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Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Riktlinjer för resultatenheter inom Region Gotland
Förslag till beslut i regionstyrelsen

1. Förslag till nya Riktlinjer för resultatenheter inom Region Gotland godkänns.
2. Nuvarande Regler för resultatenheter inom Gotlands kommun, KS 1996-12-12,
§400, upphör att gälla.
Sammanfattning

Nuvarande Regler för resultatenheter inom Gotlands kommun beslutade av
kommunstyrelsen 1996 har omarbetats och förslaget är att ersätta dem med Riktlinjer
för resultatenheter inom Region Gotland. Förslaget till nya riktlinjer är framförallt
uppdaterat utifrån nuvarande organisation.
Viss text har tagits bort då den är inaktuell. Avsnittet kring vilka kostnader som ska
ingå i självkostnadskalkylen är borttaget då det inte är nödvändigt. Då de tidigare
reglerna togs fram var självkostnadsberäkningar inte lika vanliga i kommunen,
numera är självkostnadsbegreppet väl känt. Avsnittet kring debiteringsprinciper är
förkortat och förenklat. Den viktigaste principen är att det ska vara logiskt och enkelt
att följa principerna och att den administrativa hanteringen inte blir för kostsam.
Riktlinjerna är till för att beskriva hur en resultatenhet i regionen ska fungera och
vilka kriterier som gäller. Riktlinjerna är framförallt till för internt bruk inom
regionens ekonomistyrningsprocess. Förslaget till nya riktlinjer är avstämt i
ekonomichefsnätverket.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna beskriver resultatenheter
inom Region Gotland på ett tydligare och mer aktuellt sätt och därmed underlättar
för verksamheterna att följa dessa.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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1. Definition av resultatenhet
I kommuner kan det finnas olika typer av ansvarsenheter beroende på vilken typ av
verksamhet det gäller. Vissa verksamheter passar bäst att finansieras genom anslag, s k
anslagsenheter, medan andra verksamheter har förutsättningar att organiseras som
resultatenheter.
Med en anslagsenhet menas en enhet där den ansvarige chefen har till uppgift att inom
ramen för anvisade resurser och uppsatta mål genomföra en viss verksamhet. Redovisad
nettokostnad mäts mot budgeterad nettokostnad.
En resultatenhet är en enhet där den ansvariga chefen utifrån erhållna beställningar och
med inriktning mot uppsatta mål ska planera och genomföra en verksamhet. Denna enhet
har både intäkter och kostnader vilket innebär att både intäkter och kostnader ska kunna
påverkas. Resultatenheten är ansvarig för det samlade resultatet, både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt. Målet för en resultatenhet är ett effektivt resursutnyttjande samtidigt
som god kvalitet och service garanteras.
Definition av resultatenhet: "En organisatoriskt avgränsad enhet, fristående eller
samordnad, med eget resultatansvar och möjlighet att ta emot beställningar och träffa avtal och
överenskommelse med beställare/uppdragsgivare samt ett primärt ansvar för sin ekonomi,
verksamhet (inklusive lokaler och personal) och utveckling."

2. För- och nackdelar
Då resultatenheterna ska finansiera sin verksamhet med intäkter vinner man många
fördelar. Resultatenheten blir beroende av att dess tjänster och produkter efterfrågas.
Därmed skapas en ökad kundorientering och lyhördhet för kundernas önskemål.
Internpriserna motiverar till ett ökat kostnadsmedvetande och ett rationellt handlande
när det gäller utnyttjande och förbrukning av resurser samtidigt som ett lokalt
beslutsfattande möjliggörs.
En ansvarsmodell med stor grad av självbestämmande innebär emellertid risk för
suboptimering, d v s att enhetens resultat blir viktigare än det totala resultatet. Risk finns
också att en fokusering sker på kortsiktiga frågor medan frågor av mer långsiktig karaktär
inte ges någon större tyngd.

Ärendenr RS 2020/502 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Riktlinjer och regler innebär en balansering av risker. Risk för oönskade ageranden måste
ställas mot risken att reglering kan förta effekten av ansvarsmodellen.
Regler ska minimera riskerna för oönskade konsekvenser som suboptimering genom att
lyfta fram koncernperspektivet. Genom reglering kan man ta tillvara de synergieffekter som
kan finnas genom att regionen agerar som en samlad enhet. Vidare finns det policyfrågor
som bör hanteras på ett likartat sätt i samtliga resultatenheter. Strategiska frågor som
investeringar och frågor som rör hantering av över- och underskott behandlas på central
nivå.
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3. Typ av verksamhet som passar som resultatenhet
För att en organisation med resultatenheter ska kunna fungera bör ett antal förutsättningar
vara uppfyllda:





organisationen bör vara indelad i klart avgränsade ansvarsenheter där ansvar och
befogenheter är klargjorda
det ska vara tydligt definierat vilka ansvarsenheter som är att betrakta som interna
service- eller stödfunktioner
de tjänster som ska produceras av servicefunktionen ska vara klart definierade, köpoch säljförhållandet begränsas till lämpliga tjänster
köparen ska kunna påverka leveransens innehåll, kvalitet och/eller volym

Försäljningen av service kan ske i konkurrens med privata entreprenörer under
förutsättning att de interna servicefunktionerna konkurrerar på samma villkor. I Region
Gotland finns ett fåtal sådana resultatenheter, de flesta bedriver inte sin verksamhet i
konkurrens.
Det är viktigt att en resultatenhet är utsatt för någon form av rörelserisk om motiven för
att skapa resultatenheten ska kunna uppfyllas. Rörelseriskerna kan vara av tre olika typer;
strategisk risk, efterfrågerisk eller prisrisk. Med strategisk risk avses att resultatet kan
påverka uppbyggnaden eller åtstramningen av kapacitet. Om enheten har ansvar för att den
kapacitet som byggts upp efterfrågas finns en efterfrågerisk. En prisrisk existerar om
kunderna kan påverka priset genom att köpa av någon annan leverantör.
En avgörande skillnad mellan resultatenheter är om dess kunder är externa eller interna.
Resultatenheter inom Region Gotland med externa kunder är t ex vatten och avlopp och
delar av hamnverksamheten som är helt intäktsfinansierade. Interna servicefunktioner är
försörjningsverksamhet, måltidsverksamhet, delar av IT-verksamheten och
fastighetsförvaltning. Det finns också nämndsinterna resultatenheter som till exempel labverksamhet inom hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärendenr RS 2020/502 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den juridiska delen är mer styrd för en resultatenhet med externa kunder då
överenskommelsen med kunder skrivs i form av avtal. För de interna servicefunktionerna
träffas istället överenskommelser. Se avsnitt 8.

4. Hantering av över- respektive underskott
Hanteringen av över- respektive underskott i resultatenheter styrs av Region Gotlands
regelverk för hantering av årets resultat, men också av lag. Vatten- och
avloppsverksamhetens möjlighet att samla överskott begränsas av Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster, 30 §. Övriga resultatenheter följer det regelverk som finns för
regionen. De flesta resultatenheter redovisar årets resultat som en del av nämndens totala
resultat.
Ett överskott bör resultera i att priserna kan sänkas nästkommande år eller att ytterligare
service kan erbjudas. Vid ett förväntat eller konstaterat underskott måste åtgärder vidtas för
att balans ska erhållas mellan kostnader och intäkter. Detta kan ske på olika sätt: att minska
kostnaderna genom personalnedskärningar eller andra besparingar, att öka intäkterna
genom att t ex öka debiteringsgraden om det är möjligt eller på något annat sätt.
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5. Ansvar och befogenheter
När resultatenheter införs är det viktigt att reda ut ansvarsfördelningen. Det måste
klarläggas vilket verksamhetsmässigt och ekonomiskt ansvar som innefattas i
resultatansvaret och vem som har uppdrags- respektive kontrollansvaret.
Resultatenhetschefen föreslås ha resultatansvar för de resurser (personal, ekonomi,
utrustning, lokaler m m) som svarar mot de intäkter som erhålls, d v s är förhandlade i
beställningen och inskriven i överenskommelser med nämnderna.

6. Principer för beräkning av självkostnad
6.1

Kostnadsmodell

Som underlag för prissättningen ska självkostnaden ligga. Självkostnadskalkylering

innebär att självkostnaderna bestäms för verksamhetens prestationer för vilka internpris ska
erläggas. I en självkostnadskalkyl måste bestämmas:




vilka de direkta kostnaderna för att producera tjänsterna är
vilka gemensamma kostnader som måste tas hänsyn till
hur gemensamma kostnader ska fördelas.

Fördelningsgrunden för gemensamma kostnader ska tillgodose två aspekter. För det första
ska det vara tydligt hur de gemensamma kostnaderna hör ihop med verksamheten. För det
andra bör den vara administrativt enkel att hantera. Olika slag av fördelningsgrunder kan
användas för olika slag av gemensamma kostnader.
Fördelningsgrunderna kan vara av tre principiellt olika slag:




6.2

tidfördelningsgrunder; t ex arbetstid, lönekostnad
mängdfördelningsgrunder; t ex antal kvadratmeter eller antal anställda
värdefördelningsgrunder; t ex då en verksamhets direkta kostnader ligger till grund

för ett procentuellt påslag.

Principer för beräkning av olika kostnader

Ärendenr RS 2020/502 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Innan kalkylen kan användas måste den verksamhet som ska prissättas kartläggas och de
kostnader som ska ingå i kalkylen kvantifieras och värderas. Svårigheter kan uppstå när
kostnaderna ska uppdelas mellan två eller flera verksamheter, som är organisatoriskt eller
funktionellt förenade eller helt eller delvis utnyttjar samma personal, utrustning m m.
För att en kalkyl ska kunna bilda underlag för en framtida avgiftssättning måste den spegla
de framtida kostnaderna. Den enklaste formen av kalkyl är att utgå ifrån historiska
kostnader och framskriva dessa till en kommande resultatperiod. För att få realism i
kalkylerna måste kostnaderna normaliseras:






kalkylen ska bygga på senast kända resultatperiod eller prognostiserat utfall
historiskt kostnadsutfall bör justeras för extraordinära kostnader
en bedömning måste göras av om det kvantitetsmässiga inslaget i respektive
kostnadspost (antal timmar, material, kvadratmeter etc) kan antas vara en god
uppskattning för den kommande perioden
justering för beräknade löne- och prisförändringar

4 (6)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Resultatenheter inom
Region Gotland

De interna resultatenheternas priser utgår från självkostnadsberäkningar enligt ovan. Dock
beslutas prishöjningsnivån för de icke nämndsinterna resultatenheterna av
regionfullmäktige i samband med beslut om budget. Som en konsekvens av det beslutas
också om kompensation till de nämnder som köper från resultatenheten. Tydligast är detta
för måltidspriset, priser inom IT-verksamheten och internhyrorna.

7. Olika debiteringsprinciper
Exempel på debiteringsprinciper är att kostnaden relateras till levererad prestation, antal
kvadratmeter eller kostnadsfördelning utifrån någon beslutad modell. Det är viktigt att göra
debiteringsprinciperna logiska och enkla så att det är transparent för kunden och att
kostnaderna för det administrativa systemet hålls låga.
Resultatenheterna kan ha olika sätt att debitera sina kunder, t ex fast styckepris,
abonnemang, paketpris eller uppdelad prissättning i fast och rörlig del. I vissa fall kan
ersättning för levererade prestationer lämnas i form av en fast kostnadsersättning för
exempelvis ett år.

8. Överenskommelser med kunder
8.1

Allmänt

När tjänster, för vilka ersättning ska erläggas, tillhandahålls till annan förvaltning ska en
skriftlig överenskommelse upprättas mellan parterna. Om tjänsten tillhandahålls till en
extern organisation, t ex ett kommunalt bolag, ska ett avtal upprättas mellan parterna. I
princip har överenskommelsen och avtalet samma utformning. I överenskommelsen bör
betonas att parterna har ömsesidigt ansvar för att åtaganden fullföljs.
Parter i en överenskommelse är i normalfallet berörd resultatenhet och berörd förvaltning.
Ambitionen ska vara att teckna överenskommelse om tillhandahållande av tjänster för hela
den berörda förvaltningen, men om det finns starka önskemål från förvaltningen om att
överenskommelse ska ske på annan nivå inom förvaltningen bör detta tillgodoses. Avtal
med extern organisation tecknas av förvaltningschefen.

Ärendenr RS 2020/502 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

8.2

Punkter i en överenskommelse

Följande punkter bör i normalfallet återfinnas i överenskommelsen:
 gemensamt synsätt om mål och medel
 förväntat resultat/slutprodukten som helhet
 kvalitet/tillgänglighet
 kvantitet/prestationer
 avvikelseregler
 ersättningsvillkor/avgifter
 tidsperiod
 omförhandling
 uppföljning/utvärdering
8.3

Beskrivning av uppdraget

Överenskommelsen bör innehålla en beskrivning av uppdraget och dess omfattning, d v s
preciserade mål och resultatkrav från beställarens sida samt de åtaganden som
resultatenheten gör. Uppdraget bör beskrivas så konkret som möjligt när det gäller vad som
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ska utföras, däremot inte hur det ska utföras. Resultatenhetschefen har alltid det yttersta
ansvaret för att enheten utför sina åtaganden enligt överenskommelsen.
8.4

Debiteringsperiod

Fakturering bör i normalfallet ske månadsvis med 30 dagars betalningstid. Betalningstiden
kan varieras efter önskemål från kunden.
8.5

Tidsmässig omfattning

Tidsperioden för en överenskommelse kan variera upp till maximalt tre år. En ömsesidig
uppsägningstid på sex månader bör finnas i överenskommelsen. Överenskommelse om
visst pris ska dock avse högst en period av ett år.
8.6

Omförhandling

I överenskommelsen skrivs in om parterna när som helst kan påkalla omförhandling av
villkoren eller om detta endast kan ske efter angivna förutsättningar.
8.7

Uppföljning och utvärdering

Uppföljningen och utvärderingen av internpriser och dess effekter är av stor vikt. I första
hand handlar det om att studera vilka beteendemässiga effekter internprissystemet får.
Eventuella negativa sidoeffekter måste undvikas.

Ärendenr RS 2020/502 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Uppföljning av resultatenheter sker i den ordinarie uppföljningsprocessen. Uppföljning
görs också genom dialog med kund. En förutsättning för att kunna utföra en meningsfull
uppföljning och utvärdering är att de kvalitetsmål och minimikrav på utförande som
föreskrivits är angivna med tillräcklig precision.
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Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Översyn av delegationsordning maj 2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar reviderad delegationsordning, bilaga, att gälla från och med
den 1 juli 2020.

Ärendet

Regionstyrelsen ska enligt beslut den 21 november 2019, § 347 årligen se över
delegationsordningen minst två gånger, nämligen vid sammanträdet i maj respektive
november.
Regionstyrelseförvaltningen har gått igenom förvaltningens behov av förtydliganden
och andra förbättringar. Som följd härav föreslås att en reviderad delegationsordning
antas på sätt som framgår av en renskriven bilaga. Till ärendet fogas även en handling
där nu föreslagna ändringar och tillägg kan spåras. Några ändringar i sak föreslås inte.
Delegationer som beslutats i andra sammanhang till regionalt utvecklingsutskott och
till kultur- och fritidsavdelningen har inarbetats.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Styrande dokument
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1. Inledning
Till grunderna för en god förvaltning hör legalitet, objektivitet och proportionalitet. Det
uttrycks i 5 § förvaltningslagen (2017:900) på följande vis: ”En myndighet får endast vidta
åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och
opartisk. Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till
det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får
vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan
antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.”
2. Tolkning av motstridiga delegationer eller motsvarande uppdrag
Det bör uppmärksammas att det kan finnas överlappande beslut om delegationer och
bemyndiganden, såväl av generell art i t.ex. attestordningar eller instruktion för
regiondirektören som i enstaka beslut. Som allmän tolkningsregel gäller att ett senare beslut
har företräde i de delar det avviker från eller kompletterar denna delegationsordning.
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen eller annat beslut, är ärendet inte delegerat. Det
betyder att det är styrelsen som har att avgöra ärendet, om inte avgörandet avser rent
beredande eller verkställande åtgärder.

3. Generella instruktioner
I denna delegationsordning hänvisas till kommunallagen (2017:725), KL. I
delegationsordningen hänvisas också till reglementet med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder och reglemente för regionstyrelsen. Se vidare
https://www.gotland.se/49215.
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3.1 Allmänna frågor om delegationsrätten
Av 6 kap. 3–4 §§ KL framgår 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.
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna
bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.
Det finns inte någon entydig gräns mellan vad som är rent beredande, beslutande eller rent
verkställande uppgifter i kommunallagens mening. Utmärkande för beslut i lagens mening
är att det finns reella alternativ medan ren verkställighet avses vara ett görande utan
alternativ. Tyngdpunkten i denna delegationsordning avser att ligga på vad som bedöms
vara överklagbara beslut i kommunallagens mening.
I 6 kap. 37–40 §§ KL finns föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds
verksamhetsområde. Verksamhetsområdet följer av styrelsens reglemente.
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.
Beslut som fattats med stöd av delegering kan inte ändras av styrelsen. Däremot kan
styrelsen helt eller delvis återkalla den givna beslutanderätten om styrelsen finner att någon
utövar sin beslutanderätt på ett olämpligt sätt. En delegat får överlämna till sin chef att fatta
beslut i ett ärende. Delegaten har även rätt att lämna tillbaka beslutanderätten till styrelsen.
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Beslutanderätten i en sakfråga innebär också rätt att besluta om förfarandefrågor eller att
avsluta ärenden genom avskrivning eller avvisning.

3.2 Viktigare arbetsuppgifter – förvaltningsövergripande
Förutom en förteckning över delegerade ärenden, innehåller denna delegationsordning
även vissa andra befogenheter som tjänsteman inom regionstyrelseförvaltningen har. T.ex.
efterfrågas ofta vem som får teckna firma eller underteckna viss handling. Detta kan
behöva klargöras även om undertecknandet i sig inte är ett beslut.

3.3 Delegationsförbud enligt kommunallagen
Enligt 6 kap. 38 § KL får inte beslutanderätten delegeras i följande slag av ärenden.
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige. Yttranden med anledning av
överklagande av ett beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
 Ärenden som väcks genom medborgarförslag och som lämnats över till styrelsen.
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

3.4 Ersättare för anställd delegat
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I delegationsordningen uppges lägsta delegat. Detta innebär att överordnad har samma
delegation. Vid förhinder för tjänsteman till vilken beslutanderätt delegerats har alltså
överordnad tjänsteman i linjen rätt att besluta i den förhindrades ställe. Med överordnad
avses här även funktionsansvarig medarbetare, t.ex. processledare.

3.5 Vidaredelegering och ersättare för regiondirektören
Om styrelsen har gett förvaltningschefen (regiondirektören) i uppdrag att fatta beslut, får
regiondirektören i sin tur uppdra åt en annan anställd inom regionen att fatta beslutet
(7 kap. 6 § KL).
När regiondirektören inte kan tjänstgöra på grund av kortare förhinder får tjänsteman, som
regiondirektören förordnat som sin ersättare, fatta beslut i regiondirektörens ställe. Varar
förhindret längre än fem veckor, ska frågan om ersättare avgöras av regionstyrelsen.

3.6 Kompletterande beslutanderätt – ordförandebeslut och
ledamot med särskild beslutanderätt
Ordföranden, eller en annan ledamot som styrelsen har utsett, får besluta på styrelsens
vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas (7 kap.
39 § KL). Ordförandebeslut och beslut fattade av ledamot med särskild beslutanderätt ska
anmälas på nästa styrelsesammanträde (7 kap. 40 § KL).

3.7 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller någon av vice ordförande kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid, får styrelsen välja en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
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fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av
dem. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller vice ordförandens uppgifter. (1
kap. 9 § reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder).

3.8 Dokumentation
Delegationsbeslut fattas alltid i regionstyrelsens namn. Det ska alltid finnas en
beslutshandling, av vilken det utöver själva beslutet framgår av vem och när beslutet fattats.
När så krävs ska beslut vara försedda med en motivering som redogör för relevanta regler,
fakta, samråd och bedömningar. Beslutande delegat ansvarar för att det finns en
tillfredsställande dokumentation av ärendet och för att denna eller dessa handlingar
registreras i diariet.

3.9 Delegationsrapportering till styrelsen (anmälan av beslut)
Av 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL framgår att nämnden ska besluta om i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls
ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL.1
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till regionstyrelsen vid styrelsens
nästkommande sammanträde. Av anmälan ska det framgå vilken typ av beslut som fattats
och datum för beslutet (6 kap. 40 § KL).
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Beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap. KL behöver dock inte anmälas. Det gäller
beslut som fattats enligt speciallag och som kan angripas enligt speciallagen (t.ex.
offentlighets- och sekretesslagen eller upphandlingslagstiftningen). Det kan också gälla
beslut av rent beredande eller verkställande art. Anges i delegationsförteckningen nedan att
något är beredande eller verkställande, behöver ingen anmälan göras. I annat fall beslutet
anmälas.
Kopia på delegationsbeslut skickas till stadssekreterare för anmälan till nästa
sammanträde.

3.10 Överklagande – Laglighetsprövning
Styrelsens beslut kan överklagas, genom så kallad laglighetsprövning till förvaltningsrätten
(se 13 kap. KL). Varje medlem i en kommun eller landsting har rätt att överklaga regionens
eller landstingets beslut. Medlemmar i Region Gotland är alla som är folkbokförda, äger en
fast egendom eller ska betala kommunalskatt inom regionen samt vissa EU-medborgare (se
1 kap. 5 § KL).
Överklagandet ska lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits. Vid
laglighetsprövningen avgör förvaltningsdomstolen om beslutet strider mot någon lag eller
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om regionen har
överskridit sina befogenheter. Däremot prövar domstolen inte beslutets lämplighet.
Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.
Många beslut som fattas på delegation från styrelsen går dessutom att överklaga med så
kallat förvaltningsbesvär. Vilka beslut som går att överklaga med förvaltningsbesvär
1 Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 395) följer att kommuner och landsting kan bestämma hur tillkännagivandet ska ske. Det kan
göras t.ex. genom att anslå protokoll där beslutet framgår eller protokoll där det framgår vilka delegationsbeslut som fattats. Det är
viktigt att tillkännagivandet sker på ett sådant sätt att beslutet går att identifiera. Överväganden om sekretess och frågor som regleras i
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ska göras i varje enskilt fall.
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regleras i speciallagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen. Vid förvaltningsbesvär
provas även beslutets lämplighet.

3.11 Klargörande inom upphandlingsförfarandet
Styrelsen fastställer verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet genom
förfrågningsunderlaget. Beslutet kan även avse att lämna uppdrag till en samordnad upphandling tillsammans med kommuner eller landsting eller motsvarande. Upphandlingsförfarandet (öppen, selektiv etc.) ska regelmässigt framgå av förfrågningsunderlaget.
Avbrytande sker när inget anbud antas, men även då ett internt anbud antas.
Förvaltningen verkställer utan att särskilt uppdrag måste ges i styrelsens beslut. I detta
ligger även att anlita regionens upphandlingsfunktion och andra specialistresurser.
Uppdelning av inköp för att komma under lagstadgade beloppsgränser eller av regionen
beslutade beloppsgränsningar får inte förekomma.
Om endast olämpliga anbud kommer in kan det övervägas att övergå till förhandlad upphandling. Alternativet är att avbryta upphandlingen, vilket måste ses som ett beslut.
Förvaltningen verkställer förhandlingsarbetet.

3.12 I eller efter samråd
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I somliga delegationer anges att samråd ska ske. Det betyder att beslut inte får fattas utan
samråd. Oavsett innehållet i ett samråd, är det delegaten som på eget ansvar fattar beslutet.

4. Instruktioner och klargörande av vissa befogenheter
 Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar
undertecknas av ordföranden. Om ordföranden är förhindrad inträder vice
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. Handlingen ska
kontrasigneras av högsta tjänstgörande tjänsteman vid det tillfälle när styrelsen
beslutade handlingens innehåll, som huvudregel regiondirektören. Styrelsen får även
uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv
underteckna handlingar på styrelsens vägnar (1 kap. 22 § reglemente med allmänna
bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder).
 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill (1 kap. 22 § reglemente för
regionstyrelsen och övriga nämnder).
 I alla mål och ärenden inom styrelsens verksamhetsområde utför styrelsen, själv eller
genom ombud, regionens talan, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller
annan författning eller beslut av regionfullmäktige. Styrelsen får därvid med bindande
verkan för regionen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal (1 kap. 23 § reglemente för regionstyrelsen och
övriga nämnder).
 Regiondirektören avger förvaltningsyttranden till regionens andra
förvaltningar/nämnder och statliga myndigheter om det inte gäller ärenden om
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
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 Regiondirektören undertecknar tjänsteskrivelser, yttranden, utredningar etc. som går till
styrelsen.
 Regiondirektören undertecknar ansökan om projekt/utvecklingsmedel gällande
förvaltningens verksamheter.
 Enhetschef för respektive verksamhet avger yttrande över inspektionsmeddelanden till
arbetsmiljöinspektionen med flera.
 I övriga ärenden avger avdelningschef redogörelser/yttranden inom respektive
verksamhetsområde.
 Som styrelsens dataskyddsombud utser styrelsen särskilt förordnad tjänsteman.
 Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom
ramen för egen budget, det vill säga att medelstäckning finns för avsett ändamål.
MBL‐förhandling
 Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och/eller befintliga samverkansavtal
fullgörs innan beslut fattas.
 Med handläggare i delegationsförteckningen avses – oavsett titel – den som i w3d3 eller
motsvarande verksamhetssystem är ansvarig handläggare.
 Misstanke om brott mot verksamheten anmäles till polis eller åklagare av närmast
berörd chef. Bedöms som verkställighet.
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 Frågor om delegationer av ansvar för arbetsmiljö och för elsäkerhet är inte
beslutsdelegationer enligt kommunallagen och behandlas därför inte vidare i denna
delegationsordning.
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5. Delegationsförteckning
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1. Kommunallagen (2017:725), KL
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.

6 kap. 39 § KL

Ordföranden

2

Besluta om att utse ombud med
fullmakt att föra regionens talan
inför domstol, andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda
slag.

6 kap. 15 § KL

1. Ordföranden
2. Regiondirektören för
delegationsbeslut av
anställd eller för
verkställighetsåtgärd
Respektive delegat

Anm.

Dokumenteras genom att
utfärda
rättegångsfullmakt
OBS! 6 kap. 38 § 2. KL

3

Besluta om överklagande och
yttrande samt yrkande om
inhibition/interimistisk åtgärd till
högre instans när överprövande
myndighet ändrat beslut fattade
på delegation.

Gäller i samtliga
ärenden, inte bara enligt
KL.

4

Besluta om vidaredelegering av
beslutanderätten till annan
anställd i regionen, i den mån
beslutanderätt enligt denna
delegationsordning delegerats till
förvaltningschef inom nämndens
verksamhetsområde.

7 kap. 6 § KL

Regiondirektören

5

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätten till anställd i
annan kommun under
förutsättning att båda
nedanstående kriterier är uppfyllda

9 kap. 37 § KL

Regiondirektören

Kommunal
avtalsamverkan

7 kap. 4 § KL

1. Ordföranden i fråga om
direktören

Om inte annan trätt in i
den påstått jäviges
ställe.

1. beslutanderätten i
ärendegruppen har delegerats till
förvaltningschefen, och
2. beslutanderätten faller inom
ramen för sådan verksamhet som
regleras i ett samverkansavtal
enligt
9 kap. 37 § KL.
6

Besluta i fråga om jäv för anställd.

6 kap. 28–32 §§ KL

2. Närmast överordnad
chef i fråga om annan
anställd
7

Delgivning med styrelsen

6 kap. 36 § KL

1. Ordföranden

Verkställighet

2. Regiondirektören
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8

Besluta om pris för vara eller
tjänst och andra avtalsvillkor som
regionen tillhandahåller frivilligt

2 kap. 5 § KL

Budgetansvarig chef

Avtal och liknande fall,
där pris m.m. inte
framgår av taxa.
Lämpligheten av
åtgärden ska beaktas
från
konkurrenssynpunkt.

9

Beslut i fråga om ledamöters och
ersättares arvoden och övriga
förmåner

4 kap. KL

Ordföranden

Tillämpning av
fullmäktiges
bestämmelser för arvode
m.m.

10

Besluta om extern representation
om representation och offentlig
flaggning.

Ordförande och
regiondirektören var för sig

Enligt riktlinjer

11

Besluta om intern representation
och representation i samband med
den löpande verksamheten för
regionstyrelsens förvaltningar

Budgetansvarig chef

Enligt riktlinjer
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2. Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, LKB
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Beslut om att uppdra åt
sammanslutningen att med
bindande verkan för regionen
genom kollektivavtal eller på annat
sätt enhetligt reglera
anställningsvillkoren för sådana
arbetstagare i regionens tjänst,
vars villkor inte ska fastställas av
någon statlig myndighet.

6 kap. 3 § LKB

Se avsnitt 18 nedan.

10 § regionstyrelsens
reglemente

2

Beslut att efter överenskommelse
med en inköpscentral uppdra åt
anställda i inköpscentralen att i en
upphandling besluta på styrelsens
vägnar.

6 kap. 4 § LKB

1. Upphandlingschefen i
fråga om ramavtal för fler
än en nämnd

Inköpscentral se
1 kap. 14 § och 7 kap.
LOU eller 1 kap. 13 och
7 kap. LUF

Besluta om att efter
överenskommelse med den
myndighet som avses i 1 § andra
stycket 2 lagen (2013:311) om
valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering
uppdra åt myndigheten att besluta
på styrelsens vägnar i ärenden
enligt den lagen.

6 kap. 4 a § LKB

3

2. Budgetansvarig chef för
upphandling endast inom
regionstyrelsens
verksamhetsområde
Regiondirektören

3. Förvaltningslagen (2017:900), FL
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den bestämmelsen istället (4 §
FL).
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.
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Regionstyrelsen

1

Beslut att förelägga den enskilde att
avhjälpa en brist i en framställning,
om bristen medför att
framställningen inte kan läggas till
grund för en prövning i sak

20 § andra stycket FL

Handläggare

Beredning

2

Beslut att avvisa en framställning
som är så ofullständig eller oklar att
den inte kan tas upp till prövning

20 § andra stycket FL

Handläggare

Beslut

3

Beslut att avskriva ett ärende från
vidare handläggning om en
ansökan/framställning har
återkallats eller frågan förfallit av
annan anledning

Handläggare

Beslut

4

Beslut att avslå en framställning om
att avgöra ett ärende

12 § första stycket FL

Handläggare

Beslut

5

Beslut att begära att den som
anlitar ombud ska medverka
personligen vid handläggningen av
ett ärende

14 § första stycket FL

Handläggare

Beredning

6

Beslut att ett ombud eller biträde
som är olämpligt för sitt uppdrag
inte längre får medverka i ärendet

14 § andra stycket FL

Handläggare

Beslut

7

Beslut att begära att ett ombud
styrker sin behörighet genom en
skriftlig eller muntlig fullmakt med
det innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL

15 § första stycket FL

Handläggare

Beredning

8

Beslut att förelägga part eller
ombud att styrka ombudets
behörighet genom en fullmakt med
det innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL

15 § andra stycket FL

Handläggare

Beredning

9

Beslut att begära att en handling
bekräftas av avsändaren

Handläggare

Beredning

10

Beslut om rättelse/ändring av beslut
som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36–39
§§ FL

36–39 §§ FL

Handläggare

Beslut

11

Beslut att avvisa överklagande av
beslut som kommit in för sent enligt
vad som anges i 45 § första stycket
andra meningen FL

45 § första stycket andra
meningen FL

Handläggare

Beslut

12

Öppettider, besökstider

7 § FL

Enhetschef

Enligt fastställda
riktlinjer

21 § FL

4. Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, offentlighets- och sekretesslagen
(2009:100), OSL och arkivlagen (1990:782), ArkL
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

10 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

1

Beslut att inte lämna ut en handling
till den enskilde eller att lämna ut en
handling med förbehåll som
inskränker den enskildes rätt att
röja innehållet eller annars förfoga
över den.

2 kap. 19 § TF

1. Regiondirektören

6 kap. 7 § första stycket
p. 1–2 OSL

2. Ordföranden vid förhinder
för regiondirektören.

Besluta om att avslå en enskilds
begäran om att få tillfälle att själv
använda tekniska hjälpmedel för
automatiserad behandling som
myndigheten förfogar över för att ta
del av upptagningar för
automatiserad behandling.

6 kap. 7 § första stycket
p. 3 OSL

Kanslichefen

3

Besluta om anvisningar till
arkivreglemente.

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

4

Besluta om revidering av
bevarande- och gallringsplaner

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

5

Beslut om att utse
1. Arkivansvarig

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

1. Regiondirektören

2

Avgift för kopia enligt
taxa är verkställighet.

6 kap. 6 § OSL

2. Arkivredogörare

Kan innefatta
gallringsbeslut

2. Avdelningschef
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5. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen, PSI-lagen, lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service,
LTDOS, och lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, BBS-lagen
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Beslut om
1. avgifter och andra villkor för
vidareutnyttjande
2. vidareutnyttjandet av handling
med villkor eller att avslå en
begäran om vidareutnyttjande.

Lagrum

Delegat(er)

7–11 §§ PSI-lagen

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

Anm.

14 § PSI-lagen

2

Beslut att helt eller delvis avslå
begäran om tillgängliggörande av
viss digital service

15 § LTDOS

Regiondirektören med rätt
vidaredelegera

Förslag till beslut
upprättas av sidansvarig

3

Beslut att ta bort ett meddelande till
en elektronisk anslagstavla eller
förhindra vidare spridning av
meddelandet.

5 § BBS-lagen

Sidansvarig

Verkställighet

6. EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och lagen (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, KompL
Personuppgiftsbiträdesavtal regleras under 13. nedan.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta enligt art 12.1 och
15–21 GDPR.

7 kap. 2 § KompL

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

11 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

2

Besluta om åtgärd med anledning
av personuppgiftsincident.

Art. 33–34 GDPR

Budgetansvarig chef

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

3

Besluta ifråga om
konsekvensbedömning avseende
dataskydd och förhandssamråd.

Art. 35–36 GDPR

Budgetansvarig chef

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

4

Genomföra lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att
säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet
GDPR.

Art. 24 GDPR

Direktören för kvalitet och
digitalisering

Verkställighet
Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

7. Lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, VapenL
m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda regionens vapen,
regionens

1 § VapenL

Kommunikationsdirektören

I regel genom avtal

2 § 1. förordningen
(1976:100) om vissa
officiella beteckningar

2

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda regionens grafiska
profil

Kommunikationsdirektören

I regel genom avtal

3

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda varumärke

Avdelningschefen för den
verksamhet som utarbetat
varumärket

I samråd med
kommunikationsdirektör
en
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I regel genom avtal

8. Förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, förordningen
(2015:210) om stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och
förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om stödform och belopp i
enlighet förordningarna.

Regional utvecklingsdirektör

2

Beslut om utbetalning av stöd.

Handläggare

3

Beslut om förändring av säkerhet
för respektive stödform

Handläggare

4

Beslut i andra frågor som följer av
förordningens bestämmelser och
antagna riktlinjer

Regional utvecklingsdirektör

Anm.

9. Förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken

12 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Disponera anslaget för
verksamheten Näringsliv allmänt,
med högst 500 000 SEK.

2 kap. 8 § KL

Ordföranden och
regiondirektören var för sig

I samråd med den
andra delegaten

2

Disponera anslaget för regionala
tillväxtåtgärder (1:1) med högst

1. Regionalt
utvecklingsutskott

1. 2 000 000 SEK

2. Regiondirektören
2. 1 000 000 SEK
3

Disponera anslaget för regionala
tillväxtåtgärder (1:1) med högst
500 000 SEK.

Regional utvecklingsdirektör

4

Beslut i andra frågor som följer av
förordningens bestämmelser och
antagna riktlinjer.

Regional utvecklingsdirektör

5

Beslut om igångsättande av projekt
eller deltagande i av annan
anordnat projekt vilka finansieras
enligt denna förordning

Regional utvecklingsdirektör

6

Beslut om ändrad projekttid,
justerad aktivitetsplan, reviderad
budget, samt övriga kamerala
förändringar av befintligt beslut

Handläggare

10. Alkohollagen (2010:1667), AL
Ärendehandläggningen utförs åt regionstyrelsen av miljö- och byggnämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen)
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Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Stadigvarande
serveringstillstånd
1

Besluta om tillstånd, återkallelse,
varning eller villkor som avser
servering året runt eller årligen
under en viss tidsperiod med
undantag för vad som följer nedan i
p. 2–4, 9 och 10.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

2

Besluta om avskrivning när
sökanden återkallat sin ansökan.

Alkoholhandläggare

3

Besluta om återkallelse av tillstånd
på tillståndshavarens begäran.

Alkoholhandläggare

4

Besluta om erinran.

Alkoholhandläggare

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Tillfälliga serveringstillstånd

13 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

5

6

Besluta om återkallelse eller varning
som avser servering under viss
tidsperiod eller vid ett enstaka
tillfälle.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

Besluta om tillstånd, erinran eller
villkor som avser servering under
viss tidsperiod eller vid ett enstaka
tillfälle

Alkoholhandläggare

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Ölförsäljning
7

Beslut i ärenden om förbud eller
varning mot detaljhandel med eller
servering av öl med undantag för
vad som följer av p. 9–10 nedan.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Taxefrågor
8

Besluta om avvikelser från taxan för
ansöknings- och tillsynsavgifter
enligt alkohollagen.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag
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Övriga ärenden
9

Besluta om avskrivning av
tillsynsärende från vidare
handläggning.

Alkoholhandläggare

10

Besluta om avvisning av för sent
inkommet överklagande.

Alkoholhandläggare

11

Besluta om yttrande till
Lotteriinspektionen om
restaurangkasinospel.

Alkoholhandläggare

Innefattar även att
avstå från att yttra sig,
om det inte finns något
att anmärka.

11. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Beslut i ärenden om
försäljningstillstånd, återkallelse,
varning eller villkor som avser
detalj- och partihandel med
undantag för vad som följer av p.
4.–9. nedan.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

Beslut om föreläggande och förbud i
tillsynsärenden, dock ej vid vite.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

2

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

14 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

3

Beslut om avvikelser från taxan för
tillsynsavgifter enligt lagen om
tobak och liknande produkter

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

4

Beslut om avskrivning av ansökan

Alkoholhandläggare

5

Beslut om återkallelse av tillstånd på
tillståndshavarens begäran.

Alkoholhandläggare

6

Beslut om avskrivning och avvisning
av tillsynsärende från vidare
handläggning.

Alkoholhandläggare

7

Beslut om avvisning av för sent
inkommet överklagande

Alkoholhandläggare

8

Beslut om verksamheten förändras
till sin omfattning eller i något annat
hänseende av betydelse för tillsynen
liksom betydande förändringar av
ägarförhållandena.

Alkoholhandläggare

9

Beslut om tillträde till områden,
lokaler och andra utrymmen för att
där göra undersökningar och ta
prover samt att begära
handräckning av polismyndighet.

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Lagen (2018:2088) om
tobak och liknande
produkter

Lagen (2018:2088) om
tobak och liknande
produkter
Alkoholhandläggare
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12. Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om kontrollåtgärder.

20–21 a §§

Alkoholhandläggare

Anm.

13. Avtal och överenskommelser
För flera typer av avtal krävs att de upphandlas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i t.ex. upphandlingslagstiftningen.
Lagstiftningen ska följas. Köp av huvudverksamhet beslutas av styrelsen och omfattas inte av delegationen nedan. Avrop på ingånget
ramavtal betraktas som verkställighet. God ekonomisk hushållning ska enligt kommunallagen iakttas.
Om en annan delegationsbestämmelse i denna delegationsordning avviker från vad som anges nedan, tillämpas den bestämmelsen
istället.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om att ingå eller avveckla
ramavtal för regionen

Upphandlingschefen

Rullande och planerade
anskaffningar

2

Besluta om att ingå eller avveckla
ramavtal för regionstyrelsen

Budgetansvarig chef

Rullande och planerade
anskaffningar

3

Besluta om att ingå eller avveckla
leveransavtal för regionstyrelsen

Budgetansvarig chef

Rullande och planerade
anskaffningar

15 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

4

Besluta om
personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR

1. Den delegat som beslutar
om det huvudavtal till vilket
PuB-avtalet anknyter.

Avtalsmall enligt SKRL

2. I övriga fall den som
senare beslutar om att
ansluta sig till huvudavtalet
5

Besluta om försäljning av regionens
lösa egendom såsom utrangerade
inventarier och liknande överskott

6

Besluta ifråga om att acceptera
villkorsfri gåva, testamente eller
donation till ett värde av högst
100 000 SEK.

7

Besluta om avsiktsförklaring,
projektansökan eller annat
motsvarande framtida åtagande.

Förvaltningschef för berörd
förvaltning

Donationsförordningen
(1998:140) tillämpas
analogt.

Enligt
riktlinjer/anvisningar

Regiondirektören

Budgetansvarig chef

Åtagandet ryms inom
budgetår och
budgetutrymme
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14. Anknuten stiftelseförvaltning enligt stiftelselagen (1994:1220) m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

2

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om placering av regionen
förvaltade stiftelsemedel, förvaltade
donationsfonder och gåvor.

Ekonomidirektören

I enlighet med
regionens riktlinjer för
placering av medel i
donationsstiftelser, om
inte annat följer av
stiftelsens stadgar.

Besluta om utdelning från
donationsstiftelser i de fall ej
särskild styrelse ombesörjer
utdelning

Ekonomidirektören

15. Upplåning
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

2

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om upptagande av
långfristiga lån samt omsättning av
dessa

Ordföranden

Låneavtalet
kontrasigneras av
regiondirektören eller
ekonomidirektören

Besluta om upptagande av
kortfristiga lån i utländsk valuta

Ordföranden

Låneavtalet
kontrasigneras av
regiondirektören eller
ekonomidirektören

16 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

3

Besluta om upptagande av
kortfristiga lån i svensk valuta

Ekonomidirektören

Om motparten så
kräver ska avtal som
beslutas av
ekonomidirektören
kontrasigneras av
annan tjänsteman

4

Besluta om att ingå avtal om
räntederivat i enlighet med
regionens finanspolicy

Ekonomidirektören

Om motparten så
kräver ska avtal som
beslutas av
ekonomidirektören
kontrasigneras av
annan tjänsteman

5

Besluta om leasing av lös och fast
egendom, med undantag av
fordonsleasing som hanteras enligt
regionens riktlinjer

Ekonomidirektören
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16. Medelsförvaltning m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om placering av regionens
likvida medel och pensionsmedel

Ekonomidirektören

I enlighet med
regionens finanspolicy
och policy för placering
av pensionsmedel

2

Besluta om att infria
borgensåtagande till ett högsta
värde av fem prisbasbelopp per
gäldenär.

Ekonomidirektören

3

Förhandla om och besluta
nedsättning av fordran, högst 50
procent nedsättning av
kapitalbelopp.

Ekonomidirektören

4

Besluta om kronofogdens förslag till
skuldsanering

Ekonomidirektören

5

Besluta om finansiella
igångsättningstillstånd för
byggnads- och anläggningsprojekt
överstigande 3 miljoner SEK, gäller
dock endast sådana projekt som
ryms inom beslutad
investeringsbudget

Ekonomidirektören

6

Besluta om att ansökan om
betalningsföreläggande och
handräckning – inklusive
verkställighet och fullföljd till
domstol

Ekonomidirektören

7

Besluta om att ansöka om annat
exekutivt förfarande

Ekonomidirektören

17 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

8

Besluta om att ansöka om statligt
bidrag för lämnad hyresgaranti

9

10

Förordningen (2007:623)
om statligt bidrag för
kommunala
hyresgarantier

Ekonomidirektören

Högsta antal per år
enligt särskilt
beslut/riktlinjer

Besluta om att efterskänka
fordringar till ett högsta värde av tre
(3) prisbasbelopp per gäldenär.

Ekonomidirektören

Enligt riktlinjer

Hos statlig myndighet ansöka om,
bevaka och fullfölja ansökningar om
statliga bidrag eller ersättningar

Enhetschef

Hos t.ex.
Migrationsverket.
Verkställighet
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17. Kultur- och fritid
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

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.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

2

I enlighet med gällande
bidragsbestämmelser besluta om
verksamhetsbidrag, driftbidrag och
om investeringsbidrag upp till och
med 200 000 SEK.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

3

Besluta om arrangörs- och
projektstöd upp till och med
200 000 SEK.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

4

Besluta i fråga om registrering av
ideell förening i regionstyrelsens
föreningsregister.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

5

Besluta om fördelning av
tryckningsstöd.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

Anm.

Inklusive filmprojekt

18. Regionstyrelsens uppgifter som personalorgan
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om stridsåtgärd,

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

Regionstyrelsens
arbetsutskott

2

Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 §
lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter.

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

Regionstyrelsens
arbetsutskott

Anm.

18 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning
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Regionstyrelsen

3

Förhandla å regionens vägnar enligt
lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11–14 och 38 §
lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders
verksamhetsområden

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

4

Slutligt avgöra regionens tolkning
och tillämpning av bestämmelser
rörande förhållandet mellan
regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare, såsom t ex
tvisteförhandlingar

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

5

Ingå kollektivavtal, inklusive årlig
löneöversynsutfall, med undantag
av kollektivavtal gällande turlista, i
överensstämmelse med
regionstyrelsens arbetsutskotts
direktiv

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

6

Föra regionens talan i mål och
ärende som rör förhållandet mellan
regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare

HR-strateg förhandling

7

Genomföra förhandlingar enligt
gällande lagstiftning och avtal, i
överenskommelse med
regionstyrelsens arbetsutskotts
direktiv

HR-strateg förhandling

8

Förflyttning- och omplacering från
nämnd till annan

HR-direktör efter samråd
med berörda
förvaltningschefer

9

Beslut om särskild avtalspension i
enlighet med PFA och KAP-KL, men
med avvikelse från regionens
riktlinjer

HR-direktör

10

Beslut om särskild avtalspension i
enlighet Alt KAP-KL

Regiondirektör i samråd
med HR-direktör

Verkställighet

11

Beslut om ålders- och avtalspension

Löneekonomiassistent

Verkställighet

12

Varsel till arbetsmarknadsmyndighet
vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist

HR-direktör

Verkställighet

I överensstämmelse
med arbetsutskottets
direktiv och
rekommendation från
SKRL
Delegationsbeslut,
anmäls

19. Regionstyrelsens egna personalärenden

19 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

Chefsnivåer
Gruppering av arbetsuppgifter följer systemet med Arbetsidentifikation kommun och landsting (AID)
A: Regiondirektör, förvaltningschef samt biträdande förvaltningschef
B: Avdelningschef, direktör
C: Enhetschef
F: HR-chef
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

4 kap. 33§ KL

Ledamot i regionstyrelsen
för anställande parti

Villkor enligt särskilda
regler

Politiska sekreterare
1

Besluta om anställning samt
disciplinpåföljd, uppsägning eller
avsked.

2

Besluta om avstängning.

Regionstyrelsens ordförande

3

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla

Ledamot för anställande
parti
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Regiondirektören
4

Anställning, avstängning,
disciplinpåföljd, uppsägning eller
avsked av regiondirektören.

7 kap. 1 § KL

5

Bevilja annan ledighet än semester,
vikariatsförordnande och
kvarstående i anställning efter
uppnådd pensionsålder för
regiondirektör.

6

Förändra sysselsättningsgrad för
regiondirektören.

7

Besluta om lön för regiondirektören.

Ordförande i samråd med
presidiet

8

Fastställa ledarkontrakt för
regiondirektören.

Ordförande i samråd med
presidiet

Verkställighet

Nämnder som enligt
reglemente ska ha
förvaltningschef.

7 kap. 1 § KL

Ordförande i samråd med
presidiet

Regiondirektören är
tillika förvaltningschef

Ordförande i samråd med
presidiet

Verkställighet

Ordförande i samråd med
presidiet

Det ska enligt KL finnas
en direktör.

Förvaltningschef för annan
nämnds förvaltning
9

Besluta om anställning, lön och
andra anställningsvillkor,
ledarkontrakt för förvaltningschefer

Regiondirektören

10

Beslut om löneförändring under
löpande avtalsperiod för
förvaltningschef

Regiondirektör

11

Besluta om disciplinpåföljd,
avstängning, uppsägning och
avsked av förvaltningschef

Regiondirektören efter
samråd med berörd
nämndsordförande

20 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

12

Beslut om avgångsvederlag för
förvaltningschef

Regiondirektören efter
samråd med berörd
nämndsordförande

13

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla för
förvaltningschef

Regiondirektören

Övrig personal på förvaltningen

Delegat (er)

A

B

C

F

Organisationsförändringar
14

Organisationsförändring inom
förvaltningen


Styrelsen beslutar om större
förändringar



Förvaltningschef för
turordningslistor

x

15

Beslut om ändring av indelning av
och namn avdelningar och enheter.

x

x

Ska godkännas av
överordnad chef

16

Organisationsförändringar inom eget
område

x

x

x

Ska godkännas av
överordnad chef

17

Inrättande och indragning av
befattning

x

x

x

Ska godkännas av
överordnad chef

x

x

Enligt avtal och riktlinjer

Anställning och lönesättning
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18

19

Anställning av tillsvidareanställd
medarbetare

AB §§ 4, 5 samt §§ 4, 5
LAS

x

Anställning av tidsbegränsat anställd
medarbetare samt förändring av
sysselsättningsgrad

AB §§ 4, 5 samt §§ 4, 5, 6
LAS

x

Delegationsbeslut,
anmäls
x

x

Enligt avtal och riktlinjer
Verkställighet i fråga om
anställningstid om högst
ett år.

20

Tillförordnande av förvaltningschef,
biträdande förvaltningschef, direktör
och avdelningschef och under
dennes frånvaro, för som längst fem
veckor, inklusive för sig själv

x

x

Verkställighet

21

Tillförordnande av enhetschef under
enhetschefs frånvaro, för som längst
fem veckor, inklusive för sig själv

x

x

x

Verkställighet

22

Lönesättning av nyanställd personal

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

23

Löneförändring under löpande
avtalsperiod

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

21 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

24

Lönetillägg

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Resor och konferenser
25

26

Ledighet med löneförmåner för
studier, kurser och konferenser
under högst 7 dagar

AB § 7

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighetsåtgärd,
anmäls inte

Ledighet med löneförmåner för
studier, kurser och konferenser
utomlands

x

Verkställighetsåtgärd,
anmäls inte

Ledigheter
27

28

29

30
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31

32

Ledigheter som regleras i lagar och
avtal
(semester, föräldraledighet, studier
mm)

AB §§ 26, 27, 28, 29, 30

Ledigheter för offentliga
förtroendeuppdrag

AB § 31

Ledighet med lön för enskilda
angelägenheter

AB § 32

Ledighet och löneförmån vid fackligt
förtroendeuppdrag och facklig
utbildning

LFF AB

Ledighet med löneförmåner vid
utbildning

AB § 7

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Ledighetsförmån vid
förvaltningsgemensamma fackliga
uppdrag

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Arbetsmiljö
33

Rehabiliteringsansvar.

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

34

Vidta åtgärder och fatta beslut i
arbetsmiljöåtgärder

x

x

x

Enligt mottagen
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Verkställighet

Förhandlingsskyldighet enligt
11-14, 38 §
medbestämmandelagen (MBL)
35

Genomförande av förhandling av
förvaltningsövergripande och/eller
principiell karaktär enligt MBL § 1113, 38

MBL § 11-13, 38

x

x

Verkställighet

22 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

36

Genomförande av förhandling enligt
MBL § 14

x

37

Genomförande av förhandling enligt
§ 11-13 och 38 samt information
enligt MBL § 19

x

38

Beslut om avgångsvederlag och
särskild avtalspension

x

x

x

x

x

x

Verkställighet

x

Verkställighet

Uppsägning, avsked
39

40

41

Entledigande på medarbetares egen
begäran.

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Uppsägning på grund av personliga
förhållanden eller avskedande från
anställning

AB § 33 samt § 7 LAS
Avskedande från tjänst
§ 18 LAS

x

Uppsägning på grund av arbetsbrist.

AB § 33 och

x

Enligt riktlinjer
HR-chefen överlägger
med fackliga
organisationer.

Enligt riktlinjer

§ 7 LAS
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Disciplinära åtgärder,
avstängning och omplacering
42

Avstängning från tjänstgöring samt
disciplinåtgärder.

43

44

AB §§ 10, 11

x

x

x

Enligt riktlinjer och i
samråd med HR-chef

Beslut om omplacering/förflyttning
inom verksamhetsområde

x

x

x

Enligt riktlinjer

Beslut om omplacering vid oenighet.

x

Verkställighet

Övrigt
45

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla

46

Underrättelse om omreglering av
sysselsättningsgrad vid partiell
sjukersättning; (AB § 12)

x

Krav på läkarintyg från första
sjukdagen

x

47

AB § 8 samt LOA kap. 7

x

Enligt riktlinjer

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

23 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

48

Fastställa
ledare/medarbetarekontrakt med

x

x

x

Förvaltningschef

Ordföranden

Bitr förvaltningschef

Överordnad chef

Avdelningschef, direktör

Överordnad chef

Enhetschef

Överordnad chef

Övrig personal

Överordnad chef
Verkställighet

20. Räddningstjänst; lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, med tillhörande
förordning (2003:789), FSO, och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
LBE med tillhörande förordning (2010:1075), FBE, m.m.
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För räddningstjänsten, vars förvaltning under regionstyrelsen administreras av samhällsbyggnadsförvalningen, ska följande gälla.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta föreskrifter om
eldningsförbud

1 kap. 7 § FSO

Räddningschef

Kungörs i
författningssamlingen

2

Besluta att utse tillsynsförrättare

3

Besluta om tillsyn

5 kap. 1 § LSO

Tillsynsförättare

4

Meddela föreläggande och förbud i
samband med tillsynsärende. Dock
ej förenat med vite eller
verkställande av åtgärd på den
försumlige bekostnad.

5 kap. 2 § LSO

Tillsynsförättare

Föreläggande förenat
med vite tas upp i
nämnd.

5

Beslut om att förbud och
föreläggande ska gälla även om det
överklagas.

10 kap. 4 § LSO

Tillsynsförättare

Efter samråd med
räddningschefen

6

Beviljande eller återkallande av
dispens om sotning på egen
fastighet.

3 kap 6 § LSO

Tillsynsförättare

Efter samråd med
skorstensfejarmästaren

7

Meddela föreläggande och förbud i
samband med brandskyddskontroll.
Dock ej förenat med vite eller
verkställande av åtgärd på den
försumlige bekostnad.

3 kap. 6 § LSO

Skorstensfejarmästare/Sotar
tekniker

Föreläggande förenat
med vite tas upp i
nämnd.

8

Beslut om tillstånd att hantera,
överföra eller importera explosiva
varor, eller hantera större mängd
brandfarliga varor

16–19 §§ LBE

Tillsynsförättare

Förrättare som har
genomgått MSB:
utbildning för
tillståndshandläggare
eller motsvarande

Räddningschef

24 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

9

Beslut om nya och ändrade villkor i
tillståndet

19 § LBE

Tillsynsförättare

10

Beslut om återkallande av tillstånd

20 § LBE

Tillsynsförättare

11

Godkännande av föreståndare,
enligt

9 § 3:e stycket LBE

Tillsynsförättare

12

Beslut om tillsyn

21 § LBE

Tillsynsförättare

13

Meddela föreläggande och förbud i
samband med tillsynsärende. Dock
ej förenat med vite eller
verkställande av åtgärd på den
försumlige bekostnad.

25 § LBE

Tillsynsförrättare

14

Beslut om att förbud och
föreläggande skall gälla även om
det överklagas.

35 § LBE

Tillsynsförättare

15

Besluta om hanterings början före
avsyning gällande brandfarliga och
explosiva varor

16 § FBE

Tillsynsförättare

16

Förlängning av utredningstiden med
tre månader

17 § FBE

Tillsynsförättare

17

Övrigt, remisser och skrivelser

18

Sakkunnigutlåtande om brand- och
rökspridning

Efter samråd med
räddningschefen

Efter samråd med
räddningschefen

Efter samråd med
räddningschefen

1. Tillsynsförättare med
brandingenjörs kompetens
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2. Brandutredare
3. Brandmästare

19

Remissyttrande angående
planfrågor enligt plan och bygglagen

Tillsynsförättare

20

Remissyttrande angående bygglov
enligt plan och bygglagen

Tillsynsförättare

21

Remissyttrande angående
ordningslagen (1993:1617)

Tillsynsförättare

22

Remissyttrande angående tillstånd
till hotell- och pensionatsrörelse,
enligt 10 och 12 §§ lag (1966:742)
om hotell- och pensionatsrörelse

Tillsynsförättare

Förättare med brandeller
riskingenjörskompetens
eller med MSB:s kurs
tillsyn B

25 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

23

Remissyttrande angående tillstånd
till servering av alkoholhaltiga
drycker, enligt alkohollagen
(2010:1622)

Tillsynsförättare

24

Besluta att utse räddningschef

Förvaltningschef SBF

I samråd
regiondirektören

Upphandling
25

Upphandling till ett belopp av högst
6 basbelopp vid varje tillfälle

Förvaltningschef SBF
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Ekonomiärenden
26

Besluta att debitera avgift enligt
gällande taxor

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

27

Besluta om nedsättning eller
efterskänkande av avgifter enligt
gällande taxor

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

28

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 25 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

29

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 100 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Ordförande

30

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 200 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Arbetsutskott

31

Ansöka om utdömande av förelagt
vite

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

32

Besluta att delgivning i ett ärende
ska ske genom kungörelsedelgivning

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

47-50 §§ delgivningslagen
och 19-20 §§
delgivningsförordningen

Administrativa ärenden
33

Upprätta och avge yttranden till
annan myndighet som bedöms vara
av mindre vikt

26 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning
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Regionstyrelsen

34

Beslut 1. att inte lämna ut en
handling till den enskilde, 2. att
lämna ut en handling med förbehåll
som inskränker den enskildes rätt
att röja innehållet eller annars
förfoga över den eller 3. att avslå en
enskilds begäran om att få tillfälle
att själv använda tekniska
hjälpmedel för automatiserad
behandling som myndigheten
förfogar över för att ta del av
upptagningar för automatiserad
behandling.

Förvaltningschef SBF

35

Beslut att utse ombud att företräda
styrelsen vid förhandling eller
förrättning i mål och ärenden vid
länsstyrelsen, domstol och andra
myndigheter, 6 kap. 6 § KL

Förvaltningschef SBF

36

Beslut om rättidsprövning

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

37

Beslut att avvisa överklagande som
inkommit för sent

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

38

Besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller
blockerande av personuppgifter

GDPR

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

39

Rätt att lämna yttrande till
förvaltningsrätt och besluta om
överklagande gällande utlämnande
av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller
blockerande av personuppgifter

GDPR

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

40

Ansvar för registerförteckning och
tecknande av
personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

A, Räddningschef och
förvaltningschef SBF i
samråd med varandra

Ska behandlas i
samverkan

Personalärenden
41

Organisationsförändringar
A, inom enheten

42

B, inrättande respektive indragning
av befattningar

B, Räddningschef och
förvaltningschef SBF i
samråd med varandra

Deltagande in kurser, konferenser
och dylikt med lön

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

43

Beslut om sjukintyg från första
dagen

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

44

Beslut om särskild avtalspension

I enlighet med PFA KAPKL och regionens
riktlinjer, F 11

Förvaltningschef SBF

27 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

45

Ingå kollektivavtal angående turlista

Enligt LAS, F 17

Förvaltningschef SBF

46

Besluta att tillåta eller förbjuda
bisyssla

Förvaltningschef SBF

Enligt riktlinjer

47

Beslut om ålders- eller avtalspension

Förvaltningschef SBF

Enligt riktlinjer
Verkställighet
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Anställningsärenden
48

Anställning och entledigande av
personal

Förvaltningschef SBF

49

Beslut om anställning och
lönesättning av nyanställd
medarbetare

50

Beslut om ledighet med lön för
fackligt arbete eller facklig
utbildning (avser endast s.k. Rörlig
tid)

Förvaltningschef SBF

51

Flyttersättning i samband med
erhållen tjänst

Förvaltningschef SBF

52

Avstängning från tjänstgöring samt
disciplinåtgärder

10, 11 §§ AB och
regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

53

Uppsägning av personliga
förhållanden eller avskedande från
anställning eller avskedande från
tjänst

33 § AB och 7 § LAS, 18 §
LAS och regionens
riktlinjer

Förvaltningschef SBF

54

Beslut om avgångsvederlag

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

55

Beslut om lönetillägg

Enligt riktlinjer och avtal

Med rätt att
vidaredelegera

Räddningschef

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

Enligt riktlinjer
Verkställighet

56

Rehabiliteringsansvar

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

Ledigheter
57

58

Ledigheter som regleras i lagar och
avtal (semester, föräldraledighet
m.m.)

27-29 §§ AB och enligt
regionens riktlinjer

Ledigheter för offentliga
förtroendeuppdrag

31 § AB och enligt
regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

59

Ledigheter med lön för enskilda
angelägenheter

32 § AB och enligt
regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

28 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

60

Ledigheter med löneförmåner vid
utbildning

7 § AB och enligt
regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

61

62

Ledighetsförmån vid
förvaltningsgemensamma fackliga
uppdrag

Enligt regionens riktlinjer

Ledigheter för studier enligt
studieledighetslagen

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet
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Förhandlingar/samverkan
63

MBL-förhandlingar

64

Samverka med fackliga
organisationer i enlighet med
samverkansavtalet

11-13, 14 , 19 och 38 §§
MBL

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera till HRchef SBF och
räddningschef

Förvaltningschef SBF

Verkställighet
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1. Inledning
Till grunderna för en god förvaltning hör legalitet, objektivitet och proportionalitet. Det
uttrycks i 5 § förvaltningslagen (2017:900) på följande vis: ”En myndighet får endast vidta
åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och
opartisk. Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till
det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får
vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan
antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.”
2. Tolkning av motstridiga delegationer eller motsvarande uppdrag
Det bör uppmärksammas att det kan finnas överlappande beslut om delegationer och
bemyndiganden, såväl av generell art i t.ex. attestordningar eller instruktion för
regiondirektören som i enstaka beslut. Som allmän tolkningsregel gäller att ett senare beslut
har företräde i de delar det avviker från eller kompletterar denna delegationsordning.
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen eller annat beslut, är ärendet inte delegerat. Det
betyder att det är styrelsen som har att avgöra ärendet, om inte avgörandet avser rent
beredande eller verkställande åtgärder.

3. Generella instruktioner
I denna delegationsordning hänvisas till kommunallagen (2017:725), KL. I
delegationsordningen hänvisas också till reglementet med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder och reglemente för regionstyrelsen. Se vidare
https://www.gotland.se/49215.
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3.1 Allmänna frågor om delegationsrätten
Av 6 kap. 3–4 §§ KL framgår 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.
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna
bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.
Det finns inte någon entydig gräns mellan vad som är rent beredande, beslutande eller rent
verkställande uppgifter i kommunallagens mening. Utmärkande för beslut i lagens mening
är att det finns reella alternativ medan ren verkställighet avses vara ett görande utan
alternativ. Tyngdpunkten i denna delegationsordning avser att ligga på vad som bedöms
vara överklagbara beslut i kommunallagens mening.
I 6 kap. 37–40 §§ KL finns föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds
verksamhetsområde. Verksamhetsområdet följer av styrelsens reglemente.
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.
Beslut som fattats med stöd av delegering kan inte ändras av styrelsen. Däremot kan
styrelsen helt eller delvis återkalla den givna beslutanderätten om styrelsen finner att någon
utövar sin beslutanderätt på ett olämpligt sätt. En delegat får överlämna till sin chef att fatta
beslut i ett ärende. Delegaten har även rätt att lämna tillbaka beslutanderätten till styrelsen.
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Beslutanderätten i en sakfråga innebär också rätt att besluta om förfarandefrågor eller att
avsluta ärenden genom avskrivning eller avvisning.

3.2 Viktigare arbetsuppgifter – förvaltningsövergripande
Förutom en förteckning över delegerade ärenden, innehåller denna delegationsordning
även vissa andra befogenheter som tjänsteman inom regionstyrelseförvaltningen har. T.ex.
efterfrågas ofta vem som får teckna firma eller underteckna viss handling. Detta kan
behöva klargöras även om undertecknandet i sig inte är ett beslut.

3.3 Delegationsförbud enligt kommunallagen
Enligt 6 kap. 38 § KL får inte beslutanderätten delegeras i följande slag av ärenden.
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till fullmäktige. Yttranden med anledning av
överklagande av ett beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
 Ärenden som väcks genom medborgarförslag och som lämnats över till styrelsen.
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

3.4 Ersättare för anställd delegat
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I delegationsordningen uppges lägsta delegat. Detta innebär att överordnad har samma
delegation. Vid förhinder för tjänsteman till vilken beslutanderätt delegerats har alltså
överordnad tjänsteman i linjen rätt att besluta i den förhindrades ställe. Med överordnad
avses här även funktionsansvarig medarbetare, t.ex. processledare.

3.5 Vidaredelegering och ersättare för regiondirektören
Om styrelsen har gett förvaltningschefen (regiondirektören) i uppdrag att fatta beslut, får
regiondirektören i sin tur uppdra åt en annan anställd inom regionen att fatta beslutet
(7 kap. 6 § KL).
När regiondirektören inte kan tjänstgöra på grund av kortare förhinder får tjänsteman, som
regiondirektören förordnat som sin ersättare, fatta beslut i regiondirektörens ställe. Varar
förhindret längre än fem veckor, ska frågan om ersättare avgöras av regionstyrelsen.

3.6 Kompletterande beslutanderätt – ordförandebeslut och
ledamot med särskild beslutanderätt
Ordföranden, eller en annan ledamot som styrelsen har utsett, får besluta på styrelsens
vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas (7 kap.
39 § KL). Ordförandebeslut och beslut fattade av ledamot med särskild beslutanderätt ska
anmälas på nästa styrelsesammanträde (7 kap. 40 § KL).

3.7 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller någon av vice ordförande kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid, får styrelsen välja en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
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fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av
dem. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller vice ordförandens uppgifter. (1
kap. 9 § reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder).

3.8 Dokumentation
Delegationsbeslut fattas alltid i regionstyrelsens namn. Det ska alltid finnas en
beslutshandling, av vilken det utöver själva beslutet framgår av vem och när beslutet fattats.
När så krävs ska beslut vara försedda med en motivering som redogör för relevanta regler,
fakta, samråd och bedömningar. Beslutande delegat ansvarar för att det finns en
tillfredsställande dokumentation av ärendet och för att denna eller dessa handlingar
registreras i diariet.

3.9 Delegationsrapportering till styrelsen (anmälan av beslut)
Av 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL framgår att nämnden ska besluta om i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls
ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL.1
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till regionstyrelsen vid styrelsens
nästkommande sammanträde. Av anmälan ska det framgå vilken typ av beslut som fattats
och datum för beslutet (6 kap. 40 § KL).
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Beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap. KL behöver dock inte anmälas. Det gäller
beslut som fattats enligt speciallag och som kan angripas enligt speciallagen (t.ex.
offentlighets- och sekretesslagen eller upphandlingslagstiftningen). Det kan också gälla
beslut av rent beredande eller verkställande art. Anges i delegationsförteckningen nedan att
något är beredande eller verkställande, behöver ingen anmälan göras. I annat fall beslutet
anmälas.
Kopia på delegationsbeslut skickas till stadssekreterare för anmälan till nästa
sammanträde.

3.10 Överklagande – Laglighetsprövning
Styrelsens beslut kan överklagas, genom så kallad laglighetsprövning till förvaltningsrätten
(se 13 kap. KL). Varje medlem i en kommun eller landsting har rätt att överklaga regionens
eller landstingets beslut. Medlemmar i Region Gotland är alla som är folkbokförda, äger en
fast egendom eller ska betala kommunalskatt inom regionen samt vissa EU-medborgare (se
1 kap. 5 § KL).
Överklagandet ska lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits. Vid
laglighetsprövningen avgör förvaltningsdomstolen om beslutet strider mot någon lag eller
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om regionen har
överskridit sina befogenheter. Däremot prövar domstolen inte beslutets lämplighet.
Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.
Många beslut som fattas på delegation från styrelsen går dessutom att överklaga med så
kallat förvaltningsbesvär. Vilka beslut som går att överklaga med förvaltningsbesvär
1 Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 395) följer att kommuner och landsting kan bestämma hur tillkännagivandet ska ske. Det kan
göras t.ex. genom att anslå protokoll där beslutet framgår eller protokoll där det framgår vilka delegationsbeslut som fattats. Det är
viktigt att tillkännagivandet sker på ett sådant sätt att beslutet går att identifiera. Överväganden om sekretess och frågor som regleras i
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ska göras i varje enskilt fall.
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regleras i speciallagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen. Vid förvaltningsbesvär
provas även beslutets lämplighet.

3.11 Klargörande inom upphandlingsförfarandet
Styrelsen fastställer verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet genom
förfrågningsunderlaget. Beslutet kan även avse att lämna uppdrag till en samordnad upphandling tillsammans med kommuner eller landsting eller motsvarande. Upphandlingsförfarandet (öppen, selektiv etc.) ska regelmässigt framgå av förfrågningsunderlaget.
Avbrytande sker när inget anbud antas, men även då ett internt anbud antas.
Förvaltningen verkställer utan att särskilt uppdrag måste ges i styrelsens beslut. I detta
ligger även att anlita regionens upphandlingsfunktion och andra specialistresurser.
Uppdelning av inköp för att komma under lagstadgade beloppsgränser eller av regionen
beslutade beloppsgränsningar får inte förekomma.
Om endast olämpliga anbud kommer in kan det övervägas att övergå till förhandlad upphandling. Alternativet är att avbryta upphandlingen, vilket måste ses som ett beslut.
Förvaltningen verkställer förhandlingsarbetet.

3.12 I eller efter samråd
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I somliga delegationer anges att samråd ska ske. Det betyder att beslut inte får fattas utan
samråd. Oavsett innehållet i ett samråd, är det delegaten som på eget ansvar fattar beslutet.

4. Instruktioner och klargörande av vissa befogenheter
 Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar
undertecknas av ordföranden. Om ordföranden är förhindrad inträder vice
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. Handlingen ska
kontrasigneras av högsta tjänstgörande tjänsteman vid det tillfälle när styrelsen
beslutade handlingens innehåll, som huvudregel regiondirektören. Styrelsen får även
uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv
underteckna handlingar på styrelsens vägnar (1 kap. 22 § reglemente med allmänna
bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder).
 Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill (1 kap. 22 § reglemente för
regionstyrelsen och övriga nämnder).
 I alla mål och ärenden inom styrelsens verksamhetsområde utför styrelsen, själv eller
genom ombud, regionens talan, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller
annan författning eller beslut av regionfullmäktige. Styrelsen får därvid med bindande
verkan för regionen, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal (1 kap. 23 § reglemente för regionstyrelsen och
övriga nämnder).
 Regiondirektören avger förvaltningsyttranden till regionens andra
förvaltningar/nämnder och statliga myndigheter om det inte gäller ärenden om
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
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 Regiondirektören undertecknar tjänsteskrivelser, yttranden, utredningar etc. som går till
styrelsen.
 Regiondirektören undertecknar ansökan om projekt/utvecklingsmedel gällande
förvaltningens verksamheter.
 Enhetschef för respektive verksamhet avger yttrande över inspektionsmeddelanden till
arbetsmiljöinspektionen med flera.
 I övriga ärenden avger avdelningschef redogörelser/yttranden inom respektive
verksamhetsområde.
 Som styrelsens dataskyddsombud utser styrelsen särskilt förordnad tjänsteman.
 Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom
ramen för egen budget, det vill säga att medelstäckning finns för avsett ändamål.
MBL‐förhandling
 Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och/eller befintliga samverkansavtal
fullgörs innan beslut fattas.
 Med handläggare i delegationsförteckningen avses – oavsett titel – den som i w3d3 eller
motsvarande verksamhetssystem är ansvarig handläggare.
 Misstanke om brott mot verksamheten anmäles till polis eller åklagare av närmast
berörd chef. Bedöms som verkställighet.
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 Frågor om delegationer av ansvar för arbetsmiljö och för elsäkerhet är inte
beslutsdelegationer enligt kommunallagen och behandlas därför inte vidare i denna
delegationsordning.
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5. Delegationsförteckning
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1. Kommunallagen (2017:725), KL
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.

6 kap. 39 § KL

Ordföranden

2

Besluta om att utse ombud med
fullmakt att föra regionens talan
inför domstol, andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda
slag.

6 kap. 15 § KL

1. Ordföranden
2. Regiondirektören för
delegationsbeslut av
anställd eller för
verkställighetsåtgärd
Respektive delegat

Anm.

Dokumenteras genom att
utfärda
rättegångsfullmakt
OBS! 6 kap. 38 § 2. KL

3

Besluta om överklagande och
yttrande samt yrkande om
inhibition/interimistisk åtgärd till
högre instans när överprövande
myndighet ändrat beslut fattade
på delegation.

Gäller i samtliga
ärenden, inte bara enligt
KL.

4

Besluta om vidaredelegering av
beslutanderätten till annan
anställd i regionen, i den mån
beslutanderätt enligt denna
delegationsordning delegerats till
förvaltningschef inom nämndens
verksamhetsområde.

7 kap. 6 § KL

Regiondirektören

5

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätten till anställd i
annan kommun under
förutsättning att båda
nedanstående kriterier är uppfyllda

9 kap. 37 § KL

Regiondirektören

Kommunal
avtalsamverkan

7 kap. 4 § KL

1. Ordföranden i fråga om
direktören

Om inte annan trätt in i
den påstått jäviges
ställe.

1. beslutanderätten i
ärendegruppen har delegerats till
förvaltningschefen, och
2. beslutanderätten faller inom
ramen för sådan verksamhet som
regleras i ett samverkansavtal
enligt
9 kap. 37 § KL.
6

Besluta i fråga om jäv för anställd.

6 kap. 28–32 §§ KL

2. Närmast överordnad
chef i fråga om annan
anställd
7

Delgivning med styrelsen

6 kap. 36 § KL

1. Ordföranden

Verkställighet

2. Regiondirektören
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8

Besluta om pris för vara eller
tjänst och andra avtalsvillkor som
regionen tillhandahåller frivilligt

2 kap. 5 § KL

Budgetansvarig chef

Avtal och liknande fall,
där pris m.m. inte
framgår av taxa.
Lämpligheten av
åtgärden ska beaktas
från
konkurrenssynpunkt.

9

Beslut i fråga om ledamöters och
ersättares arvoden och övriga
förmåner

4 kap. KL

Ordföranden

Tillämpning av
fullmäktiges
bestämmelser för arvode
m.m.

10

Besluta om extern representation
om representation och offentlig
flaggning.

Ordförande och
regiondirektören var för sig

Enligt riktlinjer

11

Besluta om intern representation
och representation i samband med
den löpande verksamheten för
regionstyrelsens förvaltningar

Budgetansvarig chef

Enligt riktlinjer
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2. Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, LKB
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Beslut om att uppdra åt
sammanslutningen att med
bindande verkan för regionen
genom kollektivavtal eller på annat
sätt enhetligt reglera
anställningsvillkoren för sådana
arbetstagare i regionens tjänst,
vars villkor inte ska fastställas av
någon statlig myndighet.

6 kap. 3 § LKB

Se avsnitt 18 nedan.

10 § regionstyrelsens
reglemente

2

Beslut att efter överenskommelse
med en inköpscentral uppdra åt
anställda i inköpscentralen att i en
upphandling besluta på styrelsens
vägnar.

6 kap. 4 § LKB

1. Upphandlingschefen i
fråga om ramavtal för fler
än en nämnd

Inköpscentral se
1 kap. 14 § och 7 kap.
LOU eller 1 kap. 13 och
7 kap. LUF

Besluta om att efter
överenskommelse med den
myndighet som avses i 1 § andra
stycket 2 lagen (2013:311) om
valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering
uppdra åt myndigheten att besluta
på styrelsens vägnar i ärenden
enligt den lagen.

6 kap. 4 a § LKB

3

2. Budgetansvarig chef för
upphandling endast inom
regionstyrelsens
verksamhetsområde
Regiondirektören

3. Förvaltningslagen (2017:900), FL
Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, tillämpas den bestämmelsen istället (4 §
FL).
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

9 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning
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Regionstyrelsen

1

Beslut att förelägga den enskilde att
avhjälpa en brist i en framställning,
om bristen medför att
framställningen inte kan läggas till
grund för en prövning i sak

20 § andra stycket FL

Handläggare

Beredning

2

Beslut att avvisa en framställning
som är så ofullständig eller oklar att
den inte kan tas upp till prövning

20 § andra stycket FL

Handläggare

Beslut

3

Beslut att avskriva ett ärende från
vidare handläggning om en
ansökan/framställning har
återkallats eller frågan förfallit av
annan anledning

Handläggare

Beslut

4

Beslut att avslå en framställning om
att avgöra ett ärende

12 § första stycket FL

Handläggare

Beslut

5

Beslut att begära att den som
anlitar ombud ska medverka
personligen vid handläggningen av
ett ärende

14 § första stycket FL

Handläggare

Beredning

6

Beslut att ett ombud eller biträde
som är olämpligt för sitt uppdrag
inte längre får medverka i ärendet

14 § andra stycket FL

Handläggare

Beslut

7

Beslut att begära att ett ombud
styrker sin behörighet genom en
skriftlig eller muntlig fullmakt med
det innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL

15 § första stycket FL

Handläggare

Beredning

8

Beslut att förelägga part eller
ombud att styrka ombudets
behörighet genom en fullmakt med
det innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL

15 § andra stycket FL

Handläggare

Beredning

9

Beslut att begära att en handling
bekräftas av avsändaren

Handläggare

Beredning

10

Beslut om rättelse/ändring av beslut
som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36–39
§§ FL

36–39 §§ FL

Handläggare

Beslut

11

Beslut att avvisa överklagande av
beslut som kommit in för sent enligt
vad som anges i 45 § första stycket
andra meningen FL

45 § första stycket andra
meningen FL

Handläggare

Beslut

12

Öppettider, besökstider

7 § FL

Enhetschef

Enligt fastställda
riktlinjer

21 § FL

4. Tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, offentlighets- och sekretesslagen
(2009:100), OSL och arkivlagen (1990:782), ArkL
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

10 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

1

Beslut att inte lämna ut en handling
till den enskilde eller att lämna ut en
handling med förbehåll som
inskränker den enskildes rätt att
röja innehållet eller annars förfoga
över den.

2 kap. 19 § TF

1. Regiondirektören

6 kap. 7 § första stycket
p. 1–2 OSL

2. Ordföranden vid förhinder
för regiondirektören.

Besluta om att avslå en enskilds
begäran om att få tillfälle att själv
använda tekniska hjälpmedel för
automatiserad behandling som
myndigheten förfogar över för att ta
del av upptagningar för
automatiserad behandling.

6 kap. 7 § första stycket
p. 3 OSL

Kanslichefen

3

Besluta om anvisningar till
arkivreglemente.

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

4

Besluta om revidering av
bevarande- och gallringsplaner

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

5

Beslut om att utse
1. Arkivansvarig

Arkivlag, arkivreglemente
m.fl.

1. Regiondirektören

2

Avgift för kopia enligt
taxa är verkställighet.

6 kap. 6 § OSL

2. Arkivredogörare

Kan innefatta
gallringsbeslut

2. Avdelningschef
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5. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen, PSI-lagen, lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service,
LTDOS, och lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, BBS-lagen
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Beslut om
1. avgifter och andra villkor för
vidareutnyttjande
2. vidareutnyttjandet av handling
med villkor eller att avslå en
begäran om vidareutnyttjande.

Lagrum

Delegat(er)

7–11 §§ PSI-lagen

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

Anm.

14 § PSI-lagen

2

Beslut att helt eller delvis avslå
begäran om tillgängliggörande av
viss digital service

15 § LTDOS

Regiondirektören med rätt
vidaredelegera

Förslag till beslut
upprättas av sidansvarig

3

Beslut att ta bort ett meddelande till
en elektronisk anslagstavla eller
förhindra vidare spridning av
meddelandet.

5 § BBS-lagen

Sidansvarig

Verkställighet

6. EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och lagen (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, KompL
Personuppgiftsbiträdesavtal regleras under 13. nedan.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta enligt art 12.1 och
15–21 GDPR.

7 kap. 2 § KompL

Regiondirektören med rätt
att vidaredelegera

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

11 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

2

Besluta om åtgärd med anledning
av personuppgiftsincident.

Art. 33–34 GDPR

Budgetansvarig chef

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

3

Besluta ifråga om
konsekvensbedömning avseende
dataskydd och förhandssamråd.

Art. 35–36 GDPR

Budgetansvarig chef

Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

4

Genomföra lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att
säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet
GDPR.

Art. 24 GDPR

Direktören för kvalitet och
digitalisering

Verkställighet
Samråd bör ske med
dataskyddsombudet.

7. Lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, VapenL
m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda regionens vapen

1 § VapenL

Kommunikationsdirektören

I regel genom avtal

2 § 1. förordningen
(1976:100) om vissa
officiella beteckningar

2

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda regionens grafiska
profil

Kommunikationsdirektören

I regel genom avtal

3

Besluta om tillstånd för extern part
till att använda varumärke

Avdelningschefen för den
verksamhet som utarbetat
varumärket

I samråd med
kommunikationsdirektör
en
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I regel genom avtal

8. Förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, förordningen
(2015:210) om stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och
förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om stödform och belopp i
enlighet förordningarna.

Regional utvecklingsdirektör

2

Beslut om utbetalning av stöd.

Handläggare

3

Beslut om förändring av säkerhet
för respektive stödform

Handläggare

4

Beslut i andra frågor som följer av
förordningens bestämmelser och
antagna riktlinjer

Regional utvecklingsdirektör

Anm.

9. Förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken

12 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

1

Disponera anslaget för
verksamheten Näringsliv allmänt,
med högst 500 000 SEK.

2 kap. 8 § KL

Ordföranden och
regiondirektören var för sig

I samråd med den
andra delegaten

2

Disponera anslaget för regionala
tillväxtåtgärder (1:1) med högst

1. Regionalt
utvecklingsutskott

1. 2 000 000 SEK2. 1 000 000 SEK

2. Regiondirektören
3

Disponera anslaget för regionala
tillväxtåtgärder (1:1) med högst
500 000 SEK.

Regional utvecklingsdirektör

4

Beslut i andra frågor som följer av
förordningens bestämmelser och
antagna riktlinjer.

Regional utvecklingsdirektör

5

Beslut om igångsättande av projekt
eller deltagande i av annan
anordnat projekt vilka finansieras
enligt denna förordning

Regional utvecklingsdirektör

6

Beslut om ändrad projekttid,
justerad aktivitetsplan, reviderad
budget, samt övriga kamerala
förändringar av befintligt beslut

Handläggare

10. Alkohollagen (2010:1667), AL
Ärendehandläggningen utförs åt regionstyrelsen av miljö- och byggnämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen)
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Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Stadigvarande
serveringstillstånd
1

Besluta om tillstånd, återkallelse,
varning eller villkor som avser
servering året runt eller årligen
under en viss tidsperiod med
undantag för vad som följer nedan i
p. 2–4, 9 och 10.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

2

Besluta om avskrivning när
sökanden återkallat sin ansökan.

Alkoholhandläggare

3

Besluta om återkallelse av tillstånd
på tillståndshavarens begäran.

Alkoholhandläggare

4

Besluta om erinran.

Alkoholhandläggare

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Tillfälliga serveringstillstånd
5

Besluta om återkallelse eller varning
som avser servering under viss
tidsperiod eller vid ett enstaka
tillfälle.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

13 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

6

Besluta om tillstånd, erinran eller
villkor som avser servering under
viss tidsperiod eller vid ett enstaka
tillfälle

Alkoholhandläggare

Ölförsäljning
7

Beslut i ärenden om förbud eller
varning mot detaljhandel med eller
servering av öl med undantag för
vad som följer av p. 9–10 nedan.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Taxefrågor
8

Besluta om avvikelser från taxan för
ansöknings- och tillsynsavgifter
enligt alkohollagen.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson
Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Övriga ärenden
9

Besluta om avskrivning av
tillsynsärende från vidare
handläggning.

Alkoholhandläggare

10

Besluta om avvisning av för sent
inkommet överklagande.

Alkoholhandläggare

11

Besluta om yttrande till
Lotteriinspektionen om
restaurangkasinospel.

Alkoholhandläggare

Innefattar även att
avstå från att yttra sig,
om det inte finns något
att anmärka.
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11. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Beslut i ärenden om
försäljningstillstånd, återkallelse,
varning eller villkor som avser
detalj- och partihandel med
undantag för vad som följer av p.
4.–9. nedan.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

Beslut om föreläggande och förbud i
tillsynsärenden, dock ej vid vite.

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

2

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag
3

Beslut om avvikelser från taxan för
tillsynsavgifter enligt lagen om
tobak och liknande produkter

Regionrådet Jesper Skalberg
Karlsson

4

Beslut om avskrivning av ansökan

Alkoholhandläggare

5

Beslut om återkallelse av tillstånd på
tillståndshavarens begäran.

Alkoholhandläggare

Ersättare regionrådet Filip
Reinhag

14 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

6

Beslut om avskrivning och avvisning
av tillsynsärende från vidare
handläggning.

Alkoholhandläggare

7

Beslut om avvisning av för sent
inkommet överklagande

Alkoholhandläggare

8

Beslut om verksamheten förändras
till sin omfattning eller i något annat
hänseende av betydelse för tillsynen
liksom betydande förändringar av
ägarförhållandena.

Alkoholhandläggare

9

Beslut om tillträde till områden,
lokaler och andra utrymmen för att
där göra undersökningar och ta
prover samt att begära
handräckning av polismyndighet.

Lagen (2018:2088) om
tobak och liknande
produkter

Alkoholhandläggare

12. Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om kontrollåtgärder.

20–21 a §§

Alkoholhandläggare

Anm.

13. Avtal och överenskommelser
För flera typer av avtal krävs att de upphandlas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i t.ex. upphandlingslagstiftningen.
Lagstiftningen ska följas. Köp av huvudverksamhet beslutas av styrelsen och omfattas inte av delegationen nedan. Avrop på ingånget
ramavtal betraktas som verkställighet. God ekonomisk hushållning ska enligt kommunallagen iakttas.
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Om en annan delegationsbestämmelse i denna delegationsordning avviker från vad som anges nedan, tillämpas den bestämmelsen
istället.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om att ingå eller avveckla
ramavtal för regionen

Upphandlingschefen

Rullande och planerade
anskaffningar

2

Besluta om att ingå eller avveckla
ramavtal för regionstyrelsen

Budgetansvarig chef

Rullande och planerade
anskaffningar

3

Besluta om att ingå eller avveckla
leveransavtal för regionstyrelsen

Budgetansvarig chef

Rullande och planerade
anskaffningar

4

Besluta om
personuppgiftsbiträdesavtal

1. Den delegat som beslutar
om det huvudavtal till vilket
PuB-avtalet anknyter.

Avtalsmall enligt SKR

GDPR

2. I övriga fall den som
senare beslutar om att
ansluta sig till huvudavtalet
5

Besluta om försäljning av regionens
lösa egendom såsom utrangerade
inventarier och liknande överskott

Förvaltningschef för berörd
förvaltning

Enligt
riktlinjer/anvisningar

15 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

6

Besluta ifråga om att acceptera
villkorsfri gåva, testamente eller
donation till ett värde av högst
100 000 SEK.

7

Besluta om avsiktsförklaring,
projektansökan eller annat
motsvarande framtida åtagande.

Donationsförordningen
(1998:140) tillämpas
analogt.

Regiondirektören

Budgetansvarig chef

Åtagandet ryms inom
budgetår och
budgetutrymme

14. Anknuten stiftelseförvaltning enligt stiftelselagen (1994:1220) m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

2

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om placering av regionen
förvaltade stiftelsemedel, förvaltade
donationsfonder och gåvor.

Ekonomidirektören

I enlighet med
regionens riktlinjer för
placering av medel i
donationsstiftelser, om
inte annat följer av
stiftelsens stadgar.

Besluta om utdelning från
donationsstiftelser i de fall ej
särskild styrelse ombesörjer
utdelning

Ekonomidirektören
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15. Upplåning
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om upptagande av
långfristiga lån samt omsättning av
dessa

Ordföranden

Låneavtalet
kontrasigneras av
regiondirektören eller
ekonomidirektören

2

Besluta om upptagande av
kortfristiga lån i utländsk valuta

Ordföranden

Låneavtalet
kontrasigneras av
regiondirektören eller
ekonomidirektören

3

Besluta om upptagande av
kortfristiga lån i svensk valuta

Ekonomidirektören

Om motparten så
kräver ska avtal som
beslutas av
ekonomidirektören
kontrasigneras av
annan tjänsteman

4

Besluta om att ingå avtal om
räntederivat i enlighet med
regionens finanspolicy

Ekonomidirektören

Om motparten så
kräver ska avtal som
beslutas av
ekonomidirektören
kontrasigneras av
annan tjänsteman

16 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

5

Besluta om leasing av lös och fast
egendom, med undantag av
fordonsleasing som hanteras enligt
regionens riktlinjer

Ekonomidirektören
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16. Medelsförvaltning m.m.
Nr

Ärende/ärendegrupp

1

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

Besluta om placering av regionens
likvida medel och pensionsmedel

Ekonomidirektören

I enlighet med
regionens finanspolicy
och policy för placering
av pensionsmedel

2

Besluta om att infria
borgensåtagande till ett högsta
värde av fem prisbasbelopp per
gäldenär.

Ekonomidirektören

3

Förhandla om och besluta
nedsättning av fordran, högst 50
procent nedsättning av
kapitalbelopp.

Ekonomidirektören

4

Besluta om kronofogdens förslag till
skuldsanering

Ekonomidirektören

5

Besluta om finansiella
igångsättningstillstånd för
byggnads- och anläggningsprojekt
överstigande 3 miljoner SEK, gäller
dock endast sådana projekt som
ryms inom beslutad
investeringsbudget

Ekonomidirektören

6

Besluta om att ansökan om
betalningsföreläggande och
handräckning – inklusive
verkställighet och fullföljd till
domstol

Ekonomidirektören

7

Besluta om att ansöka om annat
exekutivt förfarande

Ekonomidirektören

8

Besluta om att ansöka om statligt
bidrag för lämnad hyresgaranti

9

10

Förordningen (2007:623)
om statligt bidrag för
kommunala
hyresgarantier

Ekonomidirektören

Högsta antal per år
enligt särskilt
beslut/riktlinjer

Besluta om att efterskänka
fordringar till ett högsta värde av tre
(3) prisbasbelopp per gäldenär.

Ekonomidirektören

Enligt riktlinjer

Hos statlig myndighet ansöka om,
bevaka och fullfölja ansökningar om
statliga bidrag eller ersättningar

Enhetschef

Hos t.ex.
Migrationsverket.
Verkställighet

17 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

17. Kultur- och fritid
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

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.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

2

I enlighet med gällande
bidragsbestämmelser besluta om
verksamhetsbidrag, driftbidrag och
om investeringsbidrag upp till och
med 200 000 SEK.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

3

Besluta om arrangörs- och
projektstöd upp till och med
200 000 SEK.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

4

Besluta i fråga om registrering av
ideell förening i regionstyrelsens
föreningsregister.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

5

Besluta om fördelning av
tryckningsstöd.

Avdelningschefen för kulturoch fritid

Anm.

Inklusive filmprojekt
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18. Regionstyrelsens uppgifter som personalorgan
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

1

Besluta om stridsåtgärd,

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

Regionstyrelsens
arbetsutskott

2

Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 §
lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter.

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

Regionstyrelsens
arbetsutskott

3

Förhandla å regionens vägnar enligt
lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11–14 och 38 §
lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders
verksamhetsområden

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

4

Slutligt avgöra regionens tolkning
och tillämpning av bestämmelser
rörande förhållandet mellan
regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare, såsom t ex
tvisteförhandlingar

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

Anm.

18 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2020/411 Datum 2020-05-27

Regionstyrelsen

5

Ingå kollektivavtal, inklusive årlig
löneöversynsutfall, med undantag
av kollektivavtal gällande turlista, i
överensstämmelse med
regionstyrelsens arbetsutskotts
direktiv

Regiongemensamma
personalpolitiska ärenden
enligt § 10 i
regionstyrelsens
reglemente

HR-strateg förhandling

I överensstämmelse
med arbetsutskottets
direktiv och
rekommendation från
SKR
Delegationsbeslut,
anmäls

6

Föra regionens talan i mål och
ärende som rör förhållandet mellan
regionen som arbetsgivare och dess
arbetstagare

HR-strateg förhandling

7

Genomföra förhandlingar enligt
gällande lagstiftning och avtal, i
överenskommelse med
regionstyrelsens arbetsutskotts
direktiv

HR-strateg förhandling

8

Förflyttning- och omplacering från
nämnd till annan

HR-direktör efter samråd
med berörda
förvaltningschefer

9

Beslut om särskild avtalspension i
enlighet med PFA och KAP-KL, men
med avvikelse från regionens
riktlinjer

HR-direktör

10

Beslut om särskild avtalspension i
enlighet Alt KAP-KL

Regiondirektör i samråd
med HR-direktör

Verkställighet

11

Beslut om ålders- och avtalspension

Löneekonomiassistent

Verkställighet

12

Varsel till arbetsmarknadsmyndighet
vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist

HR-direktör

Verkställighet

19. Regionstyrelsens egna personalärenden
Chefsnivåer
Gruppering av arbetsuppgifter följer systemet med Arbetsidentifikation kommun och landsting (AID)
A: Regiondirektör, förvaltningschef samt biträdande förvaltningschef
B: Avdelningschef, direktör
C: Enhetschef
F: HR-chef
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

4 kap. 33§ KL

Ledamot i regionstyrelsen
för anställande parti

Villkor enligt särskilda
regler

Politiska sekreterare
1

Besluta om anställning samt
disciplinpåföljd, uppsägning eller
avsked.

2

Besluta om avstängning.

Regionstyrelsens ordförande

19 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

3

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla

Ledamot för anställande
parti

Regiondirektören
4

Anställning, avstängning,
disciplinpåföljd, uppsägning eller
avsked av regiondirektören.

7 kap. 1 § KL

5

Bevilja annan ledighet än semester,
vikariatsförordnande och
kvarstående i anställning efter
uppnådd pensionsålder för
regiondirektör.

6

Förändra sysselsättningsgrad för
regiondirektören.

7

Besluta om lön för regiondirektören.

Ordförande i samråd med
presidiet

8

Fastställa ledarkontrakt för
regiondirektören.

Ordförande i samråd med
presidiet

Verkställighet

Nämnder som enligt
reglemente ska ha
förvaltningschef.

7 kap. 1 § KL

Ordförande i samråd med
presidiet

Regiondirektören är
tillika förvaltningschef

Ordförande i samråd med
presidiet

Verkställighet

Ordförande i samråd med
presidiet

Det ska enligt KL finnas
en direktör.
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Förvaltningschef för annan
nämnds förvaltning
9

Besluta om anställning, lön och
andra anställningsvillkor,
ledarkontrakt för förvaltningschefer

Regiondirektören

10

Beslut om löneförändring under
löpande avtalsperiod för
förvaltningschef

Regiondirektör

11

Besluta om disciplinpåföljd,
avstängning, uppsägning och
avsked av förvaltningschef

Regiondirektören efter
samråd med berörd
nämndsordförande

12

Beslut om avgångsvederlag för
förvaltningschef

Regiondirektören efter
samråd med berörd
nämndsordförande

13

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla för
förvaltningschef

Regiondirektören

Övrig personal på förvaltningen

Delegat (er)

A

B

C

F

Organisationsförändringar
14

Organisationsförändring inom
förvaltningen


Styrelsen beslutar om större
förändringar



Förvaltningschef för
turordningslistor

x

20 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

15

Beslut om ändring av indelning av
och namn avdelningar och enheter.

x

x

Ska godkännas av
överordnad chef

16

Organisationsförändringar inom eget
område

x

x

x

Ska godkännas av
överordnad chef

17

Inrättande och indragning av
befattning

x

x

x

Ska godkännas av
överordnad chef

x

x

Enligt avtal och riktlinjer

Anställning och lönesättning
18

19

Anställning av tillsvidareanställd
medarbetare

AB §§ 4, 5 samt §§ 4, 5
LAS

x

Anställning av tidsbegränsat anställd
medarbetare samt förändring av
sysselsättningsgrad

AB §§ 4, 5 samt §§ 4, 5, 6
LAS

x

Delegationsbeslut,
anmäls
x

x

Enligt avtal och riktlinjer
Verkställighet i fråga om
anställningstid om högst
ett år.

20

Tillförordnande av förvaltningschef,
biträdande förvaltningschef, direktör
och avdelningschef och under
dennes frånvaro, för som längst fem
veckor, inklusive för sig själv

x

x

Verkställighet

21

Tillförordnande av enhetschef under
enhetschefs frånvaro, för som längst
fem veckor, inklusive för sig själv

x

x

x

Verkställighet

22

Lönesättning av nyanställd personal

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet
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23

24

Löneförändring under löpande
avtalsperiod

x

Lönetillägg

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet
Enligt riktlinjer
Verkställighet

Resor och konferenser
25

26

Ledighet med löneförmåner för
studier, kurser och konferenser
under högst 7 dagar

AB § 7

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighetsåtgärd,
anmäls inte

Ledighet med löneförmåner för
studier, kurser och konferenser
utomlands

x

Verkställighetsåtgärd,
anmäls inte

Ledigheter
27

Ledigheter som regleras i lagar och
avtal
(semester, föräldraledighet, studier
mm)

AB §§ 26, 27, 28, 29, 30

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

21 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

28

29

30

31

32

Ledigheter för offentliga
förtroendeuppdrag

AB § 31

Ledighet med lön för enskilda
angelägenheter

AB § 32

Ledighet och löneförmån vid fackligt
förtroendeuppdrag och facklig
utbildning

LFF AB

Ledighet med löneförmåner vid
utbildning

AB § 7

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Ledighetsförmån vid
förvaltningsgemensamma fackliga
uppdrag

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Arbetsmiljö
33

Rehabiliteringsansvar.

x

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

34

Vidta åtgärder och fatta beslut i
arbetsmiljöåtgärder

x

x

x

Enligt mottagen
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Verkställighet
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Förhandlingsskyldighet enligt
11-14, 38 §
medbestämmandelagen (MBL)
35

Genomförande av förhandling av
förvaltningsövergripande och/eller
principiell karaktär enligt MBL § 1113, 38

36

MBL § 11-13, 38

x

x

Verkställighet

Genomförande av förhandling enligt
MBL § 14

x

x

Verkställighet

37

Genomförande av förhandling enligt
§ 11-13 och 38 samt information
enligt MBL § 19

x

x

Verkställighet

38

Beslut om avgångsvederlag och
särskild avtalspension

x

x

x

x

x

Uppsägning, avsked
39

Entledigande på medarbetares egen
begäran.

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

22 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

40

41

Uppsägning på grund av personliga
förhållanden eller avskedande från
anställning

AB § 33 samt § 7 LAS
Avskedande från tjänst
§ 18 LAS

x

Uppsägning på grund av arbetsbrist.

AB § 33 och

x

Enligt riktlinjer
HR-chefen överlägger
med fackliga
organisationer.

Enligt riktlinjer

§ 7 LAS

Disciplinära åtgärder,
avstängning och omplacering
42

Avstängning från tjänstgöring samt
disciplinåtgärder.

43

44

AB §§ 10, 11

x

x

x

Enligt riktlinjer och i
samråd med HR-chef

Beslut om omplacering/förflyttning
inom verksamhetsområde

x

x

x

Enligt riktlinjer

Beslut om omplacering vid oenighet.

x

Verkställighet
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Övrigt
45

Beslut att förbjuda, delvis förbjuda
samt inte förbjuda bisyssla

46

Underrättelse om omreglering av
sysselsättningsgrad vid partiell
sjukersättning; (AB § 12)

x

Krav på läkarintyg från första
sjukdagen

x

Fastställa
ledare/medarbetarekontrakt med

x

47

48

AB § 8 samt LOA kap. 7

x

Enligt riktlinjer

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

Enligt riktlinjer
Verkställighet

x

x

Förvaltningschef

Ordföranden

Bitr förvaltningschef

Överordnad chef

Avdelningschef, direktör

Överordnad chef

Enhetschef

Överordnad chef

Övrig personal

Överordnad chef
Verkställighet

20. Räddningstjänst; lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, med tillhörande
förordning (2003:789), FSO, och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
LBE med tillhörande förordning (2010:1075), FBE, m.m.
För räddningstjänsten, vars förvaltning under regionstyrelsen administreras av samhällsbyggnadsförvalningen, ska följande gälla.
Nr

Ärende/ärendegrupp

Lagrum

Delegat(er)

Anm.

23 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning
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Regionstyrelsen

1

Besluta föreskrifter om
eldningsförbud

1 kap. 7 § FSO

Räddningschef

Kungörs i
författningssamlingen

2

Besluta att utse tillsynsförrättare

3

Besluta om tillsyn

5 kap. 1 § LSO

Tillsynsförättare

4

Meddela föreläggande och förbud i
samband med tillsynsärende. Dock
ej förenat med vite eller
verkställande av åtgärd på den
försumlige bekostnad.

5 kap. 2 § LSO

Tillsynsförättare

Föreläggande förenat
med vite tas upp i
nämnd.

5

Beslut om att förbud och
föreläggande ska gälla även om det
överklagas.

10 kap. 4 § LSO

Tillsynsförättare

Efter samråd med
räddningschefen

6

Beviljande eller återkallande av
dispens om sotning på egen
fastighet.

3 kap 6 § LSO

Tillsynsförättare

Efter samråd med
skorstensfejarmästaren

7

Meddela föreläggande och förbud i
samband med brandskyddskontroll.
Dock ej förenat med vite eller
verkställande av åtgärd på den
försumlige bekostnad.

3 kap. 6 § LSO

Skorstensfejarmästare/Sotar
tekniker

Föreläggande förenat
med vite tas upp i
nämnd.

8

Beslut om tillstånd att hantera,
överföra eller importera explosiva
varor, eller hantera större mängd
brandfarliga varor

16–19 §§ LBE

Tillsynsförättare

Förrättare som har
genomgått MSB:
utbildning för
tillståndshandläggare
eller motsvarande

9

Beslut om nya och ändrade villkor i
tillståndet

19 § LBE

Tillsynsförättare

10

Beslut om återkallande av tillstånd

20 § LBE

Tillsynsförättare

11

Godkännande av föreståndare,
enligt

9 § 3:e stycket LBE

Tillsynsförättare

12

Beslut om tillsyn

21 § LBE

Tillsynsförättare

13

Meddela föreläggande och förbud i
samband med tillsynsärende. Dock
ej förenat med vite eller
verkställande av åtgärd på den
försumlige bekostnad.

25 § LBE

Tillsynsförrättare

14

Beslut om att förbud och
föreläggande skall gälla även om
det överklagas.

35 § LBE

Tillsynsförättare

Räddningschef

Efter samråd med
räddningschefen

Efter samråd med
räddningschefen

24 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

15

Besluta om hanterings början före
avsyning gällande brandfarliga och
explosiva varor

16 § FBE

Tillsynsförättare

16

Förlängning av utredningstiden med
tre månader

17 § FBE

Tillsynsförättare

17

Övrigt, remisser och skrivelser

18

Sakkunnigutlåtande om brand- och
rökspridning

Efter samråd med
räddningschefen

1. Tillsynsförättare med
brandingenjörs kompetens
2. Brandutredare
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3. Brandmästare

19

Remissyttrande angående
planfrågor enligt plan och bygglagen

Tillsynsförättare

20

Remissyttrande angående bygglov
enligt plan och bygglagen

Tillsynsförättare

21

Remissyttrande angående
ordningslagen (1993:1617)

Tillsynsförättare

22

Remissyttrande angående tillstånd
till hotell- och pensionatsrörelse,
enligt 10 och 12 §§ lag (1966:742)
om hotell- och pensionatsrörelse

Tillsynsförättare

23

Remissyttrande angående tillstånd
till servering av alkoholhaltiga
drycker, enligt alkohollagen
(2010:1622)

Tillsynsförättare

24

Besluta att utse räddningschef

Förvaltningschef SBF

Förättare med brandeller
riskingenjörskompetens
eller med MSB:s kurs
tillsyn B

I samråd
regiondirektören

Upphandling
25

Upphandling till ett belopp av högst
6 basbelopp vid varje tillfälle

Förvaltningschef SBF

Ekonomiärenden
26

Besluta att debitera avgift enligt
gällande taxor

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

27

Besluta om nedsättning eller
efterskänkande av avgifter enligt
gällande taxor

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

25 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

28

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 25 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Förvaltningschef SBF

29

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 100 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Ordförande

30

Besluta att förena föreläggande och
förbud, som meddelas med stöd av
lag eller annan författning för vilken
regionstyrelsen är tillsynsmyndighet,
med vite om högst 200 000 kronor i
varje enskilt ärende, enligt lag om
viten

Arbetsutskott

31

Ansöka om utdömande av förelagt
vite

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

32

Besluta att delgivning i ett ärende
ska ske genom kungörelsedelgivning

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

Med rätt att
vidaredelegera

47-50 §§ delgivningslagen
och 19-20 §§
delgivningsförordningen

Med rätt att
vidaredelegera

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2020/411 Datum 2020-05-27

Administrativa ärenden
33

Upprätta och avge yttranden till
annan myndighet som bedöms vara
av mindre vikt

Förvaltningschef SBF

34

Beslut 1. att inte lämna ut en
handling till den enskilde, 2. att
lämna ut en handling med förbehåll
som inskränker den enskildes rätt
att röja innehållet eller annars
förfoga över den eller 3. att avslå en
enskilds begäran om att få tillfälle
att själv använda tekniska
hjälpmedel för automatiserad
behandling som myndigheten
förfogar över för att ta del av
upptagningar för automatiserad
behandling.

Förvaltningschef SBF

35

Beslut att utse ombud att företräda
styrelsen vid förhandling eller
förrättning i mål och ärenden vid
länsstyrelsen, domstol och andra
myndigheter, 6 kap. 6 § KL

Förvaltningschef SBF

36

Beslut om rättidsprövning

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

37

Beslut att avvisa överklagande som
inkommit för sent

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

26 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

38

Besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller
blockerande av personuppgifter

GDPR

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

39

Rätt att lämna yttrande till
förvaltningsrätt och besluta om
överklagande gällande utlämnande
av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller
blockerande av personuppgifter

GDPR

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

40

Ansvar för registerförteckning och
tecknande av
personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

A, Räddningschef och
förvaltningschef SBF i
samråd med varandra

Ska behandlas i
samverkan

Personalärenden
41

Organisationsförändringar
A, inom enheten

42

B, inrättande respektive indragning
av befattningar

B, Räddningschef och
förvaltningschef SBF i
samråd med varandra

Deltagande in kurser, konferenser
och dylikt med lön

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

43

Beslut om sjukintyg från första
dagen

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
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Verkställighet
44

Beslut om särskild avtalspension

I enlighet med PFA KAPKL och regionens
riktlinjer, F 11

Förvaltningschef SBF

45

Ingå kollektivavtal angående turlista

Enligt LAS, F 17

Förvaltningschef SBF

46

Besluta att tillåta eller förbjuda
bisyssla

Förvaltningschef SBF

Enligt riktlinjer

47

Beslut om ålders- eller avtalspension

Förvaltningschef SBF

Enligt riktlinjer
Verkställighet

Anställningsärenden
48

Anställning och entledigande av
personal

49

Beslut om anställning och
lönesättning av nyanställd
medarbetare

50

Beslut om ledighet med lön för
fackligt arbete eller facklig
utbildning (avser endast s.k. Rörlig
tid)

Förvaltningschef SBF

Enligt riktlinjer och avtal

Med rätt att
vidaredelegera

Räddningschef

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

27 (29)

Region Gotland

Regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsen

51

Flyttersättning i samband med
erhållen tjänst

Förvaltningschef SBF

52

Avstängning från tjänstgöring samt
disciplinåtgärder

10, 11 §§ AB och
regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

53

Uppsägning av personliga
förhållanden eller avskedande från
anställning eller avskedande från
tjänst

33 § AB och 7 § LAS, 18 §
LAS och regionens
riktlinjer

Förvaltningschef SBF

54

Beslut om avgångsvederlag

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

55

Beslut om lönetillägg

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera

Enligt riktlinjer
Verkställighet

56

Rehabiliteringsansvar

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

Ledigheter
57

58

Ledigheter som regleras i lagar och
avtal (semester, föräldraledighet
m.m.)

27-29 §§ AB och enligt
regionens riktlinjer

Ledigheter för offentliga
förtroendeuppdrag

31 § AB och enligt
regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

59

Ledigheter med lön för enskilda
angelägenheter

32 § AB och enligt
regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
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Verkställighet
60

Ledigheter med löneförmåner vid
utbildning

7 § AB och enligt
regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

61

62

Ledighetsförmån vid
förvaltningsgemensamma fackliga
uppdrag

Enligt regionens riktlinjer

Ledigheter för studier enligt
studieledighetslagen

Enligt regionens riktlinjer

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera
Verkställighet

Förhandlingar/samverkan
63

MBL-förhandlingar

64

Samverka med fackliga
organisationer i enlighet med
samverkansavtalet

11-13, 14 , 19 och 38 §§
MBL

Förvaltningschef SBF

Med rätt att
vidaredelegera till HRchef SBF och
räddningschef

Förvaltningschef SBF

Verkställighet
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/622
1 april 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola och skola
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•

Avgift om 20 000 kr tas ut för den som ansöker om godkännande att starta en
fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
Avgift om 10 000 kr tas ut vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid
en fristående förskola eller vissa fritidshem.
Avgifterna gäller från 1 september 2020 och gäller för inkomna ansökningar efter
detta datum.
Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022, och beslutas av
regionfullmäktige.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att införa en avgift
för ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Bakgrunden är skollagens nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning som
trädde i kraft 1 januari 2019. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på
insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva
verksamhet. För utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär de skärpta kraven
en skyldighet att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en
ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem
(sådana fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk
omsorg och påverkar därmed inte godkännandet och tillsyn av denna
verksamhetsform.
Med anledning av de utökade kraven på handläggning har i skollagen även införts en
möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med ansökan. Detta då de
nya bestämmelserna innebär en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en avgift på 20 000 kronor vid ansökan om
godkännande vid nyetablering och en avgift på 10 000 kronor vid ansökan om
godkännande vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften betalas i samband med
att ansökan sänds till Region Gotland. Avgift tas ut även om ansökan ej beviljas.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/622

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och
utbildningsnämndens förslag.
I ärendet har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gjort en jämförelse med andra
kommuners avgifter och det kan konstateras att den föreslagna avgiften ligger i
mitten. Av de kommuner som jämförts ligger spannet mellan 12 000 och 35 000
kronor för nyetablering och mellan 0 och 20 000 kronor för utökning av befintlig
verksamhet.
Beräkningen är utförd utifrån självkostnadsprincipen och utgår från beräknat antal
timmar för handläggning. En mindre avgift för administration och lokalkostnader har
påförts, inga andra oh kostnader är inräknade.

Beslutsunderlag

BUN § 29 2020-03-17

Regionstyrelseförvaltningen

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

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 29

BUN § 29

Nya krav för enskilda att bedriva fristående
förskola och skola

BUN 2018/963
BUN AU §25

Barn- och utbildningsnämndens beslut







Nämnden godkänner förslag till avgift om 20 000 kr för den som ansöker om
godkännande att starta en fristående förskola eller vissa fritidshem genom
nyetablering.
Nämnden godkänner förslag till avgift om 10 000 kr vid ansökan om utökning av
befintlig verksamhet vid en fristående förskola eller vissa fritidshem.
Avgifterna gäller ansökningar som inkommer från och med 1 september 2020.
Avgifterna ska revideras vartannat år, med början 2022.
Nämnden föreslår att regionfullmäktige fastställer punkterna ovan.

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i
skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på insikt,
lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För
förvaltningens del innebär de skärpta kraven en skyldighet att göra en utökad
prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan om godkännande av
fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte
enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte nämndens godkännande om
avgifter och tillsyn av denna verksamhetsform.
Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i skollagen
även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med dessa
ärenden från och med 1 januari 2019. Detta då de nya bestämmelserna innebär en
väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt utbildning- och arbetslivsförvaltningens
omkostnader för handläggning av ansökningar, föreslår förvaltningen att Region
Gotland ska ta ut en avgift av den som ansöker om godkännande att starta fristående
förskola eller vissa fritidshem (sådana fritidshem som inte anordnas vid en fristående
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). Avgiften är avsedd att
täcka utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid
nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-17

BUN § 29

forts BUN §29
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden föreslår till Regionfullmäktige
att besluta enligt förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05
Bilaga Ekonomisk beräkning av avgift 2020-03-05
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2018/963
27 januari 2020

Marina Ljungman
Kvalitetscontroller

Barn- och utbildningsnämnden

Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående
förskola och vissa fritidshem samt utökning av befintlig
verksamhet.
Förslag till beslut









Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till avgift om
20 000 kr för den som ansöker om godkännande att starta en
fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till avgift om
10 000 kr vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid en
fristående förskola eller vissa fritidshem.
Följande avgifter börjar gälla från 1 september 2020 och gäller för
inkomna ansökningar efter detta datum.
Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022, och beslutas av
regionfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige
om fastställande av punkterna enligt ovan.

Sammanfattning

Ägar- och ledningsprövning
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning i
skollagen i kraft. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på insikt,
lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För
förvaltningens del innebär de skärpta kraven en skyldighet att göra en utökad
prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan om godkännande av
fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte
enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte nämndens godkännande om
avgifter och tillsyn av denna verksamhetsform.
Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i skollagen
även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med
ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fritidshem samt vid
utökning av befintlig verksamhet från och med 1 januari 2019. Detta då de nya
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2018/963

bestämmelserna gällande ägar- och ledningsprövning innebär en väsentligt mer
omfattande handläggning än tidigare.
Mot bakgrund av ny lagstiftning, samt utbildning- och arbetslivsförvaltningens
omkostnader för handläggning av ansökningar, föreslår förvaltningen att Region
Gotland ska ta ut en avgift av den som ansöker om godkännande att starta fristående
förskola eller fristående fritidshem friliggande från en grundskola och av den som
ansöker om ändringar i befintlig verksamhet. Avgiften är avsedd att täcka
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid
nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet gällande fristående förskolor och
vissa fritidshem (sådana fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet
med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola).
Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 7 juni 2018, utifrån proposition 2017/18:158 Ökade
tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, om ökade krav på de som
ansöker om godkännande för att bedriva fristående verksamhet enligt skollagen,
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Regeringen beslutade även att den som handlägger ärendet om godkännande
av en enskild som huvudman, dvs. Statens skolinspektion eller en kommun, får ta ut
en avgift för ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § lag om ändring i
skollagen (2018:1158). Lagändringarna gäller från den 1 januari 2019.
Avgifterna tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § Skollagen (2010:800). Avgifterna är
beräknade enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § Kommunallagen (2017:725)
och baseras på tidsersättning för tjänsteman.
Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022, och beslutas av
regionfullmäktige. Följande avgifter föreslås att gälla från 1 september 2020.
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen föreslår nämnden att ta ut följande avgifter:
Ansökan om godkännande vid nyetablering
20 000 kr
Ansökan om godkännande vid utökning av befintlig verksamhet
10 000 kr
Betalning av avgiften
Inbetalning ska ske i samband med att ansökan om godkännande av enskild
huvudman alternativt utökning av verksamheten sänds in. Ansökan handläggs när
komplett ansökan samt betalning av avgiften har kommit utbildning- och
arbetslivsförvaltningen tillhanda.
Avgift tas ut även om ansökan om godkännande ej beviljas.
Från och med den 1 januari 2019 ska förvaltningen göra ägar- och ledningsprövning.
De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av, eller på annat sätt förvärvad
insikt i, de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva
denna. Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den
enskilde
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1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som
gäller för verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig (Skollagen 2010:800 2 kap 5 §
och 26 kap 4 §) Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra
sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av
betydelse beaktas.
Ägar- och ledningskrets

De nya kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra
som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet, såsom
verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare),
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller
andra handelsbolag, samt personer som genom ett direkt eller indirekt ägande
(ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.
Krav erfarenhet och insikt

Förvaltningen hade även innan införandet av de nya bestämmelserna ett
godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa fritidshem. Vad
gäller godkännande skulle sådant lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa
de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagligt
negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras men innebär
tillsammans med de nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning att
prövningen framöver blir mer omfattande.
De nya kraven innebär bland annat att förvaltningen ska bedöma om det inom den
krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning finns kompetens
gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskole-/fritidshemsverksamhet,
såsom skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi.
Ekonomiska förutsättningar

De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på att huvudmannen har ekonomiska
förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.
Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.
Krav lämplighet

Förvaltningen ska även bedöma om de personer som ingår i ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste
bedömas lämplig. Vid en sådan lämplighetsprövning ska viljan och förmågan att
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse beaktas. Det räcker med att en person bedöms olämplig
för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som,
enligt förarbetena, bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare
brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.
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Vid bedömningen av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och
ledningsprövningen kan uppgifter inhämtas från bl.a. Polismyndigheten,
Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder
kreditupplysningar.
Nya riktlinjer för ansökan arbetas nu fram tillsammans med e-tjänst för nyetablering,
utökning, anmälan om förändring i ägar-och ledningskrets och tillsyn. I riktlinjerna
ingår även regler för tillsyn.
Uttag av avgift i samband med godkännande vid nyetablering samt utökning av
befintlig verksamhet

Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning har i
skollagen även förts in en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband
med ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fritidshem vid
nyetablering samt vid utökning av befintlig verksamhet.1 Det innebär inte att
regionen måste göra det, men om regionen beslutar sig för att ta ut en avgift ska
beslutet fattas av regionfullmäktige.
När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen
eller skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot
retroaktivt verkande beslut som gäller.
Viss ledning kan dock tas av de avgifter som Skolinspektionen kommer att ta ut för
sin prövning av ansökningar avseende fristående skolor, eftersom regionens
prövning rimligen kommer att vara liknande avseende ansökningar om fristående
förskolor och vissa fritidshem. Skolinspektionen kommer enligt 2 kap 5 §
skolförordningen ta ut en avgift på 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av
fristående skola och 25 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt
godkännande.
Ledning kan också tas ifrån förarbetena till lagändringarna (prop. 2017/18:158) där
regeringen bedömt att kostnaden per ansökan för godkännande om att bedriva
verksamhet inom skolväsendet i genomsnitt bedöms uppgå till ca 27 500 kronor.
Beräkningen baseras på de uppgifter som Skolinspektionen lämnat om den
genomsnittliga kostnaden för ett tillståndsärende. Regeringen bedömer att det inte
finns skäl att göra någon annan bedömning vad gäller kostnaden för en kommun vid
ansökan om godkännande av fristående förskola och vissa fritidshem vid
nyetablering. Uppskattningen är gjord utifrån att avgifterna sätts enligt principen om
full kostnadstäckning.
Varje kommuns avgift ska dock spegla den egna kommunens kostnader för
godkännande vid nyetablering samt utökning av befintlig verksamhet. Kommunen
får inte ta ut högre avgifter än motsvarande självkostnaden.
Omvärldsbevakning

Förvaltningen har i samband med framtagande av förslag om avgifter varit i kontakt
med kommuner som fattat beslut om införande av avgifter. Dessa kommuner är
Västerås, Eskilstuna och Jönköping, som ingår i ett särskilt nätverk tillsammans med
fem andra kommuner vad gäller den nya bestämmelsen om ägar- och
ledningsprövning.

1

2 kap. 5 c § skollagen
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Även ett antal andra kommuner har fattat beslut om införande av avgifter, både för
ansökan om godkännande vid nyetablering samt vid utökning av befintlig
verksamhet. Avgifterna uppgår till mellan 12 000 kronor och 35 000 kronor för
godkännande vid nyetablering samt mellan 0 kronor och 20 000 kronor vid
utökning av befintlig verksamhet. Redovisas i bilaga ” Ekonomisk beräkning av
avgift”.
Kostnadsbedömning

Förvaltningen har sammanställt en beräkning av självkostnaden för arbetstiden i ett
ärende om ansökan om godkännande av en fristående förskola och vissa fritidshem
vid nyetablering samt vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet. Avgiften
avser att täcka förvaltningens kostnader för prövningen av ansökan. Beräkningen
utgår från hur mycket arbetstid som en tjänsteman i snitt lägger ner i ett ärende.
Utgångspunkten för beräkningen är att den sökande bekostar sitt eget
ansökningsförfarande. Avgiften måste dock bygga på likställighetsprincipen så att alla
som söker godkännande i en och samma kommun behandlas lika, dvs. får erlägga
samma avgift.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör bedömningen att alla direkta och
indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till får tas med vid beräkningen av
självkostnaden. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, material och
utrustning. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och
administrationskostnader. Verksamhetens andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader kan också räknas med.
Förvaltningen har i samband med framtagande av förslag om avgifter tagit del av
Malmö stads ekonomiska beräkningsunderlag samt Västerås stad och Jönköping
kommuns beräkning av den tidsåtgång som krävs.
I ärenden om utökning av befintlig verksamhet tillämpas oftast ett förenklat
förfarande. Även om en ägar- och ledningsprövning också genomförs i denna del
bedöms handläggningen i övrigt inte vara lika omfattande som vid en nyetablering.
Förvaltningen bedömer att kostnaden för prövningen av ett ärende om utökning av
befintlig verksamhet uppgår till halva kostnaden för ett godkännande vid
nyetablering, d.v.s. ca 10 000 kronor. (godkännande vid nyetablering 20 000 kr).
Förslag om avgift

Mot bakgrund av de utökade kraven som innebär att förvaltningen måste göra en
mer omfattande prövning av nya aktörer som vill starta fristående förskola och vissa
fritidshem samt att det vid ett avgiftsbeläggande av ansökningsprövningen kan bidra
till att stänga ute icke seriösa aktörer som riskerar att få avslag eller inte har en
genomtänkt plan för sin verksamhet, föreslår förvaltningen att den som ansöker om
godkännande att starta fristående förskola och vissa fritidshem genom nyetablering
samt ansöker om utökning av befintlig verksamhet ska betala en avgift.
Med utgångspunkt i förvaltningens kostnadsberäkning, regeringens bedömning av
kostnaden per ansökan för godkännande om att bedriva verksamhet inom
skolväsendet samt andra kommuners beslut om uttag av avgifter föreslås följande
avgifter gälla för Region Gotland:
Ansökan om godkännande att starta fristående
förskola och vissa fritidshem genom nyetablering
Ansökan om utökning av befintlig
verksamhet

20 000 kronor
10 000 kronor
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Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Då det tar längre tid att göra en bedömning av styrelsemedlemmar, ekonomi osv än
tidigare föreslår förvaltningen att avgifterna ska tas ut. Avgifterna ska enligt
kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, det vill säga utgå ifrån den
arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver. Rätten att ta ut avgift gäller
endast vid godkännande av ny fristående verksamhet samt vid utökning av befintligt
fristående verksamhet.
Förslag till avgift utgår från de direkta och indirekta kostnader som förvaltningen har
vid godkännande om att starta en fristående förskola eller vissa fritidshem genom
nyetablering samt utökning.
Utifrån denna förändring är förslaget att Barn- och utbildningsnämnden godkänner
framtaget förslag för ny avgift, inför fastställande i regionfullmäktige.
Barnperspektiv

Genom att ta ut en avgift för den som ansöker om godkännande att starta fristående
förskola eller vissa fritidshem finns goda förutsättningar för att endast seriösa aktörer
etablerar sig på marknaden. I förarbetena (prop. 2017/18:158) framgår att syftet med
lagändringarna är att säkerställa att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att
bedriva verksamhet med god kvalitet och stärka allmänhetens tilltro till sektorn. Det
framgår vidare att förändringarna kan komma att förbättra konkurrensvillkoren inom
välfärdssektorn, genom att förhindra att oseriösa aktörer eller aktörer med bristfälliga
förutsättningar etablerar sig eller verkar inom välfärdssektorn. Om färre oseriösa
aktörer ansöker om godkännande så innebär det att förvaltningen får mer tid till de
seriösa aktörerna och tillsynen av regionens fristående förskolor och vissa fritidshem
för att säkerställa att de bedrivs med långsiktighet och kvalitet, vilket gynnar barnen.
Jämställdhetsperspektiv

Förvaltningen ser inte att förslaget kan komma att påverka jämställdheten.
Landsbygdsperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys

Med anledning av skollagens nya regleringar ställs högre krav på förvaltningen vid
godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor och vissa fritidshem.
Bestämmelserna innebär bland annat att förvaltningen i samband med godkännande
av huvudmän som vill starta fristående förskola eller vissa fritidshem kommer att
göra en så kallad ägar- och ledningsprövning. Konkret innebär förändringen en större
administrativ hantering och utökat ansvar för utredningar. De ökade kostnaderna kan
kompenseras av föreslagna avgifter.
Beslutsunderlag

Proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling
inom välfärden
SKL Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning-nya krav för enskilda att bedriva
fristående förskola
Bilaga. Ekonomisk beräkning av avgift
Kommunallag (2017:725) 2 kap. 6 §
Skollag (2010:800) 2 kap. 5 c §
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SFS 2018:1158 2 kap. 5 § Lag om ändring i skollagen (2010:800)
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
T f utbildningsdirektör
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Marina Ljungman
Kvalitetscontroller

Ekonomisk beräkning av avgift
Sammanfattning

Avgiften är avsedd att täcka regionens kostnader för tillståndsprövning vid
nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet gällande fristående förskolor och
vissa fritidshem. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta direkta och
indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta
kostnader är personalkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta
kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader.
Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader bör också räknas med. Avgifterna tas ut med stöd av 2 kap.
5 c § Skollagen (2010:800). Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt
2 kap. 6 § Kommunallagen (2017:725) och baseras på tidsersättning för tjänsteman.

Yrkesgrupp
Kvalitetsutvecklare - controller

Tidsåtgång
Beräknad
timmar
arbetskostnad
40

14 100

Avdelningschef

4

2 093

Ekonomichef

4

1 825

Utbildningsdirektör

1

801

Nämndsekreterare

1,5

413

50,50

19 231

Delsumma
Lokaler och administrativa kostnader
Summa Totalt

987
50,50

20 218

I ett ansökningsförfarande bedöms följande tjänstemän och delar ingå:
Kvalitetsutvecklare och kvalitetscontroller på förvaltningen granskar ett ärende om
godkännande av fristående förskola och vissa fritidshem. I ett ansökningsförande
ingår samtal och/eller möte inför inlämning av ansökan, mottagande och diarieföring
av ansökan, genomläsning av ansökan samt eventuellt begäran om komplettering,
beräknar minst en begäran om komplettering. I genomläsningen ingår även
bedömning av verksamhetsplan i relation till skollagen, läroplanen samt Allmänna råd
och kommentarer. Måluppfyllelse i förskolan.
Ägar- och ledningsprövning (d.v.s. kontroll av huvudmans lämplighet samt kunskap
och erfarenheter av verksamheten, ekonomi och arbetsmiljö). I denna prövning ingår
även inhämtning av uppgifter från andra myndigheter, ex. kundfodringsupplysning,
belastningsregister m. m.)
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Tar stöd i bedömningsprocessen med hjälp av andra tjänstemän vid förvaltningen i
frågor som rör bedömning av verksamhetens lokaler, ägar- och ledningsprövningen,
den ekonomiska kalkylen, vid intervju samt besök i verksamheten.
Förberedelse för intervju med sökanden, intervju med sökanden, kommunicering av
förslag till beslut samt framtagande av tjänsteskrivelse till nämnd, föredragning i
nämnd. Etableringskontroll (verksamhetsbesök) (2 personer från förvaltningen
genomför besöket) 5 dagar.
Avdelningschefen på förvaltningen läser igenom förslag till beslut med feedback, och
skickar vidare för godkännande, samt deltar vid nämndsammanträde, stöd i
bedömningsprocessen 0,5 dag.
Ekonomichef granskar sökandens budget och kontroll av ekonomisk kalkyl, stöd i
bedömningsprocessen 0,5 dag.
Utbildningsdirektören får ärendet för godkännande och deltar i
ordförandeberedningen samt på nämndssammanträde, 1 h.
Nämndsekreterare utför administration och registrering för att publicera ärendet till
ordförandeberedning och nämnd samt delta i ordförandeberedning och
nämndssammanträde, 1,5 h.
Jämförelse av andra kommuners avgifter

Kommuner

Avgift vid godkännande
om start av ny fristående
förskola

Västerås stad

12 000 kr

6 000 kr

Örebro Kommun

12 000 kr

6 000 kr

Jönköping kommun

20 000 kr

10 000 kr

Norrköpings kommun

24 000 kr

12 000 kr

Gävle kommun

24 000 kr

12 000 kr

Alingsås kommun

24 000 kr

12 000 kr

Göteborg stad

25 000 kr

18 000 kr

Malmö stad

25 000 kr

0 kr

Eskilstuna kommun

25 000 kr

0 kr

Solna stad

35 000 kr

20 000 kr

Sundbybergs stad

35 000 kr

20 000 kr

Avgift vid utökande av
befintlig verksamhet

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn och godkännande fristående grundskolor och
tar en avgift på 35 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25 000
kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
I ärenden om utökning av befintlig verksamhet tillämpas oftast ett förenklat
förfarande. Även om en ägar- och ledningsprövning också genomförs i denna del
bedöms handläggningen i övrigt inte vara lika omfattande som vid en nyetablering.
Förvaltningen bedömer att kostnaden för prövningen av ett ärende om utökning av
befintlig verksamhet uppgår till halva kostnaden för ett godkännande vid
nyetablering, d.v.s. ca 10 000 kronor. (godkännande vid nyetablering 20 000 kr)
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Nanna Sörling

Regionstyrelsen

Upphandlingsplaner
Förslag till beslut

Informationen emottages och godkänns.

Sammanfattning

Det är av vikt att ha god kontroll och förutsebarhet avseende upphandlingar på
Region Gotland. Av detta skäl beskrivs i ärendet antal upphandlingar 2020 samt hur
dessa bemannas, med interna upphandlare eller med externa konsulter. Vidare
beskrivs antal upphandlingar och bemanning 2015 – 2019 som jämförelsematerial.
Då situationen 2020 skiljer sig från 2015 – 2019 beskrivs möjliga skäl till detta. I
ärendet beskrivs förslag till att upprätta en årscykel och en upphandlingsplan på 4 års
sikt. I förslag till fortsatt arbete ingår också att kommunicera ut relevanta delar av
upphandlingsplanen såväl externt på gotland.se som internt på intranätet. Detta ger
god information till våra intressenter.
Ärendet är en del av genomförandet av område 4 – Processer1 och således en del av
vidareutvecklingen av Region Gotlands inköpsarbete. Genom fortsatt arbete uppnås
sammantaget möjlighet till ett effektivt inköpsarbete, att hantera upphandlingarna
med god planering och kostnadseffektivitet samt tillse regelefterlevnad.
Ärendebeskrivning

Ärendet är en del av genomförandet av område 4 – Processer2 och således en del av
vidareutvecklingen av Region Gotlands inköpsarbete.
I ärendet redogörs för antalet upphandlingar sammanställda från förvaltningarna och
inlämnade till upphandlingsstödsenheten i januari 2020 samt därefter tillkommande
upphandlingsbehov. Det totala antalet upphandlingar samt fördelning per
förvaltning3, regionövergripande4 och samordnade upphandlingar5 framgår av
underlaget. Vidare hur många av dessa upphandlingar som pågår i olika faser6. I
1
2
3
4
5
6

Rapport Sänkning av inköpskostnader. Del av effektiviseringsprogrammet 2020 – 2022 RS 2020/963.
Rapport Sänkning av inköpskostnader. Del av effektiviseringsprogrammet 2020 – 2022 RS 2020/963.
Nämndspecifik upphandling
Upphandling avsedd för hela Region Gotland
Inköpsbehov från fler än 1 förvaltning men inte samtliga förvaltningar
Från planering till genomförande av upphandling och avtalsskrivning och implementation av inköpt tjänst eller produkt
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underlaget framgår också hur många upphandlingar av de som angivits i
upphandlingsplanerna från förvaltningarna som behöver påbörjas under 2020. Vissa
av dessa behöver även slutföras 2020.
Siffrorna i materialet visar de inkomna behoven av upphandlingar till 27 april, 2020.
En tämligen manuell hantering av upphandlingsplanerna utan något professionellt
systemstöd gör att antalet upphandlingar dels mycket arbetskrävande att ta fram dels
att risker för fel finns i sifferunderlaget. Vidare finns risker för felaktigt dragna
slutsatser då konsekvent använda nyckeltal över åren saknas.
Tillkommande upphandlingar som inkommit efter inlämning av
upphandlingsplanerna medför att behovet av arbete med upphandlingar ökar.
Upphandlingar tillkommer under ett innevarande år av olika skäl:
1. upphandlingar som inte lagts in i upphandlingsplan per förvaltning
2. nytillkomna akuta upphandlingar för ordinarie verksamhet från
förvaltningarna eller inom hela Region Gotland
3. nytillkomna akuta upphandlingar med anledning av Corona från
förvaltningarna eller inom hela Region Gotland
4. under 2020 godkända utmaningar
Vidare kan antalet upphandlingar minska då vissa inlämnade upphandlingsbehov inte
visar sig vara görliga, t ex av budgetskäl, då verksamheten inte har resurser att
genomföra inköpet eller andra omprioriteringar görs.
I ärendet finns ett urval av de upphandlingar som görs eller ska göras 2020. Region
Gotlands upphandlingar är av mycket varierande karaktär då verksamheten är
omfattande och diversifierad.
I ärendet beskrivs för de pågående upphandlingarna bemanning av upphandlare.
Materialet visar i antal och procent fördelningen mellan upphandlingsstödsenheten
och andra interna resurser som upphandlar och externa konsulter.
I ärendet beskrivs för de upphandlingar som behöver göras den preliminära
bemanningen av upphandlare. Materialet visar i antal och procent fördelningen
mellan upphandlingsstödsenheten och andra interna resurser som upphandlar och
externa konsulter.
I ärendet beskrivs antal annonserade upphandlingar7 och bemanning 2015 – 2019.
Vidare fördelningen mellan upphandlingsstödsenheten och externa konsulter. En
prognos för 2020 görs. Den visar hur fördelningen mellan interna och externa
resurser kommer att bli om antalet upphandlingar och bemanning som beskrivits
ovan blir verklighet. Utfallet beror dels på ökningar eller minskningar av antal
upphandlingar enligt ovan beskrivet dels på rekryteringar av upphandlingskompetens
till upphandlingsstödsenheten samt till TKF.

7 Antal annonserade upphandlingar i Tendsign. Avrop och direktupphandlingar omskrivs, med något undantag, inte i detta
material.
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I ärendet beskrivs möjliga skäl till situationen 2020, dvs varför den ser ut att avvika i
antal upphandlingar och fördelning av bemanning jämfört med föregående 5 år.
•

Kulturförändring samt ökad kompetens och förväntningar från marknaden

•

Ökad omfattning och komplexitet inköp

•

Kort sikt operativt inköpsarbete och ringa strategiskt inköpsarbete

•

Tonvikt ekonomiska besparingar

•

Minskad bemanning TKF och RSF

•

Olika bilder av upphandlingsstödsenhetens uppdrag

•

Inte helt optimal inköpsorganisation.

•

Första gången en helt samlad bild

För att vidareutveckla inköpsarbetet och säkerställa en del av värdeskapande
processer som kommer hela Region Gotland till gagn arbetar
upphandlingsstödsenheten med att etablera årscykel för planering och uppföljning
inköp Region Gotland. Denna behöver vara synkroniserad med årscykeln för
ekonomi för att inköp ska kunna planeras och följas upp i takt med
verksamhetsplanering, tertialuppföljningar och årsbokslut.
Vidare avser upphandlingsstödsenheten att göra upphandlingsplaner för alla
upphandlingar på 4 års sikt. Detta för att säkerställa långsiktig förutsebarhet och
kostnadseffektivitet. Relevanta delar av upphandlingsplanerna behöver läggas på
gotland.se för att säkerställa god information till våra externa intressenter. På
motsvarande sätt bör relevanta delar av upphandlingsplan läggas på intranätet för
intern information. Utöver information om omfattningen av upphandlingsarbetet per
år kan det också ge en förståelse för vikten av långsiktighet och behov av planering
och uppföljning inom inköp. Med upphandlingsplaner på 4 års sikt kan akuta
upphandlingsbehov som ska effektueras inom alltför kort tid också i högre
utsträckning undvikas.
Övriga skäl till situationen 2020 hanteras inom andra områden i den modell för
inköpsarbete som har upprättats8. Modellen omfattar ett arbete för att vidareutveckla
inköp för Region Gotland ur ett antal perspektiv.
Genom detta uppnås sammantaget möjlighet till ett effektivt inköpsarbete, att
hantera upphandlingarna med god planering och kostnadseffektivitet samt tillse
regelefterlevnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att informationen i ärendet ska godkännas.
Beslutsunderlag

Underlag RS AU och RS maj 2020.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

8

Rapport Sänkning av inköpskostnader. Del av effektiviseringsprogrammet 2020 – 2022 RS 2020/963.
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Paola Ciliberto

Regionstyrelsen

Inriktningsförslag Region Gotlands medlemskap i Filmregion Stockholm
Mälardalen ekonomisk förening
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att Region Gotland begär utträde ur Filmregion Stockholm
Mälardalen ekonomisk förening från och med 2021. Förvaltningen ges i uppdrag att
ta fram förslag på hur Filmstrategi Gotland 2018-2023 kan säkerställas genom
samarbete med andra aktörer.

Sammanfattning

Region Gotland har sedan 2014 varit medlem i Filmregion Stockholm Mälardalen
ekonomisk förening och betalat en årlig medlemsavgift på 250 000 kr. Gotlands
filmfond AB köper även förvaltningen av filmfondens medel av föreningens
dotterbolag Film Capital Stockholm för beslut kring vilka långfilmer och dramaserier
som ska spelas in på Gotland.
I början av 2020 tillkännagav Stockholms stad och Region Stockholm ambitionen att
kraftsamla resurser för att kunna utveckla och stimulera filmproduktion i
huvudstadsregionen. Förslaget innebär en nysatsning på filmproduktion i
Stockholmsregionen, men organisatoriskt även att den ekonomiska föreningen och
Film Capital Stockholm kommer att ersättas av ett nybildat bolag med Region
Stockholm som huvudman. Region Gotland bör därför formellt begära utträde ur
den ekonomiska föreningen från och med 2021. Förvaltningen bör även se över hur
Gotlands roll i en ny storregional samverkan skulle kunna se ut eller om det finns
andra lösningar för att säkerställa innehållet i Filmstrategi Gotland 2018-2020.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Gotland är sedan lång tid tillbaka en attraktiv plats för filmskapande och filmkultur.
Mer än hundra filmer har spelats in här och film har visats för gotlänningarna genom
en unik struktur av biografer som löper från norr till söder. Sedan 1997 finns en
länsinstitutionen Film på Gotland som stödjer och utvecklar filmskapande, biografoch visningsverksamhet och filmpedagogisk verksamhet. 2002 startade Gotlands
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filmfond och filmstudion Kustateljén i projektform under Kultur- och
fritidsförvaltningen med regionala utvecklingsmedel i syfte att locka filmproduktion
och skapa tillväxt på norra Gotland. 2010 bildades bolaget Gotlands Filmfond AB.
Folkhögskolan i Fårösund startade en filmassistentutbildning och därefter en
manusutbildning. Den professionella filmen på Gotland är en viktig del av en större
helhet som inkluderar marknadsföring, tillväxt, sysselsättning och konstnärlig
verksamhet.
I början av 2018 antog regionfullmäktige en filmstrategi för Gotland. Huvudsyftet är
att samla aktörer med helt eller delvis offentliga medel för att långsiktigt förbättra
förutsättningarna för Gotland som en attraktiv plats för filmskapande och filmkultur.
I Filmstrategi Gotland 2018-2023 finns tre strategiska prioriteringar: professionell
produktion, semiprofessionell produktion och samverkan mellan filmaktörerna.
Filmstrategin förvaltas av Film på Gotland och är kopplad till en handlingsplan som
uppdateras och följs upp årligen med filmaktörerna, där Film Capital Stockholm är
en part.
Gotland och Film Capital Stockholm
Föreningen Filmregion Stockholm Mälardalen grundades i juni 2007 och har haft till
ändamål att utveckla filmindustrin i Stockholm-Mälardalen i samarbete med de
regioner, kommuner och aktörer som är medlemmar. Föreningen äger och driver
bolaget Film Capital Stockholm AB som ägnar sig åt investeringar i svensk
filmproduktion, filmkommissionär verksamhet och utvecklingsfrågor. Sedan 2014
har Film Capital Stockholm förvaltat investeringsmedlen i Gotlands filmfond AB och
Region Gotland varit medlem i Filmregion Stockholm Mälardalen ekonomisk
förening. Detta sammanfattat nedan:
-

-

-

Region Gotland betalar en medlemsavgift till föreningen Filmregion
Stockholm Mälardalen på 250 000 kr. Medlemsavgiften har grundat sig på
principen 4 kr per invånare.
Gotlands filmfond AB köper tjänsten att förvalta fondmedlen (underlag för
investeringsbeslut, avtalsskrivning, ekonomihantering) av Film Capital
Stockholm AB.
Film Capital Stockholm äger 20% av Gotland Filmfond AB och innehar en
plats i Gotlands filmfonds styrelse.

Medlemskapet har enligt föreningens stadgar och handlingsplanen kopplad till
Filmstrategi Gotland 2018-2023 haft till syfte att skapa samarbete mellan Gotland
och Stockholm gällande produktions-, filmkommissions- och utvecklingsfrågor.
Nuläge – nysatsning
I samband med det filmpolitiska toppmötet på Göteborgs filmfestival i januari 2020
gick politiska företrädare från Stockholms stad och Region Stockholm ut med ett
pressmeddelande om att kraftsamla på ett utökat samarbete och en gemensam
satsning på filmen.
Stockholms stad är den största finansiären i Film Capital Stockholm genom medel
från näringslivsanslagen. Region Stockholm har historiskt sett inte varit medlem i
Filmregion Stockholm Mälardalen ekonomisk förening. Region Stockholms
kulturförvaltning är däremot huvudman för länsinstitutionen Film Stockholm som
riktar filmverksamhet till hela regionen och har en omsättning på ca 13 miljoner
kronor. Verksamheten startade 2001 och har 12 medarbetare som arbetar med
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filmskapande, talangutveckling (med en kort- och dokumentärfilmsfond) en särskild
satsning på långfilmsdebutanter (STHLM Debut), biograf- och visningsutveckling
och filmpedagogisk verksamhet. Region Stockholm har dock medfinansierat Film
Capital Stockholms filmkommissionära verksamhet med 500 000 kr från
kulturförvaltningens budget.
Med en gemensam nysatsning på filmen mellan Region Stockholm och Stockholms
stad är inriktningen att etablera ett nytt produktionscentrum för film i
huvudstadsregionen. Detta i form av ett helägt aktiebolag med Region Stockholm
som huvudman och - i likhet med Film i Skåne och Filmpool Nord - med ett breddat
kultur- och näringspolitiskt uppdrag. Förslaget är i nuläget öppet för att kommuner
och regioner kan ansluta men hur detta kan ske är i nuläget för tidigt att säga. En
genomlysning av Film Capital Stockholm kommer att göras för beslut om hela eller
delar av bolagets tillgångar kan tas tillvara in i det nya bolaget. Den ekonomiska
föreningen kommer med största sannolikhet att upplösas. Den 21 april tog
kulturnämnden i Stockholms stad beslut om utträde. Inför 2021 har även Ålands
landskapsregering begärt utträde.
Bedömning

Region Gotland bör begära utträde ur medlemskapet i Filmregion Stockholm
Mälardalen ekonomisk förening inför 2021, avvakta utvecklingen/bolagsbildningen
och se över om och hur Region Gotland bäst fortsatt kan ingå i en storregional
samverkan från och med 2021. Ett förslag på fortsatt inriktning presenteras under
hösten med syfte att säkerställa innehållet i Filmstrategi Gotland 2018-2023.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Anläggningsstrategi
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Anläggningsstrategin för Gotland 2020-2030 fastställs.
Ge Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera anläggningsstrategin efter
färdigställt Fritidspolitiskt program.

Sammanfattning

Anläggningsstrategin (AS) har tagits fram i samverkan med RF Sisu Gotland och den
har även varit på översyn förvaltningsövergripande inom Region Gotland samt även
till vissa externa instanser som har bäring på innehållet i strategin.
Ingången i AS har varit att se över vilka resurser, i form av anläggningar, som finns
inom området och vilken kostnad för Region Gotland som finns associerad med
dessa, en sammanställning över prioriterade anläggningar framöver och på vilka
grunder dessa ska prioriteras, framtida samarbetsformer och principer för det
fortlöpande arbetet med att utveckla anläggningsfrågorna samt även vilka
hälsovinster det finns att göra på området.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att AS bör fastställas i nuvarande form men
revideras när ett Fritidspolitiskt program finns färdigt.
Bedömning

Under processen av översyn av strategin både internt och extern framkom vissa
synpunkter att det saknades vissa ingångar och frågeställning i AS. Bland dessa fanns
jämställdhetsaspekten, prioriterade målgrupper, demografiska utmaningar, fördelning
av resurser och liknande. Alla dessa är viktiga och välgrundade frågeställningar inom
området för fritidsverksamheten, men bör vara etablerade i andra styrdokument än
AS anser Regionstyrelseförvaltningen. Frånsett de regionövergripande och
förvaltningsövergripande styrdokumenteten har fritidsverksamheten ett huvudsakligt
styrdokument som paraply för sin verksamhet – det Fritidspolitiska programmet
(FPP). Det ska styra all verksamhet inom Fritid och således även vara grunden för
verksamhetsplan och andra, nya, styrande dokument. Vi har inom fritid inte haft en
AS innan, och det är således ett nytt dokument. Ett behövt och efterlängtad
dokument och viktigt för att få en tydligare överblick. En kartläggning av utbudet.
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Hur man sedan vill använda sig av anläggningarna, hur man prioriterar, hur man
fördelar tider, hur man säkerställer en rättvis användning, hur resurser fördelas hur vi
ska jobba mot den försämrade folkhälsan och frågor av den karaktären bör inte
styras av AS utan av en FPP. AS ska vara en strategi och riktningsdokument för
anläggningar och inte för det fritidspolitiska arbetet som helhet.
Som ses ovan i sammanfattningen så är ett förnyat FPP också beslutat om och
kommer att initieras av Regionstyrelseförvaltningen under 2020. FPP ska styra AS,
och inte tvärtom.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att AS bör tas i dess nuvarande form men efter
färdigställt FPP vara öppet för revidering så att FPP och AS följer samma principer
och värderingar i dess ansatser.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1.
Bakgrund
I samband med beslut om framtida kultur- och fritidsverksamheten fick regionstyrelsen i
uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan för utarbetande av ett
reviderat fritidspolitiskt program samt en anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar (RF 2017-09-25 §117). I tidigare budgetunderlag från kultur- och fritidsnämnden har
ett antal större investeringsobjekt aktualiserats inom planperioden, exempelvis nytt badhus,
ny ishall, anläggningar för ridsport, gymnastik, fotboll (konstgräs), elljusspår och ombyggnation omklädningsrum. Dessa är inte inarbetade i gällande investeringsplan utan har att
hanteras i samband med beslut kring anläggningsstrategi. För att kunna få en bättre bild av
hur omfattande nivån av anläggningar på Gotland är har den här anläggningsstrategin initierat, men även för att se hur vi framåt kan jobba med folkhälsa och på så sätt få de som
bor och lever på Gotland att röra sig mer och i slutändan må bättre.
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2.
Syfte
Region Gotland behöver få en helhetsbild av nuvarande status på de idrottsanläggningar
som finns på ön. Både de där Regionen har huvudansvar men även föreningsägda- och
drivna. Utifrån status och behov från de idrotter som är verksamma på Gotland ska en
strategi för att på ett lämpligt sätt möta dessa behov utifrån de resurser som finns tas fram.
Vi ser även att de föreningar som driftar sina egna anläggningar i större utsträckning har en
nedåtgående trend vad gäller verksamhet, en problematik som behöver lyftas.
3.
Metod
Till denna strategi har Region Gotland haft stor hjälp av RF Sisu Gotland. Överlag har
Regionstyrselförvaltningens Kultur- och fritidsavdelning ett väl utarbetat samarbete med
RF Sisu Gotland i många frågor i sin verksamhet. I fallet med anläggningsstrategi förefaller
det sig naturligt att ta hjälp av RF Sisu Gotland då de har ett väl upparbetat nätverk med
väldigt många av de som ska nyttja anläggningarna som denna strategi hanterar. RF Sisu
Gotland har skickat ut enkäter till föreningar där man frågat om anläggningar samt även
verksamhet. GI har haft en referensgrupp bestående av företrädare för idrotten. Huvudsakligen har RF Sisu Gotland stått för underlaget till anläggningar samt prioriteringarna var
gäller föreningsrelaterade anläggningar. RF Sisu Gotland och Region Gotland har sedan i
en gemensam arbetsgrupp kommit fram till förslagen om framtida finansieringen samt
driftlösningar. I vissa frågor har berörda förvaltningar och strateger tillfrågats för att väga in
på specialområden eller områden som gäller för specifik förvaltning.
Alla forskningsresultat kommer från forskning som utförts på uppdrag av Riksidrottsförbundet och i flertalet fall utförts av Centrum för Idrottsforskning. Ytterligare uppgifter
finns på Riksidrottsförbundets hemsida rf.se.
4.
Sammanfattning
Satsningar på idrott och folkhälsa har många positiva effekter och är ett effektivt sätt att
sänka kostnaderna för vård och läkemedel. All forskning visar att om vi rör oss mer mår vi
bättre. Vi minskar risken att insjukna i folkhälsosjukdomar, att drabbas av demens och att
dö i förtid. Fysisk aktivitet minskar även ångest och stress.
Med hjälp av en enkät till den gotländska idrotten har vi kartlagt behovet av nya anläggningar och behovet av underhåll och reinvesteringar. Målen för denna strategi är följande:
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Befintlig samverkan mellan Region Gotland och RF Sisu Gotland, formaliseras ytterligare och tar gemensamt fram förslag till utveckling av anläggningsbestånd och identifierar framtida behov.
I samverkan tar Region Gotland och RF Sisu Gotland fram en prioriteringsordning.
Inriktningen ska vara att stora, publika anläggningar i första hand läggs i Visby liksom
anläggningar för idrotter med få utövare.
Bibehålla antal anläggningar i beståndet, då ingen regionövergripande besparing går att
göra.
Se över driften av anläggningar framför allt på landsbygden, utred hur ett gemensamt
driftsbolag skulle underlätta för föreningarna.
Se över hur Region Gotlands driftstöd fördelas och hitta nya fördelningsnycklar för
rättvisare fördelning.
Ta fram handlingsplan och processer för att möjliggöra och förenkla för nya former av
finansiering.
Initiera dialog med barn och ungdomar om innehåll, placering och verksamhet på kommande aktivitetsparker.
Utreda om en differentiering i pris kan öka beläggning i hallar med låg nyttjandegrad.
Vid etablering av nya skolor ska alltid en fullstor gymnastikhall (20x40 meter) byggas.
Inkludera KFA i exploateringsprojekt och allmänt vad gäller samhällsplanering.
Rådfråga och följa lämpliga instanser vad gäller tillgänglighet.
Alltid se till att tilltänkt målgrupp få vara med och bedöma upplevd trygghet på anläggningen.
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5.
Styrdokument Region Gotland
Regionens fritidspolitiska program är en utgångspunkt för arbetet med en anläggningsstrategi. Det bör dock noteras att dessa är under revision inom kort. Beroende på hur det formuleras och vilka prioriteringar, målgrupper och målsättningar som förs fram i det nya fritidspolitiska programmet, kan det finnas anledning att detta avsnitt om styrdokument uppdateras i anläggningsstrategin framåt. Övergripande mål: ”Syftet med kommunens fritidspolitik
ska vara att på Gotland ska alla ha tillgång till ett fritidsutbud som är utvecklande och stimulerande såväl
fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. Fritidsområdet berör alla gotlänningar utan skillnad för personer med funktionsnedsättning, och besökare av olika slag. En god upplevelse av fritidsutbudet stärker regionens attraktivitet och varumärket Gotland vilket lockar hit barnfamiljer, studerande och företag och bidrar därmed till regionens utveckling och tillväxt.”
Regionens roll blir som följer när verksamhetsidén för fritidspolitiken är:
 Att erbjuda en balanserad geografisk spridning av aktiviteter och anläggningar i hela
regionen
 Att fördela tillgängliga resurser utifrån medborgarnas önskemål och behov
 Att erbjuda en verksamhet som präglas av bredd, hög kvalité, tillgänglighet, idealitet
och öppenhet och som främjar ideellt arbete och engagemang Att ge alla barns och
ungdomars situation särskild prioritet
 Att jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska genomsyra all verksamhet
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Att stärka fritidssektorns roll och utnyttja denna i den regionala utvecklingen och regionens tillväxt Att bidra till att skapa goda förutsättningar för ledarutveckling och ledarförsörjning
Att medverka till att bostadsområden och närmiljöer utformas så att god livsmiljö och
folkhälsa främjas
Att regelbundet genomföra brukarundersökningar och verksamhetsuppföljning
Att utveckla dialog, mötesformer och samverkan med aktörer inom fritidssektorn

6.
Hälsovinster vid satsningar
Forskning visar att ett rikt och tillgängligt utbud av idrottsanläggningar och fysiska aktivitetsmiljöer gör att vi rör oss mer – och därmed blir stärker hälsan. Människors fysiska aktivitet påverkas av förutsättningar i vardagen bland annat genom den fysiska och sociala miljön där exempelvis fler platser för idrott och fysisk aktivitet motiverar människor att vara
fysiskt aktiva. Vinsten av att öka förutsättningarna för mer fysisk rörelse och social gemenskap är den största motivatorn för att satsa på anläggningar.
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Man kan i dag se oroande tendenser när det gäller i vilken omfattning barn och ungdomar
rör sig. Enligt WHO bör alla röra sig minst en timme varje dag. Undersökningar visar att
endast 22 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna rör sig tillräckligt. Sex procent
av barn och ungdomar rör sig överhuvudtaget inte alls.
Forskningen har visat att barn som rör sig mycket har en låg risk för fetma, får bättre motorik, kognitiva egenskaper och starkare skelett. Det finns även ett samband mellan hög
daglig fysisk aktivitet hos barn och ungdomar och minskad risk för bland annat höga blodfetter, högt blodtryck och depression. Idrottsträning ökar syreupptagningsförmågan, ger
hälsosam kroppssammansättning, och ökad bentäthet och muskelstyrka.
Många sjukdomstillstånd som påverkas av fysisk aktivitet och stillasittande livsstil kommer
senare i livet. Därför kan idrott i unga år vara av stor betydelse för hälsan om det leder till
fortsatt idrottande eller ett mer aktivt liv vuxen ålder. All forskning visar att om vi rör oss
mer mår vi bättre. Vi minskar risken att insjukna i folkhälsosjukdomar, att drabbas av demens och att dö i förtid. Fysisk aktivitet minskar även ångest och stress.
Den största hälsovinsten är hos personer som går från en stillasittande livsstil till att röra
sig åtminstone måttligt. Regelbunden konditionsinriktad fysisk aktivitet har bland annat visat sig ha positiva effekter för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och motverka
cancer.
Rörelse och träning har betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra depressiva
symptom. Regelbunden fysisk aktivitet har även en antidepressiv effekt hos personer med
neurologiska sjukdomar. Idrott, motion och fysisk aktivitet kan ge stora hälsovinster och
leda till väsentliga minskningar av samhällets kostnader. Ju större risk vi har för ohälsa
desto större vinst är det att idrotta. För en person i 70–80-årsåldern som lever ett fysiskt
aktivt liv i stället för ett stillasittande liv, är de potentiella vinsterna väsentligt större än för
medelålders. Förutom individens bättre hälsa minskar samhällskostnader som beror på en
lägre risk att drabbas av sjukdomar hos äldre.
Forskningen visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kan följande hälsovinster och besparingar förväntas:
 Fem ungdomar kommer inte drabbas av depression.
 Tjugofem ungdomar kommer inte ha symtom som magont, huvudvärk med mera.
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En mindre besparing görs i sjukvården för ett antal färre läkarbesök och mindre konsumtion av antidepressiva läkemedel.
 Skolresultat kommer att förbättras för minst fem elever tack vare mindre sjukdom/symtom.
Forskningen visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 medelålders vuxna så att de idrottar och motionerar regelbundet (snitt minst 30 minuter per dag på en hälsofrämjande
nivå) kan följande hälsovinster och besparingar förväntas före 65 års ålder:
 Ett dödsfall mindre, vilket kan antas motsvara 20 vunna levnadsår.
 Två färre får typ 2-diabetes.
 Fem färre får hjärtinfarkt.
 Femton färre får högt blodtryck.
 Ökad livskvalitet för personer över 50 år med begynnande ohälsa.
 En liten minskning i hälso- och sjukvårdskostnader som huvudsakligen handlar om enstaka besök i primärvården.
 500–5 000 kronor mindre i kostnad per person och år för frånvaro från arbete.
Av dessa vinster är höjd livskvalitet den mest betydande.
 De viktigaste vinsterna är fler levnadsår och fler friska år.
 Regelbunden fysisk aktivitet leder till vinster i livskvalitet.
 Vård och omsorgskostnader minskar väsentligt för demenssjukdomar, fallolyckor, typ
2-diabetes, stroke och funktionsnedsättning (muskelförtvining).
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Det finns en hel del forskning som visar på effekterna av att ha trygga och tillgängliga idrottsanläggningar och miljöer. Här följer ett urval av de effekter som har identifierats.
Tillgången till idrottsytor (antalet) och tillgängligheten till dem (närhet, inriktning, kostnad)
styr hur vi använder dem. Geografisk närhet kan vara avgörande, särskilt om kommunikationerna är dåliga och om familjen saknar bil.
Hur idrottsanläggningar utformas är centralt för användningen. Det handlar om:
 Inriktningen på idrottsytorna. Om de är anpassade för flera idrotter och grenar, för elit
och/eller bredd.
 Utformningen av anläggningarna. Om de är anpassade för personer med fysiska funktionsnedsättningar.
 Om de upplevs som trygga så att även kvinnor och äldre vill utnyttja dem och om de är
skapta för inom- eller utomhusidrott. Vad de kostar att använda är naturligtvis också
viktigt. Och om, och när det finns tider att vara där.
Det finns ett starkt samband mellan tillgång och tillgänglighet och människors idrotts- och
motionsvanor. Sambandet gäller för såväl vuxna som ungdomar och barn. Ju fler anläggningar och ytor i bostadsområdet desto mer fysisk rörelse hos invånarna. Människor med
”god” tillgång till idrottsanläggningar visar sig vara 43 procent mer benägna att motionera
regelbundet jämfört med människor med ”dålig” tillgång till anläggningar.
Andelen rekreativ yta i ett bostadsområde är en annan viktig faktor för fysisk aktivitet. En
svensk studie visar att invånare som har fyra motionsanläggningar eller fler inom en kilometer från bostaden rör sig 5,5 minuter mer per dag jämfört med invånare med en anläggning eller mindre.
Forskningen visar också ett starkt samband mellan tillgång till idrottsanläggningar och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar specifikt. Långa avstånd till anläggningar hindrar

7 (25)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Anläggningsstrategi

barns och ungdomars rörelse. Tillgång till idrottsanläggningar – och att vistas mycket utomhus – främjar den.
Kravet på föräldrars tid och resurser minskar också om barn och ungdomar oftare kan ta
sig till träning och tävling på egen hand. Därmed är närhet särskilt viktigt för barn och unga
med sämre ekonomiska förutsättningar.
Det finns även en ekonomisk besparing att göra genom att satsa på anläggningar. Läkemedelskostnaderna där Gotland ligger högst i landet. Om Gotlands kostnader för läkemedel
som är 5 353 kr per person sjönk till genomsnitt för landet som är 4 680 kr skulle Gotland
kunna spara stora belopp som väl motiverar en satsning på idrottsanläggningar.

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

7.
Stärkt samverkan
Region Gotland och RF Sisu Gotland har idag en väl upparbetat samverkan. Inte minst när
det gäller investeringbehov hos den gotländska idrotten. Region Gotland handlägger ett investeringsstöd och RF Sisu Gotland har statliga pengar från Idrottslyftet. När vi under senare tid har fåt en tydligare gemensam agenda för dessa två stöd har vi sett bra utväxling
för den gotländska idrottsrörelsen. Det finns åtskilliga exempel på det bara de senaste åren,
allt ifrån mountainbikespår vid Visborg till varpaplaner och många andra investeringar som
har blivit av för att samverkan har upprättats.
För att denna samverka och samförstånd mellan Region Gotland och RF Sisu Gotland ska
kunna utvecklas mer, föreslår den här strategin att den befintliga samverkan stärks ytterligare under kommande år. I samverkan bör Region Gotland och RF Sisu Gotland ta fram
förslag på hur en prioritering utifrån både idrottens och samhällets perspektiv ska kunna
möta kraven och behoven på nya anläggningar. Det finns många fördelar med en tydlig
samverkan mellan idrottsrörelsen och Region Gotland i dessa frågor, framför allt möjligheten till samsyn och förståelse för beslut och prioriteringar.
 Mål: Befintlig samverkan mellan Region Gotland och RF Sisu Gotland, formaliseras
och stärks ytterligare och tar gemensamt fram förslag till utveckling av anläggningsbestånd och identifierar framtida behov.
8.
Omvärldsanalys
Så här beskriver till exempel Linköping utvecklingen och det behov av anläggningar som
man sett där:
En omvärld i förändring
Idrotten byter sakta skepnad. Under de senaste åren har studier visat att barn och ungdomar slutar idrotta
allt tidigare och att flertalet inte hittar tillbaka till föreningsidrotten. Samtidigt upplever många vuxna att
trösklarna in i föreningslivet är höga. En del av förklaringen ligger i stora globala trender som urbanisering, digitalisering och en utökad individualisering som också påverkar idrotten. Parallellt med att föreningsidrottandet minskar, växer den egenorganiserade idrotten, till exempel cykling, löpning och styrketräning.
Med anledning av dessa förändringar har idrottsrörelsen samlats runt en ny inriktning –
Strategi 2025 - där de beskriver hur idrotten ska förnya sig för att förbli attraktiv. Mycket av
strategin handlar om det som ibland kallas idrottens kärnlogik, ofta illustrerad som en triangel, och den gamla synen på träning och tävling i förening som många har insett måste
förändras. Det har funnits en uppfattning om att idrottandet med stigande ålder mer och
mer ska kännetecknas av ett ökat fokus på resultat, mer intensiv träning, fler träningstimmar, inslag av selektering och rangordning. Samtidigt har det funnits ett ointresse för att individen själv ska få styra över sin egen ambitionsnivå.

8 (25)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Anläggningsstrategi

Ovan nämnda strukturer har visat sig vara mindre positiva då de inte tar hänsyn till att barn
och ungdomar utvecklas olika. För tidiga uttagningsprocesser, särskilda utbildningar och
landslag har bidragit till att många barn börjat idrotta i allt yngre ålder, specialiserat sig tidigt
och ägnat sig åt ensidig träning som varken gynnat deras utveckling eller gjort dem motiverade.
Den här logiken har tillsammans med övriga faktorer bidragit till en utslagning av många
barn, unga och vuxna som helt enkelt inte känt att de varit välkomna. Det har drabbat både
idrottens bredd och elit. I dag vänder medlemskurvan nedåt med 11- åringarna, en verklighet som många idrottsföreningar känner igen i sin egen vardag.
Samtidigt som det är viktigt att värna om den föreningsdrivna idrotten och alla värdefulla
effekter som den har, behöver vi som Region beakta den egenorganiserade idrotten och se
till att det finns tillgängliga och attraktiva alternativ till de som vill ha sin fysiska aktivitet i
egen regi. Det kan handla om att säkerställa motionsspår, utegym, cykelspår, vandringsleder
och så vidare. Ur praktisk synvinkel är det i första hand utomhusaktiviteter där detta behov
kan tillgodoses. Vad gäller nyttjande av Regions anläggningar som är avgiftsbelagda finns
det i dagsläget inget alternativ det nyttjande som det ser ut i dag, det vill säga att man bokar
och betalar en tid i anläggningen. Det finns inte resurser eller möjlighet för oss som Region
att tillhandahålla avgiftsbelagda lokaler för spontanidrott. Det måste ske i en förenings regi.
8.1 Jämförelse Kolada

Gotland är en relativt stort om man jämför med andra kommuner, ett speciellt öläge kommer vi alltid att ha. Det för med sig att vi inte, i alla fall som andra kommuner, lika lätt kan
ta oss till andra områden och anläggningar. Det ger att vi behöver tillhandahålla en viss
mängd anläggningar här. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillhandahåller en jämförelsetjänst, Kolada.se, där man lätt kan se hur Gotland står sig mot andra kommuner. Det
kommer alltid att vara en svår jämförelse i och med Gotland specifika förutsättningar. I
denna jämförelse ser man på kommunerna utifrån hur många innevånare som bor där. I
nedanstående diagram är det ett urval av kommuner med 50 000 till 99 999 innevånare som
jämförs och Gotland plats är markerad med en blå pil. Det som mäts är antal anläggningar
per 100 000 innevånare.
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Bild 1 jämför idrottshallar med måtten från
16x36 meter upp till
22x42 meter. Gotland
placerar sig i mitten.
Bäst i undersökningen
är Järfälla med 3,92 hallar av ovan nämnda
mått per 100 000 innevånare. Gotland har
1,71.
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Bild 2. Om vi går upp en
storlek i hallar är dock
Gotland betydligt längre
ner på skalan, detta gäller
hallar som har måtten
22x42 meter eller större.
Kalmar är bäst på 2,82
och Gotland ligger på
0,17.



Bild 3. Inomhusbassänger 25-49 meter. Där
ligger Gotland i överkant
men ändå en bit ifrån de
kommuner som har bäst
jämförelsetal i jämförbara kommuner.
Örnsköldsvik har 0,89
och Gotland 0,52.

Anläggningsstrategi

9.
Anläggningar på Gotland
På Gotland finns idag 67 regionala idrottsanläggningar. Ica Maxi Arena är den senast
byggda, invigd 2015 och tillsammans med Visby Ishall, Solbergabadet, Södervärnshallen
och Gutavallen de enda anläggningarna med vad som i sammanhanget kan betecknas som
stor publikkapacitet.
Idrottsanläggningar totalt på Gotland:
 Fyra fullstora idrottshallar (som klarar måtten 40*20 m). ICA Maxi Arena, Klintehallen (stora), Solklintshallen (stora) och Kustparken (privatägd).
 Nio idrottshallar som inte har fullstora mått, varav sju regionala (A7 hallen, Gardahallen, Hansahallen, Hemsehallen, Sävehallen, Södervärnshallen och Västerhejdehallen)
samt Innebandycenter (föreningsägd) och P18 hallen (privatägd).
 27 stycken gymnastiksalar vars primära behov är att erbjuda skola idrottsundervisning,
mått är från 12*8m till 31*10m.
 Fyra konstgräsplaner på Gotland (tre regionala och en föreningsägd).
 Utöver de regionala anläggningarna så finns det ca 100 föreningar som nyttjar/äger idrottsanläggning i annan regi än regional.
Framtida publika anläggningar, det vill säga nya anläggningar med en större publikkapacitet
som byggs och driftas av Regionen bör ligga i Visby. Detta av en rad olika anledningar. Det
finns en praktisk samordningsvinst för resurserna inom Region Gotland att vinna på att
samlokalisera så långt som det går. Det kommer även i slutändan påverka driftsekonomin
på anläggning och möjliggöra fler anläggningar i ett längre perspektiv. Utöver det ser vi att
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det stora publikbehovet finns idag i Visby, som också är den naturliga knutpunkten och
även har 25 000 av öns innevånare. Även från ett hållbarhetsperspektiv så ser vi att framtida publika anläggningar bör placeras i Visby för att ur transportsynvinkel få så lite påverkan som möjligt. Med detta som bakgrund bör publika anläggningar byggas i Visby. Vad
gäller mindre anläggningar bör dessa vid nyetablering lokaliseras över hela ön där ett behov
av anläggningar kan motiveras.
Noterbart för att ge en total bild av kostnaden för Region Gotland att det tillkommer även
personalkostnader på drygt 4 Mkr för vaktmästeri. Denna, eller annan personalkostnad, är
inte inräknad i den kostnad för Region Gotland som anges nedan. Det finns en svårighet i
att lägga till personalkostnad på varje enskilt objekt i listan som Region Gotland ansvarar
för. Dels för att det är i princip omöjligt att avgöra hur kostanden ska fördelas, även på de
större objekten. Vi har vaktmästeri på ishallen som är där under säsong och när hallen är
öppen, men när den är stängd förflyttas resurserna till grönytor istället. Det blir svårt att
veta var vi lägger kostnaden och risken är snarare att det blir missvisande än förtydligande.
På samma sätt är inte kostnader för administrativ personal inräknade. Det är också olika
förutsättningar föreningar och Region Gotland att driva anläggningar. En förening fördelar
arbetet på ideell basis till viss del och till avlönad del, i den mån föreningen har de resurserna. Det är inte jämförbart att se på en kommuns eller Regions kostnad jämfört med en
förening, därav är den inte inräknad i driftkostnaden för RG i följande sammanställningar. I
den kostnad som anges för Region Gotland när det är Region Gotlands själva driftar ingår
internhyra till TKF eller UAF plus eventuell städkostnad. Personalkostnad ingår alltså inte i
kostanden för Region Gotland av tidigare nämnda anledningar. Inte heller intäkter på hallarna är upptagna. Kostanden för Region Gotland när det är ett föreningsstöd är den som
står upptagen i kolumnen.
Nedan är en uppdelning av anläggningarna utifrån vilken typ av anläggning det är. Inom
varje kategori följer sedan en analys av behovet från den aktuella anläggningstypen. Notera
att detta är ett urval av anläggningar som det gotländska föreningslivet använder och driver.
För en fullständig lista se bilaga 1.
Notera att prioriteringarna och de nya behoven som redovisas nedan är utan inbördes ordning utan är det är ett behov och prioritering inom respektive området. Prioritering bör ske i senare läge, i samverkan med RF Sisu Gotland.

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

9.1 Fotbollsplaner; naturgräs och konstgräs.
Anläggning/förening
Gutavallen, Visby
Rävhagens konstgräs, Visby
IK Graip – konstgräs, Slite
Säve konstgräs, Slite
Hemse konstgräs
Rävhagens naturgräs, Visby
A7-planen, Visby
Alva IK
Burs Goif
Dalhem IF
Eskelhem GOIF
Fardhem GOIF
Fårösunds GOIK
Garda IK

Drift
RG
RG
Förening med stöd från RG
RG
RG
RG
RG
Förening
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG

Kostnad RG/år
695 466,00 kr
538 129,00 kr
230 000,00 kr
437 000,00 kr
271 000,00 kr
14 000,00 kr
7 000,00 kr
9 000,00 kr
139 000,00 kr
75 000,00 kr
144 000,00 kr
56 000,00 kr
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Gotlands Bro SK
Hablingbo IK
Hangvar SK
Hemse BK konstgräs
IF Hansa Hoburg
IFK Visby
Kappelshamn IK
Klintehamn IK
Levide IF
Ljugarns IF
Lärbro IF
När IF
P18 IK, Visby
Roma IF
Rone GOIK
Stenkyrka IF
Vänge IK
Väskinde AIK
Östergarns IK

Anläggningsstrategi

Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening
Förening
Förening
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG

15 000,00 kr
15 000,00 kr
95 000,00 kr
271 000,00 kr
67 500,00 kr
85 000,00 kr
51 000,00 kr
330 000,00 kr
52 000,00 kr
42 500,00 kr
40 000,00 kr
171 000,00 kr
154 000,00 kr

118 000,00 kr
65 000,00 kr
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9.1.1 Nytt behov - fotbollsplaner

Fotbollen på Gotland har det relativt väl beställt med naturgräsplaner. Många föreningar
driftar sina egna planer. Region Gotland har i dagsläget två 11 mot 11-planer och två nya
som är under framtagande. Dessutom två 7 mot 7 och tre 5 mot 5. Där det största behovet
finns är konstgräsplaner under den tiden som det är högsäsong för dessa, det vill säga från
december fram till april.
Två konstgräsplaner finns i Visby idag och dessa två konstgräsplaner är väldigt väl nyttjade.
Det finns ytterligare två planer på Gotland, i Hemse och Slite. De två planerna i Visby har
under högsäsong väldigt hög beläggning, medan planerna på landsbygden har lägre. Rävhagens konstgräs hade 1194 uthyrda timmar under januari till april 2018, motsvarande för
Slite respektive Hemse var 401 och 226. Övrig nyttjande är högt, men då Region Gotland
bara driver redan nämnda konstgräsplanerna samt A7, Rävhagen naturgräs och Gutavallen,
och resten ligger föreningsdrift är fullständig beläggning svår att få fram. Detta plus att beläggning på framför allt naturgräs kan vara missvisande då driften av naturgräs ofta kräver
uppehåll för att inte slita på ytan samt att det inte går att ha mer än ett par timmars beläggning per träning. Klart är att beläggning på både naturgräs och konstgräs är hög, och planerna i Region Gotland regi nyttjas så mycket det går. Det finns snarare ett underskott av
tider för naturgräs och konstgräs.
Det finns viktigt och omfattande diskussion om konstgräsplaner, inte minst deras miljöpåverkan. I dagsläget är det fortfarande gummigranulat som är den klart mest dominerande
fyllningen när man lägger konstgräs. Gummigranulaten är framställda av nermalda bildäck
och det är viktigt att det hela tiden görs allt för att hålla dessa inom konstgräsplanens område. Region Gotland följer naturvårdsverkets riktlinjer för anläggande av konstgräsplaner
och följer givetvis utvecklingen av alternativa fyllningsmöjligheter nära. Det har förekommit en rad olika alternativ men inget har än så länge visat sig fungera över tid. Kommer det
nya rekommendationer från Naturvårdsverket så kommer Region Gotland givetvis att följa
dessa.
När det byggs nya konstgräsplaner idag sker det med betydligt större medvetenhet än tidigare. Det handlar om att ha områden att lägga eventuell snö, borstar för att hålla granulaten

12 (25)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Anläggningsstrategi

kvar. Det landar i en hanteringsfråga för att se till att granulaten hålls kvar på konstgräsplanen, där är både skötare och nyttjare av planen ansvariga och Region Gotland jobbar kontinuerligt med information för att minska svinnet av granulat från konstgräsplanerna.
Marken under Rävhagens konstgräsplan skall saneras i närtid då man funnit rester av äldre
markföroreningar där, sanering är planerad och till det även att det i framtiden ska vara
konstgräsplan på ytan. Med tanke på den vattenbrist för bevattning av gräsfotbollsplaner
som finns sommartid och det ökade tryck på plantider som finns i Visby ser Region Gotland behov på tre konstgräsplaner i Visby, det vill säga en till efter Rävhagen och Säve. Vattenbristen kan göra det fördelaktigt att konvertera ytterligare en gräsplan till konstgräs.
Detta skedde med Säveplanen för 2018.
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9.2 Idrottshallar
Idrotthall
ICA Maxi Arena, Visby
Dalhem gymn
Fårösunds gymn
Hansahallen, Havdhem
Hemsehallen
Burgsviks gymn
Klintehallen
Gardahallen
Lärbro gymn
Roma gymn
Solklintshallen, Slite
Västerhejdehallen
Fole gymn
Väskinde gymn
Stenkyrka gymn
Södervärnshall, Visby
Solberga gymn, Visby
Norrbacka gymn, Visby
Lyckåkers gymn, Visby
S:t Hans gymn, Visby
Humlans gymn, Visby
Sävehallen, Visby
Tjelvar gymn, Visby
Gråbo gymn, Visby
A7 gymn, Visby
Terra Nova, Visby
Sanda gymn
Visborgshallen, Visby
Kustparkshall, F-sund
Innebandycenter, Visby

Mått
44x24
23x11
16x10
40x18,5
36,5x17
16x10
41x21
32x18
24x10
19x10
40x25
36x18
16x10
16x10
19x8
38,8x19
24x10
16x10
19x10,5
24x10
13x8
38,8x19
17x9
31x10
32x17,5
12x8
12,5x8
43x24
40x20

Driftsform Kostnad KF kr/h
RG
8 010 088,00 4320
355
RG
124 759,00
RG
251 834,00 1825
988
RG
513 958,00
743
RG
426 366,00
484
RG
80 288,00
408
RG
631 216,00
673
RG
397 521,00
335
RG
110 711,00
558
RG
205 521,00
877
RG
807 744,00
310
RG
202 571,00
392
RG
89 097,00
RG
161 281,00 2042
RG
88 151,00 44076
587
RG
1 088 543,00
437
RG
431 113,00
298
RG
121 362,00
164
RG
63 117,00
410
RG
359 542,00
289
RG
95 202,00
470
RG
1 468 565,00
845
RG
136 019,00
314
RG
259 245,00
376
RG
415 667,00
243
RG
53 468,00
RG
457
Stöd RG
344 840,00
Privat
850 000,00
Stöd RG
530 000,00

Nyttjagrad/säsong
50%
14%
5%
24%
30%
2%
40%
30%
6%
17%
32%
35%
11%
3%
1%
61%
32%
32%
27%
30%
20%
64%
8%
17%
65%
10%
1%
18%

Vad gäller inomhushallar är det nästan uteslutande Region Gotland som äger och driftar
anläggningarna. Hallar är kopplade till skolverksamhet i till absolut största del. Kultur- och
fritid disponerar lokalerna från 16.00-22.00 i de flesta fall. Det finns även en uppdelning av
kostnader mellan UAF och KFA på driften av anläggningarna. Något som finns anledning
att se över och förtydliga framöver.
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Vissa av gymnastiksalarna, framförallt på landsbygden, har bitvis väldigt låg beläggning och
således blir kostnad per uthyrd timme väldigt hög. Från ett Regionövergripande perspektiv
finns det dock ingen besparing att göra med att inte erbjuda gymnastiksalarna till uthyrning.
Kostanden som KFA eventuellt inte längre behöver belastas med flyttas över till annan förvaltning. I det här fallet UAF. Den här strategin förordar inte att några anläggningar i beståndet tas bort från uthyrning, trots att det finns en låg nyttjandedrag. Detta beroende på
att det inte finns någon reell kostnadsminskning och att det bör ses som en service till medborgarna att möjligheten ska finnas kvar. Det finns även från ett folkhälsoperspektiv vinster i att kunna fortsätta att så många som möjligt har så nära som möjligt till anläggningar.
Det bör dock utredas vidare om en differentiering i pris mellan hallar med hög beläggning
och hallar med låg kan påverka hur många timmar som hyrs ut.
 Mål: Bibehålla beståndet av Regionens anläggningar, gäller även övriga anläggningar i
Regions eget bestånd.
 Mål: Se över möjligheterna till en differentiering av priset för att på så sätt kunna få
bättre styrmöjligheter.
9.2.1 Nytt behov - Gymnastikhall

Men till det beståndet som finns ser vi även utvecklingsmöjligheter. Det gäller dels gymnastiken som länge har en problematik med att hitta en passande anläggning.
Visbygymnasterna med truppgymnastik, AG, parkour och motionsgymnastik har över 700
medlemmar och kö för att kunna delta i verksamheten. Nuvarande anläggning (Säveskolans
gymnastikhall) har två tydliga orosmoment. Dels framtagande av material till varje träningspass där ett litet misstag kan få förödande konsekvenser. Dels nyttjande grad främst det fristående golv som tar tre timmar att bygga upp. Det pågår ett projekt med att lösa gymnasternas anläggningsproblematik och den bör fortsätta att prioriteras. Det har beslutats om
driftsstöd på 500 000 kr till gymnastikföreningen för att lösa hallbristen.
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9.2.2 Nytt behov - Friidrottshall

Friidrottarna tränar sprint och löpning idag i kulverten under Korpens vårdcentral, lösningen är provisorisk, funktion, säkerhet, träningsmiljö och tillgänglighet försvårar rekrytering och fungerande träningstillfällen.
Inomhushall med längdhoppsgrop, stavhopp, höjdhopp och kast samt möjlighet till löpning 60 meter finns i Klintehamn men golvet är inte anpassat för spikskor vilket innebär att
både sprint och hoppgrenar har svårt att få fäste i start och ansatser vilket utgör en stor säkerhetsrisk och därför inte kan nyttjas för träning och tävling för ungdomar från cirka tolv
år eller seniorer. Redskap och linor till hissanordningar är slitna. Flera utövare har också
noterat läckage i taket som förorsakat vatten på golvet. I Visby används Säve stora och lilla
för träning av yngre grupper. Golvet är inte anpassat för spikskor endast grundträning,
sprint, kula och höjdhopp är möjligt.
Ny anläggning inomhus för friidrott bör prioriteras framöver för att hitta en hållbar lösning.
9.3 Ishall
Ishall
Hemse ishall
Visby ishall
Slite Ishall (med motionspår)

Driftform
Förening med stöd från RG
RG
Förening med stöd från RG

Kostnad RG
1 993 990,00 kr
2 464 347,00 kr
1 400 000,00 kr

Vi har idag tre ishallar på Gotland. En i Visby som Region Gotland äger och driftar, en i
Hemse som Sudrets HC driftar men Region Gotland äger samt en föreningsdriven och föreningsägd.
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9.3.1 Nytt behov - ishall i Visby

Nyttjandegraden i Visby Ishall under de 8 månader som det finns is är ca 70 procent från
08.00 – 22.00. Föreningarna med ishockey och konståkning har svårt att få ihop fördelning
av tider under föreningstider från 16.00-22.00, nyttjande graden är då i princip 100 procent.
Junior, ungdom och damverksamheten har vuxit mycket de senaste åren. I takt med att antalet barn som börjar spela hockey markant har ökat sedan ett par år tillbaka så krävdes i år
att föreningen satte ytterligare ett lag i seriespel mot tidigare år
Fortsätter utvecklingen likt de senaste åren så kommer ishockeyn ha ytterligare tre ungdomslag i seriespel inom de kommande 5 åren. Konståkningen har även de en växande verksamhet med god återväxt av barn och ungdomar. Antalet hockeyspelare i Visby är
ca 330 stycken. Antalet konståkare är 54 tävlingsåkare plus 60 i skridskoskola. Begränsningen är isen. Det finns ett stort tryck på istider i Visby och behovet är en ny isyta i Visby
och bör därför prioriteras.
9.4 Ridsportsanläggningar
Ridsport
Gotlands Lantliga RF
Hemseortens RK
Hoburgs Ridklubb
Norra Gotlands RK
Stenkyrkaortens RK
Suderbys RK
Sudergutarnas Ridhusförening
Wisby ridklubb
Traume RS

Drift
Förening med stöd av RG
Förening med stöd av RG
Förening med stöd av RG
Förening med stöd av RG
Förening
Förening med stöd av RG
Förening med stöd av RG
Förening med stöd av RG
Förening

Kostnad RG
117 000,00 kr
32 000,00 kr
93 000,00 Kr
43 000,00 kr
46 000,00 kr
240 000,00 kr

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

9.4.1 Nytt behov - Ridsportsanläggning i Visby

Wisby Ridklubb som är Gotlands största ridklubb har en utomhusanläggning på Silikaten
som inte håller måttet samt två ridhus och en stallbyggnad i Rävhagen. Klubben driver
Rävhagens ridskola på anläggningen samt håller tävlingar och träningar för privatryttare
med egna hästar. Klubben har cirka 250 medlemmar, de flesta ungdomar. Man redovisar
cirka 900 LOK-aktiviteter per år. Då det är enda anläggningen på ön som har två ridhus så
är det bara där man kan hålla tävlingar under vinterhalvåret. (Ett ridhus för tävling och ett
för uppvärmning/framridning). Hela öns tävlingsverksamhet är beroende av anläggningen i
Visby. Det lilla ridhuset, cafeteria med samlingslokal, toaletter och omklädningsrum samt
den gamla stalldelen är från 70-talet och väldigt nedsliten. Den delen är inte tillgänglighetsanpassad. Detta är ett stort behov då man bedriver verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning samt ungdomar med psykisk ohälsa.
Jordbruksverket kommer att förbjuda spiltor i stall troligen från 2025. Merparten av ridskolans hästar står i dag i spiltor så det krävs en rejäl ombyggnad av stallet.
Det stora ridhuset är byggt på 80-talet men aldrig riktigt färdigställt. Saknas riktig läktare,
cafeteria och samlingslokal, även det behöver tillgänglighetsanpassas.
Utomhusbanorna på Silikaten är nedslitna och i stort behov av byte av underlag. Man har
även hamnat väldigt nära köpcentrumet och den väg som passerar intill banorna. Det har
redan hänt incidenter med skrämda hästar på grund av trafiken i området. Banorna ägs av
travet som gärna vill ha tillbaka den marken.
Ridsporten och fotbollen bör kunna dela på det som kallas Gropen vid Rävhagen, alltså
området där det idag är en konstgräsplan och en grusplan. En samverkan och samexistens
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på den ytan skulle lösa behovet för både ridsporten och fotbollen. Det är även ur säkerhetssynpunkt en stor vinst att slippa ta sig i detta fall under Follingboväg för att nå utomhusbanan. (Hästar gillar inte att gå i tunnlar så det har hänt en del incidenter även där). För
att säkerställa att det fortsatt finns ett tillgängligt utbud av ridsportverksamhet i Visby bör
anläggningen vid Rävhagen vara en av de som prioriteras.
9.5 Tennis och padel
Förening
Burgsviks TK
Bäl IF
Dalhem IF
Hablingbo IK
När IF
Slite TK
Visby TK
Östergarns IK
Tofta
Kneippbyn

Drift
Förening
Förening
Förening
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Förening med stöd från RG
Privat
Privat

Användning
Tennisbanor
Tennisbana
Tennisbana
Tennisbana
Tennisbana
Tennisbana
Tennis och padel
Tennisbanor
Padel
Padel

Kostnad för RG

20 000,00 kr
490 000,00 kr

9.5.1 Nytt behov – padel och tennis

Padel är en sport där det finns fortsatt stort intresse och som än så länge är klart underrepresenterad om man jämför med liknande kommuner på fastlandet. Det borde således finnas en marknad kvar på ön. Det går att identifiera ett behov, och Visby padelklubb, som
jobbar för att etablera banor både inomhus och utomhus, har gjort beräkningar på att ön
skulle kunna behöva 20 banor till. Region Gotland ska verka för att fler padelbanor kan
komma till stånd, men ska inte aktivt bygga i egen regi.
9.6 Motorsport
Motorsport
Gotlands motorförening Bilklubb
Gotlands MF Speedwayklubb
Motorklubben Gutarna
Norra Gotlands MHF

Drift
Stöd från RG
Stöd från RG
Stöd från RG
Stöd från RG

Kostnad för RG
20 000,00 kr
95 000,00 kr
43 000,00 kr
102 000,00 kr

Användning
Miniracingbana
Motocrossbana
Folkrace
MC-verksamhet

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

9.6.1 Nytt behov Motorsport

Det finns ett behov av en gemensam motorsportanläggning i närheten av Visby. En anläggning för Enduro, ATV och Motocross.
Idag finns ingen godkänd anläggning för Enduro och ATV i närheten av Visby. Däremot
finns det två godkända banor för motocross. Skogsholmsbanan (Tippen) och sandbanan
vid P 18. Skogholmsbana har en oviss framtid med tanke på att den deponin som varit där
tidigare måste sluttäckas och inom ett par år kommer verksamheten inte kunna vara kvar
där, eller i annan form än i dag. Oavsett utgången av den processen så måste motocrossbana aktualiseras. För banan vid P 18 så handlar det primärt om att säkra avtal för bruk av
banan under längre perioder än 1 år i taget som nu är fallet idag. Att anlägga enduro och
ATV bana är förhållandevis billigt och enkelt att göra. Klubbar som driver motorverksamhet ser en vinning i att så långt som möjligt samordna utövandet vid en plats för att möta
upp behov av banan och lokaler, för att på sikt kunna utveckla sporten. Antalet utövare
inom motocrossen minska kan minska drastiskt om P18 eller Skogshomsbanan eller annat
alternativ inte finns kvar. Region Gotland bör jobba för ett samlat motorcentrum på Gotland.
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9.7 Simhallar
Bad
Hemsebadet
Solbergabadet
Kustparksbadet

Drift
RG
RG
Privat

Kostnad RG
2 177 446,00 kr
2 223 865,00 kr
1 400 000,00 kr

9.7.1 Nytt behov - simhallar

Tre badhus finns på Gotland idag, två som ägs och driftas av Region Gotland, i Visby och
Hemse samt ett privat i Fårösund som får stöd av Region Gotland.
2018 hade Hemsebadet 52717 besökare, Solberga 51931 och Kustparksbadet 3668.
Kostnaden i sammanställningen är, för de baden som driva av Region Gotland, precis som
i de andra sammanställningarna kostanden för driften av anläggningen. I detta fall är det
dock lite enklare att redovisa totala kostnader och intäkter för baden då de är egna verksamheter. Personalkostnader för både Solberga och Hemse uppgick till 4 033 000 kr, intäkter för Solberga var 1 234 000 kr, intäkter för Hemse var 2 625 000 kr. Detta ger en total
nettokostnad för baden i Region Gotlands regi på 4 575 311 kr.
Våra badhus på Gotland är ålderstigna och dess tekniska livslängd har överstigits. Detta innebär att region Gotland måste renovera till stora belopp för att säkerställa att badhusen
kan ha öppet. Det är en sedan tidigare process att se över möjligheterna till att bygga nytt
badhus i Visby och det är ett behov för föreningslivet. Wisby Simsällskap som har över 700
medlemmar och kö till sin verksamhet föreningen bedriver Simhopp, simskola, simträning i
olika nivåer till detta kommer UV-rugby och fridykning (i DK Bottenskraparna) samt två
dykarklubbar med begränsad verksamhet bland annat på grund av tillgänglighet. Nyttjandegraden i Solberga badet är 70 procent från klockan 06.00 till 23.00. Föreningstider är nyttjade till 100 procent. Vattengympa via Korpen står också tillbaka för tider. Det är även ett
behov för skolan och allmänheten. En viktig fråga för alla delar i samhället och bör således
prioriteras.

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

9.8 Spontanidrottsytor/aktivitetsparker/utegym
Näridrottsplats, Norrbacka, Visby
Näridrottsplats Gråbo, Visby
Näridrottsplats A7, Visby
Näridrottsplats Klinte
Näridrottsplats Hemse
Nio stycken 7- manna planer i Visby (kvartersliga)
Bingeby, utegym
Gråbo, utegym
Gustavsvik, utegym
Strandgärdet, utegym
Tallunden, utegym
9.8.1 Nytt behov spontanidrottsytor/aktivitetsparker/utegym

Det finns idag fem stycken spontanidrottsplatser på Gotland med varierande utbud, dock
tämligen likriktade i sin utformning. De listade utegymen är de som är i Region Gotlands
regi, det finns ytterligare i föreningsdrift.
Det är ett växande problem med stillasittande barn och ungdomar, detta samtidigt som all
tillgänglig statistik visar på att åldern där barn- och ungdomar slutar idrotta i föreningsbun-
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den idrott blir lägre och lägre. Vid 11-årsåldern slutar barn idag i snitt med sin idrott. Utmaning för kommuner och regioner är i vilken form och på vilket sätt som detta ska mötas. I
vårt uppdrag ingår att ge förutsättningar för alla barn och ungdomar att ha möjlighet till en
aktiv fritid. Med det som bakgrund bör vi jobba för fler öppna platser för barn- och ungdomar att mötas och aktivera sig utanför de traditionella platserna så som idrottsanläggningar
som de historiskt har utformats. Det fanns tidigare att projekt att lägga en parkour- och
skatepark på A7-området i Visby men det är stoppat.
Var dessa placeras och utformas i framtiden går inte att stipulera i en strategi utan måste
formas tillsammans med de som förväntas använda sig av dessa, det vill säga barn och ungdomar. Fokus är på att se till att få igång en dialog med barn- och ungdomar för att kunna
kartlägga ett behov. Inte minst i de områden som nu håller på att exploateras eller göras
om. Det är viktigt att rätt funktioner kommer fram och kan ta dialogen.
 Mål: Inledda arbetet med en större och längre pågående dialog med barn- och ungdomar om deras behov av ytor för att aktivitet. Detta för att så långt som möjligt säkerställa att så mångas behov som möjligt kan säkerställas.
 Mål: Rådgör alltid med andra enheter, avdelningar och förvaltningar vid dialoger med
barn- och ungdomar.

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

9.9 Övrigt
Övrigt
Banda VK
Burs Goif
Vildkaninen
Dalhem IF
Fole IF
Föreningen Stangmalmen
Gotlands Bara
Gotlands Ekeby BK
Gotlands modellflygklubb
Gotska golfklubben
Gumbalde Golfklubb
Hablingbo IK
Klinte skyttegille
Korpen
Lau GOIF
Ljugarns IF
Lokrume IF
När GK
Slite GK
Slite Jaktvådsförening
Slite pistolskytteklubb
Slite Pärk och varpaklubb
Stånga IF
Visby GK
Visby jaktskytte och viltvårdsklubb
Visby självförsvarsklubb
Östergarns IK

Drift
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Stöd från RG
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Förening
Stöd från RG
Stöd från RG

Användning
Varpa
Pärk
Bågskytte (Stenkumla)
Varpa
Varpa
Varpa och Pärk
Varpa
Pärk
Modellflygfält
Golfbana
Golfbana
Varpa
Gevär och pistolskytte
Badanläggning
Pärk
Varpa
Pärk
Golfbana
Golfbana
Skeetskyttebana
Pistolskyttebana
Pärk- och varpaplan
Bowling och Malmgard
Golfbana
Lerduvebanor
Varpa

Kostnad RG

15 000,00 kr

30 500,00 kr
65 000,00 kr
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9.9.1 Nytt behov - övrigt

Bredden på det gotländska föreningslivet är stort och många föreningar drivs både med
och utan stöd från Region Gotland. Det vi ser som det största behovet att lösa inom dessa
är en anläggning för kampsporterna.
Två av budoföreningar kämpar med privata hyresvärdar och har ett ständigt hot över att bli
av med lokal. Många av föreningarna nyttjar de små gymnastikhallarna i Visby men kämpar
med framtagande och lagring av material (boxning, judo). En etablering av en gemensam
anläggning för dessa sporter är av prioriterad karaktär.
9.10 Motionsspår och motionsstugor
Motionsstuga eller motionsspår (spårlängd i meter)
Svaidestugan, Follingbo, 1250 (el), 2500, 5000, 7500, 10 000
VOK-stugan, Follingbo, 2500 (el), 5000, 7500, 10 000
Kinnerstugan, Lummelunda 1100 (el), 2500 (el), 5000, 14 000
Gardestugan, Stenkyrka, 1250, 2500 (el) 5000, 7500
Etelhem, 1600, 6000
Fardhem, 1800
Fårösund, 2500 (el), 5000, 7500
Havdhem, 1000
Hemse, 2000 (el), 5000 (Hälsans stig)
Klintehamn, 2500 (el)
Levide, 1850 (el)
Lokrume, 2000
Roma, 1000
Slite, 1850 (el)
Stånga, 2500 (el)
Visby, Hälsans stig, 7000
Visby Visborg, 1000 (el), 2500 (el), 5000, 7500, 10 000
Östergarn, 1800

Kostnad RG
87 121,00 kr
106 084,00 kr
107 740,00 kr
99 055,00 kr

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

9.10.1 Nytt behov – motionsstugor och motionsspår

Det finns ett stort utbud av motionsspår och motionsstugor. Många, framför allt de fyra
stor som ligger först i listan ovanför, erbjuder både möjlighet till skidåkning på vintern med
tillhörande skiduthyrning, men även, som namnet antyder, en stuga att samlas i både innan
och efter utförd aktivitet. Spridningen på motionsstugorna och spåren är väldigt god och
finns etablerade över hela ön, till detta kommer även mer informella löparspår, men dessa
är inte upptagna i denna sammanställning. I sammanställningen är det i vissa fall helt föreningsdrivna spår, men i de flesta fall utgår någon form av driftsbidrag från Region Gotland.
Oftast är det en del av ett större bidrag som även inkluderar andra anläggningar och är således svårt att urskilja vad som går till just motionsspåret, därav är det inte upptaget i sammanställningen. Motionsstugorna får dela på 400 000, och fördelningen sker utifrån en fast
del, sen en del som är beroende av spårlängd, tillgång till konstsnö, elljusspår och spårmaskin.
Det finns i dagsläget inte något ytterligare behov för Region Gotland att etablera fler motionsspår eller motionsstugor på Gotland just nu. Däremot är tillgängligheten och spridning
så god att det ska vara ett mål att bibehålla antalet spår som finns i dag. Närhet till möjlighet till fysisk aktivitet är väldigt viktig för att få en bättre hälsonivå hos gotlänningar, därför
bör vi jobba för att bibehålla antalet motionsspår på Gotland.
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9.11 Prioritering av nyinvestering

När det ska prioriteras vilka av alla anläggningar som ska bli av behöver vi en tydlig grund
att stå på så att det blir en rättvis och jämförbar prioritering. Den prioriteringsgrunden ska
bygga både på vem som utnyttjar anläggningarna, hur mycket, kostnad och behov. Nedan
är en sammanställning.
 Nyttjandegraden av anläggningen. Ju fler som använder anläggningen ju angelägnare att
investera. Speciellt bör hänsyn tas till barn- och ungdomsidrott samt samutnyttjande
mellan olika idrotter.
 Anläggningens nuvarande status byggnadsmässigt och hur väl anpassad anläggningen är
för verksamheten.
 Säkerhet för utövarna.
 Hur väl anläggningen bidrar till jämställdhet och mångfald.
 En ny anläggning medför klara förbättringar när det gäller hållbarhet bland annat energieffektivisering.
 En ny anläggning kan användas för flera olika sporter.
 En ny anläggning är ekonomiskt försvarbar och innebär möjligheter till förbättrad ekonomi för verksamheten. Kostnaden per utnyttjad timme.
 Behovet av publika arrangemang.

10. Driftsformer och dess utveckling
Det finns en handfull olika sätt som idrottsanläggningar driftas och ägs. Mängden av formerna är många allt eftersom behov och lösningar har ändrats genom åren. Detta är i dagsläget de olika formerna:
10.1 Regionägda och regiondrivna

Bland dessa finns exempelvis: Idrottshallar, gymnastiksalar, friidrottsanläggning, gräsplaner
för fotboll, ishallar och simhallar.
10.2 Regionägda och föreningsdrivna

Denna kategori innebär att Region Gotland äger anläggningar men ger sedan ett bidrag till
en förening för att sköta verksamhetsdriften. Bland dessa finns bland annat: Ishallen i
Hemse, fotbollsplanerna på Visborg, Klintevallen och Sudervallen. motorcentrum på
Skogsholm och tennisplanerna i Slite, bland annat.

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

10.3 Föreningsägda och föreningsdrivna

Det här är den vanligaste formen av drift på landsbygden. 99 föreningar äger anläggningar,
den största numerären är fotbollsföreningar med föreningsägda fotbollsplaner. 22 föreningar äger och driftar sin egen anläggning. Även ishallen i Slite sorterar in under denna kategori, samt golfbanor och skytteanläggningar. Av dessa får 37 föreningar driftsstöd av regionen, 19 med avtal och 18 med rörliga kostnader täckta (70% av godkända kostnader). 14
föreningar har lagt ner sin verksamhet men har anläggning kvar. 45 anläggningar drivs utan
något regionalt stöd. Stödet till föreningar med avtal var (2018) 4 431 000. Stödet till föreningar med rörliga ersättningar var (2018) 771 000 kr. För att ta del av dessa medel så krävs
det att föreningen har 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder samt genomför
minst 25 sammankomster för barn och ungdomar (LOK aktiviteter). Kan variera för föreningar med avtal. Stöd till motionsspår (2018) 398.000 kr.
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10.4 Privatägda och föreningsdrivna

Det finns några anläggningar där själva anläggningen ägs av en privatfastighetsägare men
den driftas av en förening. Bland dessa finns Korpen, Friskis och Svettis, Skatehallen i
Visby, Visby självförsvarsklubb och några till. I vissa fall erhålls stöd för driften från Region Gotland.
10.5 Privatägda och privatdrivna

Några få anläggningar sköts utan vare sig Region Gotland eller föreningslivet involverat i
vare sig anläggningsdrift eller verksamhetsdrift. Exempel på detta är Bowlinghallen i Visby,
ett par ridhus, padelbanor i Tofta och på Kneippbyn och några till.
10.6 Framtida drift och investering

Region Gotland och RF Sisu Gotland har byggt en struktur under flera år där samverkan
kring investeringar av mindre karaktär gemensamt har hanteras. Region Gotland har 830
000 kr till förfogande och RF Sisu Gotland har via Idrottslyftet (statligt stöd) hanterat ca en
miljon kronor. För att ta del av det statliga stödet så har det krävts en privat (föreningens
kontantstöd eller ideella timmar) eller offentlig medfinansiering på minst 50 %.

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Antalet olika lösningar för driften har under årens lopp blivit allt fler och det finns många
fördelar med att renodla driftsformerna så att det blir mer likriktat och tydligare. Ett förslag
som bör utredas vidare är att göra om driftstödet så att det baserar på en rörlig del som baserar på aktiveter på anläggningen och en fast del.
En viktig del när det gäller kostnader är givetvis driftkostnaderna. Region Gotland behöver
se över fördelningen av medel så att den blir mer konsekvent och i slutändan rättvis. En
lösning som också bör utredas vidare är att samordna driften av idrottsanläggningar, framför allt på landsbygden.
I utredningsarbetet så har vi gjort en analys av barn och ungdomsverksamheten hos föreningar och fakta är ganska tydliga. De föreningar som äger och driftar sina anläggningar
tappar i verksamhet och därmed LOK-stöd, alltså aktiviteter för barn och ungdomar. De
föreningar som utvecklar och ökar i LOK-stöd är främst de föreningar som nyttjar de regionala anläggningarna och verkar i Visby. Eftersom flera anläggningar som har föreningsdrift befinner sig på landsbygden så kan befolkningsunderlaget också vara en parameter men den analysen behöver göras särskilt. Men en tidig analys gör mönstret tydligt, driver du egen anläggning så har du svårt att utveckla den egna verksamheten, och detta är extra tydligt på landsbygden. Detta är en utveckling som är oroande, och som behöver ses
över för att hitta lösning. En väg framåt kan vara att underlätta för föreningar att gå ihop
för att få bättre driftsekonomi, kanske kan man dela maskinpark, dela på vaktmästartjänster, dela erfarenheter och kompetenser. Frågan är då vilken roll Region Gotland med sitt
befintliga driftsstöd kan vara i detta, vilken roll kan RF Sisu Gotland spela, kan näringslivet
vara en aktör som hjälper till att ge förutsättningar för föreningar som driver anläggningar
att göra det effektivare. Detta är en fråga som behöver utredas vidare, i den samverkansgrupp som har lyfts tidigare i denna strategi.
 Mål: Utred vidare ett driftsbolag för att samordna och på så sätt avlasta föreningar som
driver egna anläggningar.
 Mål: Se över hur Region Gotlands driftstöd fördelas och hitta nya fördelningsnycklar
för rättvisare fördelning.
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10.7 Rävhagen och Visborg samt framtida planering

Det finns i dagsläget två områden i Visby som är utpekade som fokusområden för idrott
och rekreation. Det är Visborg i den södra delen och Rävhagen i den östra delen. Det är
inom dessa två områden som fokus bör ligga vad gäller framtida exploatering för idrottsanläggningar såvida omständigheter inte påkallar ett undantag.
I Rävhagen finns i dagsläget ridhus, konstgräsplan, naturgräsplan för fotboll, varpaplaner
och en ishall.
På Visborg är det i dagsläget etablerat evenemangsarenan ICA Maxi Arena, beachvolleybollplaner, motionsspår, mountainbikespår, utegym, fotbollsplaner, motocrossbana samt
boule. Det finns även projekt att lägga anläggning för gymnastik och padel på området. I
förstudien för badhus som blev klar i september 2018 föreslog även Visborg för etablering
av framtida badhus, men något beslut på placering finns inte just nu.
Däremot är det viktigt att i framtida exploateringar inkludera KFA tidigt i processen för att
utvärdera varje enskilt projekt från ett aktivitetsperspektiv och utifrån de målgrupper som
KFA arbetar mot i utgångspunkt från gällande styrdokument.
 Mål: Rävhagen och Visborg är fortsatt huvudsakliga utvecklingsområden. Inkludera
KFA tidigt i framtida exploateringsprojekt och samhällsbyggnad.

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

11. Finansiering för framtida anläggningar
Finansiering av anläggningar har traditionellt skett via regionen, ibland med statligt stöd
från Idrottslyftet som administreras av GI. Det betyder att anläggningar på Gotland i huvudsak har finansierats med offentliga medel. Vid några tillfällen har medel erhållits från
Allmänna Arvsfonden vilket är en möjlighet som bör utredas ytterligare. På Gotland finns
några anläggningar som finansierats av privata intressenter och av föreningar. Golfbanor är
ett exempel på föreningsfinansiering.
För att kunna följa med i idrottens utveckling och svara upp mot efterfrågan kommer det i
framtiden att behövas en hel del nya anläggningar med olika finansiella lösningar. Det kan
finnas möjlighet att finansiera gemensamt mellan region och näringsliv och det kan finnas
anläggningar som helt kan finansieras av andra aktörer än regionen. Det visas inte minst i
det initiala intresset som har funnits av en extern finansiär att bygga en hall för redskapsgymnastik om man samtidigt erbjuder andra kommersiella ytor för idrottsverksamhet. I det
aktuella fallet har Region Gotland beviljat ett driftstöd till gymnastikföreningen och en entreprenör tar investeringen för att bygga. Det kan finnas fler möjligheter framöver för liknande upplägg och det vore bra att ha en bra beredskap och process för när det kommer.
Därför bör vi se närmare på hur vi ska hantera nya former av finansiering.
 Mål: Ta fram handlingsplaner och rutiner som möjliggör och förenklar nya former av
finansiering.
11.1 Finansieringsmodell och planering

Det finns tydliga kopplingar till ökad folkhälsa och tillgång till anläggningar, det finns även
klara kopplingar till fritidsaktiviteter och hur attraktiv en destination är att flytta till. Vi ser
det med detta som bakgrund som en tydlig investering i bägge dessa att utveckla beståndet
av anläggningar.
Den samverkan som redan i dagsläget finns mellan RS Sisu Gotland och Region Gotland,
som föreslås utökas, bör även gemensamt se på förslag för vägen framåt, så att dessa kan
inkorporeras i strategisk- plan och budet för att på så sätt komma in i Region Gotland ordinarie planering. Det skulle även ge en tydligare bild över kostnadsläge och tidsplaner och ge
en mer strategisk tyngd åt problematiken. Planerna för att möta anläggningsbehovet bör
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också vara längre än ordinarie tre år som strategisk- plan och budget sträcker sig. Med fördel kan en anläggningsplan sträcka sig tio år framåt för att ge en tydlig bild av behov och
möjligheter.
 Mål: Integrera behovet av anläggningar i en långsiktigt strategisk plan och budget. Samverkan mellan Region Gotland och RF Sisu Gotland bör vara delaktiga i det arbetet för
att ge effekt på samsyn och samverkan.

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

12. Skolans behov
Ändringar i regelverket för skolan kan ge olika förutsättningar för skolan att bedriva verksamhet i idrottshallarna. Antalet timmar med just idrott och hälsa kan variera och med det
även vilken kapacitet som krävs. Just nu har skolan problem med att hitta kapacitet i Roma
och i Visby, två områden som behöver prioriteras upp. I Visby skulle skolan täcka sina behov med en hall till, centralt placerad i Visby.
Svårigheten med idrottshallar på Gotland och framför allt i Visby är att det är för få som
har fullstora mott, det vill säga en golvyta på 20x40 meter. En klar tendens runt om i Sverige är att allt fler kommuner numera alltid bygger fullstora hallar när det är nybyggnation
av skolor. Detta ger inte bara extra möjligheter för aktiviteter efter skoltid, även undervisningen ges nya möjligheter att utvecklas. De mindre hallarna som har byggts på Gotland,
har fyllt behoven för skolan när de byggdes, men står sedan väldigt outnyttjade efter skoltid. För att undvika detta, och för att ge större möjligheter både till skolan och föreningslivet, bör Region Gotland i framtiden alltid bygga idrottshallar med fullstora mått när det anläggs nya skolor, oavsett var de byggs.
 Mål: Fullstora hallar (20x40 meter golvyta) ska alltid byggas vi etablering av nya skolor
på Gotland.
13.

Viktiga aspekter

13.1

Jämställdhet/barnperspektiv

Principen för jämställdhet är central för verksamheten inom både Region Gotlands verksamhet som helhet men även för Kultur- och fritid. Detta visar sig in de styrdokument som
ligger till grund för de aktiviteter som genomförs.
 Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska genomsyra all verksamhet.
Ovan är en del av verksamhetsidén för Kultur- och fritidsavdelningen. I prioriteringar till
nyinvesteringar har vi även tagit upp faktorn kring jämställdhet som avgörande för hur prioritering ska ske. För att detta ska få så stark förankring som möjligt bör ett jämställdhetsråd bildas inom Region Gotland.
I och med att barnkonventionen blir lag 2020 behöver även barnperspektivet att lyftas i
alla frågor som rör verksamheten inom Kultur- och fritidsavdelningen.
13.2

Trygghet

Vid nybyggnationer av anläggningar eller reinvesteringar där anläggningen karaktär påverkas omfattande behöver faktorn kring den upplevda tryggheten att lyftas. I första hand
handlar det om situationell prevention, det vill säga hur vi kan bygga bort den upplevda
otryggheten genom att göra lösningar som motverkar det. Det är viktigt att denna fråga
lyfts till rätt instanser internt vid varje fall.
Frågan bör även lyftas externt, med tilltänkta målgrupper för den anläggningen som projekteras. Framför allt vid inrättandet av spontanidrottsplatser och aktivitetsytor är det viktigt
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att frågan inte bara lyfts internt, utan att det är de tilltänkta brukarna som avgör hur deras
upplevda trygghet blir som störst, detta är av extra stor vikt vid anläggningar i första hand
riktade mot barn och ungdomar.
 Mål: Trygghetsfrågan ska lyftas både internt och externt vid varje projekt.

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

13.3

Tillgänglighet

Frågan om tillgänglighet är ständigt närvarande när Region Gotland står som ansvariga för
nybyggnationer eller reinvesteringar. Det finns redan väl utarbetade protokoll och praxis
för hur Region Gotland ska förhålla sig till tillgänglighetsfaktorn. Men det finns specifika
utmaningar i att bygga ytor för idrotts och rekreation. Även om ytorna i unika i sig varje
gång man bygger så ska följande checklista framtagen av FUNKISAM följas. FUNKISAM
är ett samlingsnätverk för organisationer med funktionsnedsatta på Gotland:
För rörelsehinder/rullstol:
 Parkering för rörelsehindrade nära hall/arena.
 Minst 1,20 m fri passage i gångar inomhus, publika utrymmen.
 Minst 1m fri passage mellan bänkar i omklädningsrum.
 Ledstänger utmed väggar vid trappor, hela trappans längd.
 Inga trösklar.
 Ramper eller hiss för att kunna komma in i anläggningen och på spelplanen.
 Rullstolsplatser på läktare, ej direkt under högtalare .
 Handikapptoalett med brits plus lift för ombyte och stöd vid toalettstolen.
 Skyltar på lättläst svenska.
För synskadade:
 Ledstråk i golven i de publika delarna.
 Punktmärkta skyltar till toaletter.
 God belysning både ute och inne.
 Goda kontrastfärger mellan väggar och dörrposter och på korridorhörn i publika utrymmen.
 Goda kontrastfärger i omklädningsrum, väggar och dörrposter.
 Första och sista trappsteget i en trapp skall ha en kontrastfärg.
 Ledstänger vid trappor, hela trappans längd.
För allergi:
 Städmedel skall vara allergitestade och doftfria.
 Genomgående oparfymerad tvål i alla duschutrymmen och hygienutrymmen.
 Informationstavlor om önskemål om parfymfria duschkrämer.
 Inga heltäckningsmattor.
 Rökfritt utanför alla entréer.
För hörsel:
 Hörslingor
Region Gotland har en allergikommitté. Allergikommitténs uppdrag är att verka allergiförebyggande i offentlig miljö och att samordna och tillvarata erfarenheter och kompetens
inom Region Gotland.
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I Allergikommittén finns representanter teknikförvaltningen, TKF, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF samt patientföreningen för astma och allergi.
Inom frågan om tillgänglighet bör även RFSL rådgöras för att tillgodose de behoven som
kan komma från den grupp som RFSL företräder.
 Mål: Region Gotlands allergikommitté ska rådfrågas och deras checklista bokas av inför
varje nybyggnation och större reinvestering där förutsättningarna kan komma att påverkas.
 Mål: Funkisam ska rådfrågas inför varje nybyggnation och större reinvestering där tillgängligheten kan komma att ändras samt att deras checklista ska följas.
 Mål: RFSL ska rådfrågas innan nybyggnation eller reinvesteringar som kan påverka den
tillgängligheten för den grupp som de företräder.
Bilagor
Totalt anläggningar – svar från enkäten till föreningslivet

Ärendenr RS RS 2018/863 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Källor:
 Kostnader för medicin – Regionfakta
 Alla forskningsresultat kommer från forskning som utförts på uppdrag av Riksidrottsförbundet och i flertalet fall utförts av Centrum för Idrottsforskning. Ytterligare uppgifter finns på Riksidrottsförbundets hemsida rf.se.
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Visby – inlämning av slutlig version av strategidokument
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till slutlig version av strategidokumentet och
lämnar det vidare till regionfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är i ett slutskede
och strategidokumentet är färdigställt med hänsyn till synpunkter som har inkommit
genom remissvaren efter att strategin skickats på remiss.
Projektet har letts av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en
styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper och har utformats i
samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med världsarvets olika
intressenter.
Remissvaren sammanställdes i en rapport (bilaga 1) och synpunkterna har beaktats i
den slutliga versionen av strategidokumentet.
Ärendebeskrivning

En remissversion av strategidelen av dokumentet strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby skickades på remiss efter Regionstyrelsens beslut den 28 januari
2020. En remisskonferens anordnades i Donnerska huset den 5 mars för att öppna
upp för frågor och diskussion kring remissversionen av strategin och för att bidra till
en så hög kvalitet som möjligt i remissvaren.
Remissvaren sammanställdes i en rapport (bilaga 1) som beskriver hur remissvaren
beaktats i den slutliga versionen av strategidokumentet. Totalt mottogs 28 remissvar
via Region Gotlands registratur. Konstruktiva och innehållsrika svar visar på ett stort
engagemang i processen och har gynnat den slutliga versionen av strategidokumentet.
Flera av kommentarerna i remissvaren är återkommande och handlar i huvudsak om
helheten, målen och strukturen. Det finns även kontraster i svaren som diskuteras i
slutsatserna. Överlag välkomnas strategin som ett välskrivet och väl genomarbetat
dokument med bred förankring, framtaget genom dialog och samverkan.
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Strategi och handlingsplan är ett styrdokument med det övergripande målet att
bevara, använda och utveckla Hansestaden Visby i linje med
världsarvskonventionens krav samt att synliggöra världsarvet som en plattform för en
hållbar samhällsutveckling inom ramen för de globala målen och Agenda 2030.
Strategi och handlingsplan för världsarvet består av två delar. Del I utgör den
långsiktiga visionen och strategin för världsarvet och som skickats på remiss. Del II
är en handlingsplan som följer strategins tematiska utformning med åtgärder och
aktiviteter som utgår från målen och ska uppdateras vartannat år. Det är viktigt att
båda delarna betraktas och används som ett sammanhängande dokument.
Handlingsplanen kommer att färdigställas under 2020 och är en överenskommelse
mellan olika aktörer med ansvar för olika delar av världsarvsarbetet. Dessa aktörer
samlas i världsarvsrådet som sammankallas av Region Gotland genom
världsarvssamordnaren. Specifika frågor i handlingsplanen som kräver politiska
beslut kommer att lyftas vid behov inom relevant politisk instans.
Projektet har letts av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en
styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper och har utformats i
samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med världsarvets olika
intressenter. Strategin är resultatet av ett samarbete och samskapande mellan offentlig
sektor, privat näringsliv, akademi, civilsamhället och medborgare. Den är kopplad till
världsarvskonventionen, Agenda 2030, den nationella strategin för världsarvsarbetet
och övriga nyckeldokument.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att strategidelen av dokumentet strategi
och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby godkänns. Dokumentet
uppfyller världsarvskonventionens krav och riktlinjer, samt de förväntningar som den
nationella strategin för världsarvsarbetet har på förvaltningsplaner. Projektet har
genomförts föredömligt och är resultatet av en inkluderande och transparent
dialogprocess. Alla remissvar har beaktats och remissrapporten visar hur olika
synpunkter vägts in i dokumentet.
Beslutsunderlag

Konventionen om skydd för världens natur- och kulturarv (UNESCO, 1972)
Världsarvskonventionens operationella riktlinjer (Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention, (UNESCO, 2019)
Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att
utarbeta en nationell världsarvsstrategi (Riksantikvarieämbetet, 2019).
Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med
åtgärdsplan (KS § 256 2003-10-30).
Vision Gotland 2025, Regionalt utvecklingsprogram för Gotland-RUP
Retroactive Statement of Outstanding Universal Value for the Hanseatic Town of
Visby
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Se lista i remissrapporten (bilaga 1)

2 (2)

Strategi och handlingsplan för
världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030
DEL I: Strategi

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr RS 20xx/xxxx
Version [1.0]

Strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby 2020-2030

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Innehåll
Sammanfattning ...........................................................................................................4
1 Inledning ...................................................................................................................7
1.1 Bakgrund .................................................................................................................................7
1.2 Syfte, användning och disposition ..............................................................................................8
1.3 Vision och övergripande mål ......................................................................................................9
1.4 Strategiska utgångspunkter .....................................................................................................10
1.4.1 Världsarvskonventionen ....................................................................................................10
1.4.2 Nationell strategi för världsarvsarbetet ...............................................................................12
1.4.3 Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling ...............................................................13
1.4.4 Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet ...........................................14
1.4.5 Världsarv – en resurs i regional utveckling..........................................................................15
1.5 Tidigare strategier, nya frågor och utmaningar ..........................................................................17

2 Särskilt stort universellt värde – ”världsarvsvärde” ...............................................19
2.1 Hansestaden Visby – en världsarvsstad ....................................................................................19
2.1.1 Kriterier och attribut .........................................................................................................20
2.1.2 Autenticitet och integritet ..................................................................................................23
2.1.3 Världsarvets avgränsning ..................................................................................................24
2.2 Skydd och förvaltning ..............................................................................................................26
2.2.1 Lagstadgat skydd .............................................................................................................26
2.2.2 Organisation för Hansestaden Visby ...................................................................................28
2.2.3 Roller och ansvar..............................................................................................................30
2.2.4 Ägare och förvaltare .........................................................................................................32
2.3 Uppföljning och bevakning ......................................................................................................33
2.3.1 Rapportering till Unesco ....................................................................................................33
2.3.2 Anmälan av påverkan på världsarvet..................................................................................34

3 Tematiska områden och mål ...................................................................................35
3.1 Skydd, vård och förvaltning .....................................................................................................35
3.1.1 Stadsmuren och vallgravarna ............................................................................................35
3.1.2 Ruinerna ..........................................................................................................................36
3.1.3 Stadslandskapet ...............................................................................................................37
3.1.4 Traditionella metoder och material.....................................................................................38
3.1.5 Utvidgning av världsarvet och buffertzon ...........................................................................38
3.2 Livskraftig, hållbar stadskärna ..................................................................................................39
3.2.1 Offentliga rum, trafik och mobilitet ....................................................................................39
Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.2.2 Planering och stadsutveckling ............................................................................................42
3.2.3 Hållbar användning ..........................................................................................................43
3.3 Hållbar turism .........................................................................................................................46
3.3.1 Besökare och värdskap .....................................................................................................46
3.3.2 Kapaciteter och rörelsemönster .........................................................................................46
3.3.3 De boende och den lokala ekonomin..................................................................................47
3.4 Miljö, klimat och energi ...........................................................................................................48
3.4.1 Miljö ................................................................................................................................48
3.4.2 Klimat..............................................................................................................................49
3.4.3 Energi .............................................................................................................................51
3.5 Riskhantering och beredskap ...................................................................................................53
3.5.1 Risker och riskbild ............................................................................................................53
3.5.2 Samverkan och integrering ...............................................................................................55
2 (97)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

3.5.3 Brandskyddsstrategi .........................................................................................................57
3.6 Kommunikation och kunskapsbyggnad .....................................................................................58
3.6.1 Kommunikation ................................................................................................................58
3.6.2 Kunskapsuppbyggnad .......................................................................................................60
3.7 Innovation och digitalisering ....................................................................................................63
3.7.1 Tillgängliggörande och upplevelser ....................................................................................63
3.7.2 Användning i samhällsplanering .........................................................................................64
3.7.3 Bevakning ........................................................................................................................64

Litteratur och dokument ............................................................................................65
Bilagor ........................................................................................................................68
Bilaga 1: Särskilt stort universellt värde ..........................................................................................68
Bilaga 2: Skydd och lagstiftning .....................................................................................................75
Kulturmiljölagen .......................................................................................................................75
Miljöbalken ...............................................................................................................................76
Plan- och bygglagen .................................................................................................................77
Förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer .............................79
Bilaga 3: Fördjupad beskrivning av världsarvets organisation ...........................................................81
Världsarvssystemets aktörer ......................................................................................................81
Nationella och internationella nätverk .........................................................................................85
Bilaga 4: Processbeskrivning – metod och projektorganisation .........................................................88
Bilaga 5: Offentligt ägda fastigheter ...............................................................................................92

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bilaga 6: Kartor ............................................................................................................................94

3 (97)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Sammanfattning
Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är ett styrdokument med det
övergripande målet om att bevara, använda och utveckla världsarvet i linje med
världsarvskonventionens krav och operationella riktlinjer. Dokumentet syftar även till att
använda världsarvet som en plattform för hållbar utveckling inom ramen för de globala
målen och Agenda 2030. Benämningen ”strategi och handlingsplan” motsvarar
”förvaltningsplan” i den nationella strategin för världsarbetet.
Dokumentet består av två sammanhängande delar. Del I utgör en långsiktig strategi för
världsarvet med tre kapitel och tillhörande bilagor. Del II är en handlingsplan som följer
strategins tematiska utformning med åtgärder och aktiviteter som utgår från målen och som
ska uppdateras med jämna mellanrum. Handlingsplanen är därmed en föränderlig plan som
bygger på överenskommelser och ansvarsfördelning mellan olika aktörer, såväl
myndigheter som privata ägare och ideella organisationer.
Strategidelen består av 40 mål: 4 övergripande mål och 36 tematiska mål (se tabell 1).
Visionen lyder: ”Hansestaden Visby - en resurs för Gotland med betydelse för hela
mänskligheten.”
De platser som upptagits på världsarvslistan har ett särskilt stort universellt värde (outstanding universal value) som ska garanteras skydd och vård för all framtid. Hansestaden Visby är
ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad handelsstad med betydelse
för Hansans bildande och med en välbevarad och särskilt komplett stadsbild och
sammansättning av högkvalitativa historiska byggnadsverk. Tillsammans ger dessa delar
uttryck för en betydande mänsklig bosättning som fortfarande utgör en levande stad.
Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby utvecklades mellan 2018 och
2020 genom dialog och samverkan och utifrån nationella och internationella styrdokument
som beskriver hur världsarven ska tas om hand samt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Projektorganisationen bestod av en projektledare, en styrgrupp, en
projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper som formulerade förslag till mål och
åtgärder.
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Dokumentet vänder sig till en bred målgrupp men främst till de aktörer som är direkt
involverade i att bevara, använda och utveckla världsarvet. Världsarvets aktörer utgörs av
en kedja som sträcker sig från internationell till lokal nivå. De beslut som fattas på lokal
nivå ska utgå från de villkor som utformas nationellt och internationellt.
Hansestaden Visby förvaltas av flera olika aktörer som tillsammans utgör en samlad
organisation för världsarvet. Världsarvrådet är ett viktigt forum för samverkan, samråd,
informationsutbyte och samtal mellan olika aktörer som har en roll och ansvar i
världsarvsarbetet. Dess huvudsakliga roll är att säkerställa att världsarvsvärdet upprätthålls
och att målen i strategi och handlingsplan förverkligas.

4 (97)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Tabell 1: Målmatris
Övergripande mål
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Hansestaden Visbys världsarvsvärde beaktas i allt utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete för
ett långsiktigt bevarande.
Hansestaden Visby är en livskraftig, hållbar, säker och attraktiv plats för boende, verksamma och
besökare året runt. Världsarvet utgör en resurs och drivkraft i regional utveckling.
Världsarvet används som plattform för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.
Aktiv kommunikation och kunskapsuppbyggnad skapar förståelse och engagemang för Hansestaden
Visby och världsarvskonventionen hos boende, verksamma och besökare.

Tematiska mål

Skydd, vård och förvaltning
Mål 3.1.1
Mål 3.1.2

Mål 3.1.3
Mål 3.1.4
Mål 3.1.5
Mål 3.1.6
Mål 3.1.7
Mål 3.1.8

Detaljplanen säkerställer ett heltäckande och långsiktigt bevarande av världsarvet.
Försiktighetsprincipen är vägledande där det råder tveksamheter kring åtgärder och ingreppens
påverkan på världsarvet. Arbeten utförs med respekt för originalet och genom användning av
traditionella metoder och material med rådgivning.
Visby fortlever som en bebodd historisk stad där vardagslivet är utgångspunkt för utvecklingen av
verksamheter och besöksnäring.
Ett långsiktigt bevarande av stadsmuren säkerställs genom ett statligt ansvarstagande i regional
samverkan.
Kyrkoruinerna bevaras och förvaltas långsiktigt och tillgängliggörs i största möjliga utsträckning.
Visby bibehåller sin autentiska siluett och stadsbild för upplevelsen av den historiska staden. Alla
tidsskikt i stadsmiljön så som byggnader, parker och gröna rum respekteras.
Sankt Göran, Solberga kloster och Galgen inkluderas i världsarvet.
Det finns en välfungerande förvaltningsorganisation som bygger på alla intressenters samverkan,
inklusive lokalsamhället, i världsarvsarbetet.

Livskraftig, hållbar stadskärna
Mål 3.2.1
Mål 3.2.2
Mål 3.2.3
Mål 3.2.4
Mål 3.2.5
Mål 3.2.6

Hansestaden Visby har välkomnande platser och stråk för alla och en stadskärna som är en förebild
utifrån mobilitet, tillgänglighet och transporter.
Biltrafiken minskar och begränsningar för tyngre fordonstrafik och markvibratorer finns inom
världsarvet.
En helhetssyn på stadens bevarande och utveckling gynnar en mångfaldig stadskärna med god balans
mellan olika funktioner, samhällsgrupper och ekosystem.
Visuella samband i staden stärks genom landskapsmetoder för identifiering och skydd av vyer och
siktlinjer.
Samtida bebyggelseutveckling sker i samklang med och med utgångspunkt i stadens kulturhistoriska
värden.
Balans råder mellan privat och offentligt ägda fastigheter i innerstaden för att värna om en
mångfunktionell innerstad.

Hållbar turism
Mål
Mål
Mål
Mål

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Det råder balans mellan användning av staden som besöksmål och livsmiljö.
Det finns en god praxis för besökare och värdskap för att bevara världsarvets kvaliteter.
Integrerad flödesplanering tar hänsyn till världsarvets kapacitet och förutsättningar.
Den lokala ekonomin gynnas och en modell utvecklas för att generera ekonomisk återbäring kopplat till
världsarvets bevarande.
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Miljö, energi och klimat
Mål 3.4.1
Mål 3.4.2
Mål 3.4.3
Mål 3.4.4
Mål 3.4.5

Livsmiljö för boende och besökare är god och hälsosam avseende buller, luftkvalitet, grönområden och
infrastruktur.
Hansestaden Visby har en grön stadskärna med välmående parker, planteringar och trädgårdar, med
höga rekreativa kvaliteter och biologiska mångfald. Ekosystemtjänster är kända och nyttjas.
Världsarvet är motståndskraftigt mot effekter av klimatförändringar.
Stadens energisystem är långsiktigt hållbart och möjliggör omställning till ett fossilfritt samhälle.
Energieffektivisering i byggnadsbeståndet görs varsamt utan att byggnaderna förvanskas och deras
kulturvärden hotas.

Riskhantering och beredskap
Mål 3.5.1
Mål 3.5.2
Mål 3.5.3

Visby innerstad är en trygg och säker miljö för alla som bor, verkar och vistas i den.
Genom kontinuerlig riskanalys, god beredskap och ett bra förebyggande arbete, både avseende
snabba och långsiktiga förlopp, motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet.
Genom samverkan mellan berörda aktörer före, under och efter händelser minskar olycksriskerna och
den gemensamma förmågan ökar.
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Mål 3.5.4

Risken för uppkomst och spridning av brand i Visby innerstad förebyggs och minskar.

Kommunikation och kunskapsuppbyggnad
Mål 3.6.1
Mål 3.6.2
Mål 3.6.3
Mål 3.6.4
Mål 3.6.5

Genom kommunikationsplanering och framtagandet av en kommunikationsplan ökar kunskapen om,
intresset och engagemanget för världsarvet.
Världsarvsstatusens anseende höjs och bidrar till att stärka Gotland internationellt.
Världsarvet Hansestaden Visby som varumärke uppdateras, förnyas och förtydligas som en integrerad
del av varumärket Gotland.
Visby har ett världsarvscenter som vänder sig till boende och besökare. Det är en mötesplats och
bidrar till ökad samverkan, kunskap, engagemang och deltagande i världsarvet.
Det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan stärks och säkerställs långsiktigt genom samarbete
mellan skola och världsarvsorganisation.

Innovation och digitalisering
Mål 3.7.1
Mål 3.7.2
Mål 3.7.3

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Mål 3.7.4

Användningen av immersiva medier ökar för att bättre förmedla, bevaka och tillgängliggöra
världsarvet.
Digital dokumentation av världsarvet är öppen, tillgänglig och användbar för förmedling, forskning och
konservering.
Samarbete ökar med andra världsarv och aktörer inom områdena digitalisering och praktiskt arbete
med immersiva medier.
Sensorteknik nyttjas för bevakning av världsarvets skick.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Den 9 december 1995 upptogs Hansestaden Visby på Förenta Nationernas (FN)
världsarvslista och blev erkänt av Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, som ett kulturarv värt att bevara för hela mänsklighetens nutida och
kommande generationer. Unesco är FN:s organisation som arbetar för att skapa fred
genom internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och
kommunikation/information. Genom att bevara mänsklighetens gemensamma historia i
dess mångfald skapas förutsättningar för förståelse och tolerans.1
Världsarven skyddas av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv
(”världsarvskonventionen”) - som antogs av Unesco 1972 - och de medföljande
operationella riktlinjerna som uppdateras med jämna mellanrum. Ett världsarv är ett
geografiskt avgränsat kulturarv, naturarv, eller kombinerat kultur- och naturarv som har ett
särskilt stort universellt värde (outstanding universal value). Det kan vara ett monument,
miljöer eller större landskap som på unika sätt vittnar om jordens och människans historia.
Världsarven ska skyddas, bevaras, presenteras och föras vidare till kommande generationer,
vilket Visby åtog sig vid världsarvsutnämningen. Strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby ger en långsiktig vision och åtgärder för världsarvets omhändertagande.
Hansestaden Visby på Gotland är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk
medeltida muromgärdad stad. Dess form och funktion från sent 1200-tal som en av de
viktigaste Hansestäderna återspeglas i den välbevarade stadsmuren, vallgravarna, gatunätet,
kyrkoruinerna, de medeltida byggnaderna och stadsbilden, det vill säga bilden av staden i
sin helhet. Staden är också ett exempel på en betydande mänsklig bosättning, en levande
stad som bevarats och vidareutvecklats genom anpassning till medeltidens form och
funktion. Den medeltida staden har bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram
till nutid.
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Hansestaden Visby är en världsarvsstad och kräver ett särskilt förhållningssätt till
bevarande eftersom städer är dynamiska platser som förändras och anpassas till nya
omständigheter. Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet från 2011
förespråkar en helhetssyn på städers bevarande. Det urbana kulturarvet ska ses som en
grundläggande resurs i en hållbar samhällsutveckling för hela Gotland.
Synen på världsarv och riktlinjerna för hur världsarvskonventionen ska genomföras har
utvecklats över tid. Vikten av hållbar utveckling och att världsarven bidrar till
samhällsutveckling betonas alltmer och betydelsen av medborgarnas engagemang har blivit
tydligare. Världsarven tillhör oss alla. Just därför behöver de också vara en arena för
delaktighet och hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt och kulturellt.

1 Världsarvskonventionen bygger på FN:s fredstanke och Unescos budskap om att ”Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas
sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen” (ur Unescos stadgar, 1954).
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1.2 Syfte, användning och disposition
Syfte

Strategi och handlingsplan för världsarvet är ett styrdokument med det övergripande målet
att bevara, använda och utveckla Hansestaden Visby enligt världsarvskonventionens krav
och operationella riktlinjer, samt att synliggöra världsarvet som en plattform för en hållbar
samhällsutveckling inom ramen för de globala målen och Agenda 2030. Den är resultatet
av ett samskapande mellan aktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi och
civilsamhälle (se processbeskrivning i bilaga 4).
Benämningen ”strategi och handlingsplan” motsvarar begreppet ”förvaltningsplan” som
omnämns i den nationella strategin för världsarbetet och är anpassat för samhällsplanering
av en stad.2 I världsarvskonventionens operationella riktlinjer används begreppet
”management plan”, vilken beskrivs som obligatorisk för alla världsarv.3
Världsarvsarbetet handlar om att skapa en vision och konkreta åtgärder för världsarvets
långsiktiga bevarande. Strategi och handlingsplan för världsarvet består av två delar som
ska betraktas och används som ett sammanhängande dokument. Strategin (del I) utgör en
vision med målsättningar för världsarvet. Handlingsplanen (del II), som är en separat del,
följer strategins tematiska utformning med åtgärder och aktiviteter som utgår från målen. I
handlingsplanen beskrivs även ansvarsfördelning, samverkansmöjligheter, tidsram, budget
och resurser. Handlingsplanen är ett prioriteringsverktyg som ska uppdateras vartannat år.
Handlingsplanen är en överenskommelse mellan aktörer med ansvar för olika delar av
världsarvsarbetet. Dessa aktörer samlas i världsarvsrådet och har ett gemensamt ansvar att
följa upp och säkerställa handlingsplanens genomförande.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Användning och målgrupper

Strategi och handlingsplan för världsarvet vänder sig till en bred målgrupp men främst till
de aktörer som är direkt involverade i att bevara, använda och utveckla världsarvet. Det
handlar om tjänstepersoner, beslutsfattare och politiker vars funktioner är kopplade till
världsarvsarbetet, men även ideella och privata aktörer som representerar innerstadens
olika intressen. Dokumentet ska vara väl förankrat i samhällsplaneringen och inom regional
utveckling.
Att formulera en strategi och handlingsplan som vänder sig till en bred målgrupp är en
utmaning eftersom det handlar om att fånga upp centrala begrepp och detaljer samtidigt
som texten ska vara tillgänglig och lättförståelig. Framtagandet av en populärversion eller
motsvarande är viktigt för att möjliggöra bredare kommunikation och förankring.

2 Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell
världsarvsstrategi, s. 71.
3 UNESCO (2019) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, § 108.
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Disposition

Det inledande kapitlet av strategidelen beskriver strategins syfte, vision och strategiska mål.
Här beskrivs även strategiska utgångspunkter samt nya frågor och utmaningar som
tillkommit i världsarvsarbetet. Det andra kapitlet redogör för det särskilt stora universella
värde som ligger till grund för utnämningen av Hansestaden Visby. Det handlar om
världsarvets värdegrund, skydd, förvaltning och processer för uppföljning av dess
omhändertagande. Det tredje kapitlet beskriver sju tematiska målområden med specifika
mål som utgår från de övergripande målen.
Bilagorna samlar fördjupad information om världsarvet, dess skydd och förvaltning,
processen för framtagandet av strategi och handlingsplan, offentliga fastigheter och kartor.

1.3 Vision och övergripande mål

Visionen och de övergripande målen för Hansestaden Visby handlar om att världsarvet ska
säkerställas långsiktigt och synliggöras som en värdeskapande grund för
samhällsutvecklingen på Gotland. Grunden för visionen och de övergripande målen
beskrivs i avsnittet om strategiska utgångspunkter.

Vision

Visionen lyder: Hansestaden Visby - en resurs för Gotland med betydelse för hela
mänskligheten.
Visionen innebär att Hansestaden Visby bevaras, används och utvecklas på sätt som
säkerställer och utgår från de värden som ligger till grund för världsarvsutnämningen.
Genom ett historiskt urbant landskapsperspektiv förblir världsarvet en välbevarad,
livskraftig, resilient och hållbar stad och därmed en resurs för Gotland med betydelse för
hela mänskligheten.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Övergripande mål

De övergripande målen genomsyrar de tematiska målen och är ledstjärnor i förverkligandet
av visionen.
Övergripande mål
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4

Hansestaden Visbys världsarvsvärde beaktas i allt utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete för
ett långsiktigt bevarande.
Hansestaden Visby är en livskraftig, hållbar, säker och attraktiv plats för boende, verksamma och
besökare året runt. Världsarvet utgör en resurs och drivkraft i regional utveckling.
Världsarvet används som plattform för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.
Aktiv kommunikation och kunskapsuppbyggnad skapar förståelse och engagemang för Hansestaden
Visby och världsarvskonventionen hos boende, verksamma och besökare.
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Målkonflikter

Världsarvsarbetet handlar alltmer om att koppla ihop mål om att bevara, använda och
utveckla världsarv inom ramen för Agenda 2030. Att de globala hållbarhetsmålen hänger
ihop och inte kan nås på bekostnad av andra samhällsmål visar på behovet av att hantera
olika typer av intressekonflikter i världsarvsarbetet. Exempelvis kan mål om minskad
klimatpåverkan och klimatanpassning utgöra hot för kulturvärden, varpå dessa åtgärder på
olika sätt behöver anpassas till världsarvsvärdet. Vidare kan konflikter uppstå i olika synsätt
på hur man ska bevara och utveckla en stad samt mellan bevarande och användning av
kultur- och naturresurser.
Samtidigt så visar Agenda 2030 tydligt på de synergier som finns med att olika insatser för
samhällsomställning kan bidra till flera mål samtidigt. Att världsarvsstrategin bidrar till att
minimera konflikter och att hitta synergier mellan olika mål är därmed viktigt för ett
hållbart världsarv. Världsarvsarbetet handlar till stor del om att hitta tvärsektoriella
förhållningssätt och underlag för välgrundade beslut. Det handlar också om ett ständigt
fokus på uppfyllandet av världsarvskonventionen och de principiella synsätt på bevarande
som utvecklats över tid.
1.4 Strategiska utgångspunkter

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby har utvecklats utifrån
nationella och internationella styrdokument som beskriver hur världsarven ska tas om hand
samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

1.4.1 Världsarvskonventionen
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Världsarvslistan uppkom genom världsarvskonventionen som antogs av Unescos
generalkonferens i Paris 1972. Hittills har 193 länder undertecknat konventionen och
därmed åtagit sig att skydda världsarven inom sina områden samt att stödja värnandet om
världsarv internationellt. Sverige skrev under konventionen 1984 och ratificerade den
följande år. Sedan dess har 15 världsarv utnämnts inom landets gränser, från Laponia i norr
till Örlogsstaden Karlskrona i söder. Över 1 100 världsarv finns upptagna på
världsarvslistan som årligen växer i antal.
Det finns även en lista för hotade världsarv och en av anledningarna till att konventionen
instiftades var att världssamfundet ansåg att vissa platser har ett sådant stort värde att
värnandet om dessa platser kräver internationellt samarbete. På listan finns världsarv som
hotas av flera olika anledningar, från krig, konflikter och naturkatastrofer till
miljöförstöring, överexploatering och okontrollerad urbanisering.
Världsarvskonventionens artikel 4 är central i världsarvsarbetet och handlar om att varje
stat har en skyldighet att säkerställa identifiering, skydd, bevarande, presentation och
överlämnande av världsarven till kommande generationer med stöd av den nationella
lagstiftningen i varje enskilt land.4 Artikel 5 handlar om världsarvens funktion i

4

UNESCO (1972) Unescos Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv (svensk översättning av Svenska Unescorådet).
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samhällslivet, vikten av kompetens och resurstillsättning inom de organisationer som
ansvarar för världsarven, samt kunskapsförsörjning i världsarvsarbetet.5 Även artikel 27
som handlar om kunskapsuppbyggnad och informationsinsatser är central i
världsarvsarbetet.6
Världsarvskonventionen har kopplingar till den internationella bevarandepraxis som
utvecklats av bland annat ICOMOS, International Council of Monuments and Sites, som är ett
rådgivande organ till Unesco, genom fastställandet av principer och normer för
kulturmiljövården. Dessa finns beskrivna i olika dokument, exempelvis
Venedigdokumentet som antogs 1964 (Venice Charter). Även Europarådet har tagit fram
riktlinjer för bevarandearbetet, exempelvis Faro konventionen som beskriver hur
kulturarvet kan utgöra en resurs för social- och ekonomisk hållbarhet.
Unesco har utvecklat flera normativa instrument med koppling till världsarvsarbetet.
Exempelvis finns konventionen om skydd av det immateriella kulturarvet, som antogs
2003, och konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från
2005. Den internationella bevarandedoktrinen utgör en värdegrund och viktig
kunskapsresurs i världsarvsarbetet.

Operationella riktlinjer för implementering av världsarvskonventionen

Unescos världsarvskommitté har tagit fram operationella riktlinjerna för hur
världsarvskonvention ska implementeras. Riktlinjerna beskriver bland annat
världsarvsvärdets byggstenar (särskilt stort universellt värde) som definieras enligt särskilda
kriterier och begreppen autenticitet och integritet. Även begreppet buffertzon tydliggörs i
de operationella riktlinjerna. Det finns också instruktioner för hur den periodiska
rapporteringen om världsarvens bevarande till Unesco ska gå till.
Riktlinjerna har utvecklats över tid för att spegla världsarvskommitténs förväntningar på
världsarvsarbetet. Exempelvis har paragrafer lagts till kring hållbar utveckling för att
återspegla kopplingen till globala mål om hållbarhet.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Budapestdeklarationens 5 strategiska mål

Utöver de operationella riktlinjerna har Unesco och världsarvskommittén tagit fram olika
normativa dokument för världsarvsarbetet. Budapestdeklarationen med dess fem
strategiska mål - även kallade de ”fem C:na” – är grundläggande i världsarvsarbetet:


”Credibility, öka konventionens trovärdighet som representativt och geografiskt
vittnesbörd om kultur- och naturarvsplatser av särskilt stort universellt värde;



Conservation, säkerställ effektivt bevarande av världsarv;

Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell
världsarvsstrategi, s. 77.
5

6

UNESCO (1972) artikel 27.
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Capacity-building, lyfta och utveckla kunskaps- och kompetenshöjande insatser;



Communication, öka allmän kännedom, engagemang och stöd för världsarv genom
kommunikation;



Community, stärka lokalsamhällenas roll i konventionens genomförande”.7

1.4.2 Nationell strategi för världsarvsarbetet

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för
världsarvsarbetet för perioden 2020 till 2030 i samarbete med Naturvårdsverket och
Svenska Unescorådet samt genom dialog med övriga ansvariga aktörer i världsarvsarbetet.
Den nationella strategin ger en samlad beskrivning av Sveriges arbete med
världsarvskonventionen och tydliggör roller, ansvar och framtida inriktning i
världsarvsarbetet. Strategin ämnar till att lyfta statusen för de 15 världsarven i Sverige
genom ökad information, utökad samverkan och en tydligare organisation, samt att höja
ambitionen i världsarvsarbetet och att lyfta fram dess betydelse för samhällsutvecklingen.
Visionen för det nationella världsarvsarbetet är att ”världsarven visar vägen till en hållbar
och fredlig värld”.8

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Följande övergripande mål har fastställts för världsarvsarbetet:


”Agenda 2030 genomsyrar allt världsarvsarbete i Sverige;



Arbetet med världsarv i Sverige är förebildligt i fråga om att bevara, använda och utveckla
natur- och kulturmiljöer på ett hållbart sätt utifrån Agenda 2030-målen;



Sverige är aktiv i det internationella samarbetet, verkar för att konventionen är ett
effektivt och trovärdigt redskap inom Unesco och lyfter världsarvens betydelse för
Agenda 2030-målen;



Världsarvsarbetet präglas av samarbete, samverkan, dialog och lokalt
medbestämmande.”9

Den nationella strategin beskriver ett antal utvecklingsområden. Dessa handlar i korthet
om: att ta tillvara på världsarvens potential och bidrag till samhällsutvecklingen; förbättrad
kunskap och kommunikation om världsarvsarbetet; förbättrad katastrofberedskap och
beredskap för klimatförändringar; utvecklat arbete med förvaltningsplaner; förbättrade
processer kring samråd och underlag vid planerad förändring i och i anslutning till
världsarv; tydligare organisation i världsarvsarbetet; och aktivt deltagande i internationella
samarbeten.10

7

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 91.

8

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 29.

9

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 7.

10

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 8.
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Den nationella strategin för världsarvsarbetet har utgångspunkt i de nationella miljö- och
kulturpolitiska målen. 11 Målen för kulturmiljöarbetet handlar om att främja:


”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, och;



En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.”12

Generationsmålet är det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken: ”att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.13
Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby har utformats med hänsyn till
de övergripande målen och utvecklingsområdena.

1.4.3 Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling

Sedan FN antog Agenda 2030 för hållbar utveckling år 2015 har världsarvsarbetet allt mer
kopplats till dess genomförande. Världsarv kan användas som en plattform för hållbar
utveckling med strategi och handlingsplanen som arena för konkreta mål, åtgärder och
exempel. I världsarvsarbetet lyfts miljömässiga (energieffektivisering, klimatanpassning),
ekonomiska (arbetstillfällen, fastighetsvärden), sociala (gentrifiering, delaktighet) och
kulturella (kulturmiljön, berättelser) aspekter av hållbar utveckling fram.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hållbar utveckling definierades utifrån tre dimensioner vid FN:s konferens om miljö och
utveckling i Rio de Janeiro 1992 – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Sedan dess
har kulturen allt oftare lyfts fram som en potentiell fjärde dimension av begreppet hållbar
utveckling.14 Vid användande av kulturen - vilken omfattar kulturarvet och kulturmiljön som ett strategiskt verktyg för samhällsutvecklingen är det viktigt att förhålla sig till denna
som en ändlig resurs liksom naturmiljön som tillskrivs både egenvärde och användarvärde.
Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 målsättningar för att
”stimulera åtgärder under de kommande 15 åren inom områden som är av avgörande
betydelse för mänskligheten och planeten”.15 Exempelvis återspeglas miljöaspekter i målen

11

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 100.

12

Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9 och rskr. 2012/13:273.

13

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/

Kulturen som en fjärde dimension av hållbar utveckling har bland annat förespråkats av The United Cities and Local Governments, en
internationell sammanslutning av städer och kommunala organisationer.
14

UN (2015) “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, Resolution adopted by the General Assembly on
25 September 2015, A/RES/70/1, United Nations, New York.
15
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om bevarande och hållbar användning av hav, och marina resurser (mål 14) samt skydd,
återställande och hållbar användning av markekosystem (mål 15).
Kulturarvets roll har specifikt byggts in i målet att göra städer och mänskliga bosättningar
inkluderande, säkra, elastiska och hållbara (mål 11). En viktig indikator inom målet är att
”stärka insatserna för att skydda och säkra världens kulturella och naturarv” (mål 11.4).
Men kulturarvsarbetet kan kopplas till flera andra mål. Exempelvis är jämställdhet (mål 5)
ett viktigt perspektiv som ska genomsyra kulturarvsarbetet. När det gäller turism
konstaterar FN:s världsturismorganisation (UNWTO) att mål 8, 12 och 14 är särskilt
relaterade.16 Mål 8 handlar om anständigt arbete och ekonomisk tillväxt och mål 8.9 kräver
”politik för att främja hållbar turism som skapar jobb och främjar lokal kultur och
produkter”. Mål 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion belyser behovet av att
”utveckla och implementera verktyg för att övervaka hållbara utvecklingseffekter för
hållbar turism som skapar jobb och främjar lokal kultur och produkter” (mål 12.b).
Visionen för världsarvsarbetet kan kopplas till målet om ”fredliga och inkluderande
samhällen” (mål 16).

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Figur 1.1 Agenda 2030 och de globala målen.

1.4.4 Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet

Synen på städers bevarande har utvecklats i det internationella arbetet och idag används
landskapsbegreppet alltmer i synen på bevarande av stadens kultur- och naturvärden. År
2011 antog Unesco en rekommendation om det historiska urbana landskapet, där det
urbana kulturarvet ska ses som en grundläggande resurs i en hållbar samhällsutveckling.
Det handlar om att se helheten och samspelet – staden, bebyggelsen och förhållandena på

16

UNWTO (2019) “Tourism in the 2030 Agenda” http://www2.unwto.org/content/tourism-2030-agenda, 16 July 2019.
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platsen i sitt större sammanhang, men även om föränderlighet.17 Rekommendationen växte
fram utifrån en internationell debatt kring hur man ska förhålla sig till ny arkitektur och
utveckling i världsarvsstäder. De kräver ett särskilt förhållningssätt till bevarande eftersom
städer är dynamiska platser som förändras och måste anpassas till nya omständigheter.
Grunden är naturlandskapet och det byggda landskapet, som utvecklats över tid, och
innefattar staden med dess omgivningar. Det gäller mönster och strukturer, rumslig
organisation och markanvändning, inslag av öppna rum, visuella samband, parker och
grönska. Men också landskap i bildlig bemärkelse, som det sociala, kulturella och
ekonomiska landskapet, historiska sammanhang, verksamheter och processer. Även det
mentala landskapet är viktigt med upplevelsen av miljön. Här ingår traditioner,
föreställningar, sociala och kulturella aktiviteter och hantverkskunskap.
Förändringar i det historiska urbana landskapet kräver varsam hantering och kunskap om
kultur- och naturvärden. För att skydda dessa behövs verktyg för att hantera förändringar
så att livskvaliteten och stadens miljö förbättras. I världsarvsstäder ska utveckling utgå från
världsarvsvärdet vilket kräver finess i samhällsplaneringen.
1.4.5 Världsarv – en resurs i regional utveckling

Världsarv har potential att bidra till regional utveckling och därmed är det viktigt att koppla
ihop världsarvsarbetet med det övergripande arbetet med både lokal och regional
utveckling.18 Till de huvudsakliga övergripande lokala och regionala styr- och
måldokumenten med tydlig koppling till strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby hör regional utvecklingsstrategi, översiktsplan, fördjupad översiktsplan
och kulturplan. Utöver dessa finns flera andra viktiga strategier och dokument vilka
namnges i avsnittet litteratur och dokument.
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Regional utvecklingsstrategi för Gotland

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska vara en samlad och sektorsövergripande
strategi för det regionala tillväxtarbetet och innehålla mål samt långsiktiga prioriteringar för
att nå en hållbar regional utveckling på Gotland. Det formella uppdraget kommer från
lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att den regionalt utvecklingsansvariga
aktören - Region Gotland – i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska
ta fram en regional utvecklingsstrategi för Gotland.
Kulturarv och kulturmiljö är en resurs för en hållbar regional utveckling ur flera perspektiv.
En attraktiv region med utvecklade natur-, kultur- och kulturarvsresurser främjar den
regionala konkurrenskraften. Det ger en god livsmiljö för boende och företag samt en
spännande destination för besökare, vilket stärker attraktionskraften. Visbys status som
världsarv är en viktig resurs för hela Gotland, som bidrar till ökad förståelse för hur
samhället har utvecklats genom århundraden. En vital stadskärna utgörs av blandade

17

Ahlberg (2013) Förord, Rekommendationen om det historiska urbana landskapet, Svenska Unescorådets skriftserie nr 1/2013.

18

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 36.
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funktioner och användningssätt som möter olika samhällsgruppers behov. Världsarvets
särskilda miljö skapar jobb och sysselsättning inom flera områden som exempelvis
hantverk, byggnads- och kulturvård, kreativa näringar och besöksnäringen. För universitet
utgör världsarvet ett laboratorium för såväl undervisning som forskning. Världsarvsstatus
är fördelaktig för utbyte av internationella erfarenheter och kompetens, samt i
projektutlysningar.

Översiktsplan och fördjupad översiktsplanen för Visby

En översiktsplan och dess fördjupningar utgör viktiga ställningstaganden för Gotlands och
Visbys framtida utveckling utifrån plan- och bygglagen och bidrar till att uppfylla målen i
den regionala utvecklingsstrategin. Översiktsplanen Bygg Gotland 2010-2025 omfattar hela
Gotland och sätter ramar för användning av både mark- och vattenområden. Genom
denna fysiska planering görs avvägningar mellan exploatering och bevarande, rumslig
organisation av funktioner och tekniska system, samt det fysiska byggandet och
arkitektonisk utformning.19
Den fördjupade översiktsplanen för Visby – Hela Visby – utgör regionens
ställningstagande för Visbys framtida utveckling. Utgångspunkten i den fördjupade
översiktsplanen är det överordnade målet om en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt
och ekonomiskt perspektiv. I Hela Visby understryks bevarandet av den medeltida
stadskärnan som en självklarhet samt ambitionen om att innerstaden ska harmoniera med
staden utanför murarna.20
I samband med revidering av översiktsplanen för Gotland och översyn av den fördjupade
översiktsplanen för Visby är det är viktigt att målen i strategi och handlingsplan för
världsarvet harmonierar med nya planprocesser och utgör ett planeringsunderlag.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kulturplan

Kulturplanens syfte är att bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen, som bland
annat lyfter värdet av att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv. Kulturplanen
är ett verktyg som ska stärka förutsättningarna för konsten och kulturen på Gotland och
som styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik och visar på
inriktningen av kulturutvecklingsarbetet på ön. Här lyfter kulturplanen särskilt fram tre
prioriterade områden: social hållbarhet, kulturskapandets villkor och kulturdriven tillväxt.21
Det övergripande målet för social hållbarhet är att kulturen används i ett tvärsektoriellt
samarbete som bygger broar mellan människor på Gotland och att alla människor ska ges
möjlighet att möta kultur. Mångfald är ett viktigt perspektiv kopplat till detta och som
också har stark bäring inom världsarvsarbetet. Även vikten av deltagande hos barn och
ungdomar lyfts fram. Fokusområdet villkor för kulturskapande handlar om vikten av

19

Gotlands kommun (2010) Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025.

20

Gotlands kommun (2009) HELA VISBY/ Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025.

21

Region Gotland (2020) Kulturplan 2021-2024 (remissförslag).
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förutsättningar för kulturutövande, stimulerande mötesplatser och samverkan.
Fokusområdet kulturdriven tillväxt syftar till att främja kulturella och kreativa näringar på
Gotland, av vilka flera har sin verksamhetsgrund i kulturarvet.

1.5 Tidigare strategier, nya frågor och utmaningar

Två handlingsprogram har tidigare fastställts för Hansestaden Visby. Den senaste arbetades
fram i början av 2000-talet och fastställdes år 2003 av kommunfullmäktige. Dokumentet är
en bra grund för världsarvsarbetet och flera av målsättningarna kvarstår i den nya strategin.
Några exempel är att Hansestaden Visby bör ses i ett helhetsperspektiv, vikten av en
levande stad, att den välbevarade stadsmiljön bidrar till att skapa attraktionskraft samt
vikten av hållbar utveckling.22

Nya frågor och områden

Nya områden har tillkommit i världsarvsarbetet sedan 2003-års handlingsprogram för
Hansestaden Visby. Hållbar användning och immateriella aspekter av världsarvens
bevarande har blivit mer framträdande i de operationella riktlinjerna för
världsarvskonventionen och kopplingen till hållbar utveckling utifrån Agenda 2030. För
Visbys del är målet om en levande innerstad ännu mer aktuellt än tidigare. Unesco
efterfrågar dessutom att världsarven presenterar besöksstrategier och planer för hållbar
turism utifrån världsarvsperspektiv.
Ett annat område som tillkommit är riskhantering och beredskap, särskilt beredskap för
klimatanpassning. Klimatförändringar bedöms av Unesco som ett av de främsta hoten mot
världsarvens bevarande. Vidare har lokalsamhällenas roll i konventionens genomförande
stärkts och god kommunikation kring världsarv lyfts fram alltmer.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utmaningar i Visby innerstad sedan föregående strategier

Det finns en bra grund för ett sektorsövergripande världsarvsarbete men samtidigt flera
utmaningar för Hansestaden Visbys bevarande och utveckling. Den muromgärdade
innerstadens funktion som levande och mångfacetterad stadskärna med stadskultur är
sårbar. Privatisering, gentrifiering och ökat fokus på turism påverkar både den funktionella
mångfalden och den sociala balansen i staden.
År 2009 flyttade offentliga funktioner som länsstyrelsen och Region Gotland från
stadskärnan och cirka 600 arbetsplatser försvann från innerstaden. Detta har förändrat
karaktären av stadskärnan som plats för offentlig förvaltning och service. Flera av de
offentligt ägda fastigheterna har sålts till privata aktörer och kontoren byggts om till hotell
och bostäder.

22

Region Gotland (2003) Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: Ett handlingsprogram med åtgärdsplan.
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Enligt innerstadsinventeringen som genomfördes 1996 uppgick antalet hotell till ett tiotal
och idag är har antalet hotell med hotell- och pensionatstillstånd ökat till ungefär 40
stycken. 23 Det antal hotell som drivs utan tillstånd eller bygglov är idag okänt. Antalet
restauranger har också ökat sedan 1996, från cirka 30 jämfört med idag då antalet uppgår
till ett 60-tal. I dagsläget är det svårt att styra omvandlingen från kontor till tillfälligt boende
och det kan vara nödvändigt att framöver se över detaljplanen när det gäller
användningssätt för att få en bättre balans mellan olika funktioner.
Antalet folkbokförda i Visby innerstad har under 2000-talet legat konstant på ca 2950 men
har sedan 2010 minskat till cirka 2500, detta trots att antalet lägenheter ökat.24
Fastighetspriser och de starka säsongsskiftningarna innebär svårigheter för innevånare att
etablera sig i Visby innerstad. Ett stor antal boenden hyrs ut under sommarveckorna, vilket
betyder att många hyresgäster endast kan bosätta sig tillfälligt och kanske inte upplever en
tillhörighet till staden vilket i sin tur påverkar den levande innerstaden.
Privatiseringen har lett till en förändrad ägandestruktur. År 1996 ingick 33 bebyggda
fastigheter i Region Gotlands fastighetsbestånd, jämfört med 12 år 2020. Av 1068
fastigheter i Visby innerstad ägs idag 159 fastigheter av företag. Av fastighetsägarna är 474
skrivna i innerstaden; 321 är skrivna på fastlandet varav 256 i Stockholm; 224 är skrivna på
Gotland eller i Visby utanför murarna; och 11 utomlands. Innerstadens mantalsskrivna är
fördelade på 578 fastigheter. På resterande 490 fastigheter är ingen folkbokförd. 25
Trycket på att utveckla fastigheter genom att förtäta, riva och bygga nytt har ökat. Här
gäller det att kanalisera den potential som ekonomiska resurser kan innebära genom att
tydliggöra världsarvets förutsättningar och stärka värdena istället för att urholka.
Den förväntade ökningen av framförallt dagsbesökare som kryssningskajen medför ställer
ökade krav på ramar och riktlinjer för hållbar turism. Uppskattningsvis kan antalet besökare
uppgå till 150 000 under en säsong, vilket kommer innebära en påfrestning på världsarvets
materiella såväl som immateriella attribut. Här kan lärdomar från andra världsarvstäder med
liknande förutsättningar vara speciellt betydelsefulla.
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Efter ringmursraset 2012 finns en ny medvetenhet om risken för fler ras och vikten av
insatser för att minimera risken för olyckor samt att säkerställa underhållet för ringmuren
på lång sikt. Det finns även andra risker som brand, klimatförändringar, överexploatering
och brister i kunskap om bevarande och vikten av att använda traditionella hantverk och
metoder. Både för lite och för mycket underhåll kan urholka de kulturhistoriska värden
som ligger till grund för världsarvsutnämningen.

23

Innerstadsinventeringen 1996, http://visinvent.gotland.se/

24

Skatteverket (2020) folkbokföringsregistret

25

Lantmäteriet (2020) fastighetsregistret
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2 Särskilt stort universellt värde – ”världsarvsvärde”
De platser som upptagits på Unescos världsarvslista har ett särskilt stort universellt värde outstanding universal value (OUV) på engelska - som ska garanteras skydd och vård för all
framtid. I enklare termer kan det beskrivas som ”världsarvsvärde”. Värdet mäts genom
särskilda kriterier, villkor om autenticitet och integritet, samt att det finns skydd och
förvaltning som säkerställer världsarvets bevarande. Dessa är alla viktiga beståndsdelar i
begreppet särskilt stort universellt värde (figur 2.1).
Hansestaden Visbys särskilt stora universella värde – eller ”världsarvsvärde” - grundar sig i
den text som fastställts av Unesco genom processen för en retroaktiv
världsarvsbeskrivning. Dokumentet presenterades vid världsarvsforum i Visby 2016 och
antogs av Unescos världsarvskommitté i Kraków 2017.26 Detta kapitel beskriver och
förklarar Hansestaden Visbys världsarvsvärde utifrån det fastställda dokumentet (se bilaga
1).

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Figur 2.1: Särskilt stort universellt värde.

2.1 Hansestaden Visby – en världsarvsstad

Hansestaden Visby nominerades inom kategorin ”bebodd historisk stad” och utsågs av
Unescos världsarvskommitté som: ”Ett synnerligen framstående exempel på en
nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin

UNESCO (2017) Retroactive Statement of Outstanding Universal Value, Extract of the Decisions adopted by the World Heritage
Committee at its 41st session, Krakow, 2017.
26
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synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna
betydande mänskliga bosättning.”27
Visby ligger på Gotland, en ö cirka 100 km öster om det svenska fastlandet i Östersjön.
Den vikingatida bosättningen lokaliserades vid havet med en naturlig hamn, skyddad av
branta klippformationer. Gotländska köpmän utnyttjade den som en strategisk punkt i
handeln med länderna kring Östersjön. De slöt sig samman i en federation eller Hansa för
att skydda sina handelsposter. Vid 1100-talet hade Visby kommit att dominera denna
handel och alla kommersiella vägar genom Östersjön styrdes genom staden.
Visbys glansdagar under 1100 och 1200-talen ligger till grund för dagens världsarvsstatus.
Staden spelade en viktig roll i handelsförbundet Hansan och var en metropol i den
internationella handeln runt Östersjön. Medeltidens formspråk dominerar stadens skala och
utformning. Staden är därmed ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida
muromgärdad handelsstad med betydelse för Hansans bildande och med en välbevarad och
särskilt komplett stadsbild och samling av framstående byggnadsverk. Stadslandskapet
speglar genom sin form och funktion en betydande mänsklig bosättning som fortfarande
utgör en levande stad.

2.1.1 Kriterier och attribut

Kriterier

Hansestaden Visby uppfyller kriterierna (iv) och (v) som beskrivs i
världsarvskonventionens operationella riktlinjer.28 Flera andra hansestäder har utnämnts
enligt kriterium (iv) men få är upptagna på världsarvslistan enligt kriterium (v).
Kriterium (iv) handlar om ett utomordentligt exempel på en typ av byggnad, arkitektonisk
eller teknisk konstruktion eller landskap som illustrerar en speciell period eller perioder i
mänsklighetens historia. Kriterium (v) handlar om att en plats är ett utomordentligt
exempel på en traditionell mänsklig bosättning, mark- eller havsanvändning som är
representativ för en kultur som hotas av oåterkalleliga förändringar.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kriterium (iv): byggnad och bebyggelsemiljö som illustrerar en speciell period i historien

”Hansestaden Visby är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk muromgärdad stad
vars medeltida form och funktion från sent 1200-tal är anmärkningsvärt intakt som en av
de viktigaste Hansestäderna mellan 1161 och 1360. Detta återspeglas i den välbevarade
stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna, de medeltida byggnaderna och stadslandskapet.”
Här handlar det främst om det medeltida arvet som lämnat tydliga spår och som
fortfarande präglar stadslandskapet.

27
28

Unescos motivering till utnämningen av Hansestaden Visby som världsarv, december 1995.
UNESCO (2019) § 77.
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Kriterium (v): traditionell mänsklig bosättning som hotas av oåterkalleliga förändringar

” Visby är ett karakteristiskt exempel på en traditionell mänsklig bosättning som har
bevarats och vidareutvecklats genom kontinuerlig anpassning till den medeltida stadens
form och funktion. Visby har överlevt som en bebodd stad trots socioekonomiska och
kulturella förändringar. Det har resulterat i ett stadslandskap där den medeltida
muromgärdade handelsstaden bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram till
nutid. Funktionell kontinuitet återspeglas genom att stadens historiska roll som residensoch stiftsstad består samt att det finns kommersiella funktioner och bostäder.”
Här handlar det om bebyggelseutvecklingen som resulterat i tydliga årsringar och genom ett
särskilt förhållningssätt till den medeltida staden. Det handlar också om en sårbarhet, både
avseende den levande staden och bebyggelsen.

Attributen som ska bevaras

Ringmuren och vallgravarna

Stadsmuren och vallgravarna utgör tillsammans en försvarsanläggning. Stadsmuren - eller
”ringmuren” - byggdes av kalksten under 1200- och 1300-talen för att försvara staden och
handeln. Stadsmuren är drygt 3,4 km lång och hade ursprungligen 29 marktorn och 22
sadeltorn. Av dessa återstår idag 27 av marktornen och 9 sadeltorn. Kruttornet, ett vakttorn
som markerade det norra hamninloppet, byggdes cirka 1152.
De omgivande vallgravarna hör till försvarssystemet och är dessutom ett stenbrott från
vilken man bröt en del av kalkstenen för att bygga muren. Öppenheten är en väsentlig del
av murens funktion – att försvara staden. Den välbevarade öppenheten bidrar också till
läsbarhet av stadslandskapets historiska utveckling, kontrasten mellan stad och land under
medeltiden. Idag är ”gravarna”, som de kallas lokalt, ett grönområde med gångvägar och
vackra vyer.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Infartsvägar och gatunät

Stadens infartsvägar genom portar i norr, öster och söder, som leder från klinten ner till
hamnen, kan dateras till vikingatiden och sträcker sig utanför världsarvets gränser. Övriga
portar och öppningar, exempelvis skolporten, är av senare datum än den medeltida staden.
Det medeltida gatunätet finns kvar både över och under mark. Stadsarkeologin ger belägg
för omfattande bebyggelselämningar, äldre gator som är belagda med stora kalkstensplattor
och ett sofistikerat vatten- och avloppssystem. Det finns en relativt outnyttjad potential att
synliggöra delvis framgrävda fornlämningar under mark, exempelvis latrinkammaren vid
Stora Torget.
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Kyrkoruinerna

Medeltida Visby hade fler kyrkor än någon annan stad i Sverige: 15 innanför murarna och
två utanför. Dessa byggnadsverk återspeglar flera tidsperioder med romanska och gotiska
karaktärsdrag, och de hade alla olika funktioner som församlings-, gilles-, kloster- och
sjukhuskyrkor. Många förföll när de övergavs under reformationen på 1530-talet. Endast
domkyrkan Sankta Maria, den tyska kyrkan, förblev intakt och är fortfarande i bruk som
kyrka.
Inom världsarvet finns idag följande kyrkoruiner: Sankta Gertrud, Sankt Nicolai, Helge
Ands, Sankt Clemens, Sankt Olof, Drotten, Sankt Lars, Sankta Karin, Sankt Hans och
Sankt Per. Sankt Göran och Solberga kloster finns i nära anslutning till världsarvet utanför
stadsmuren, den senare under mark.

Medeltida hus

Majoriteten av de medeltida stenhusen uppfördes som mäktiga packhus och magasin.
Resterna av över 200 packhus och köpmanshus är uppförda i framförallt romansk stil. De
medeltida packhusen tjänade som affärslokaler och varulager åt stadens köpmän.

Trähusbebyggelsen

En stor mängd små trähus från 1700- och 1800-talen med skiftesverkskonstruktion –
”bulhus” - som härstammar från vikingatiden finns kvar. Den välbevarade
trähusbebyggelsen hittas främst i de östra delarna av staden och i området söderut där
Visborgs slott var placerat.

Stadslandskapet

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Stadens fysiska form och den övergripande stadsbilden är Visbys viktigaste egenskaper.
Stadsbilden, eller stadslandskapet, handlar om stadens form och funktion, om helheten.
Visby har en speciell topografi med dramatiska höjdskillnader som präglat stadens
utformning. Icomos utvärdering i samband med nomineringen av Hansestaden Visby
hänvisar till 1912 års stadsplan och stadslandskapets intakthet.29 Inspiration hämtades från
trädgårdsstadsidealet med många siktlinjer och öppna ytor mot stadsmuren bevarade.
Den medeltida staden har bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram till nutid.
Byggnadsordning för Visby innerstad identifierar fem karaktärsområden: medeltiden,
residensstaden, trästaden, borgarstaden och den moderna staden. Vikten av stadens
årsringar är kopplad till Visby som exempel på en betydande mänsklig bosättning som

29

ICOMOS (1995) Hanseatic Town of Visby: Advisory Body Evaluation.
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överlevt och vidareutvecklats. Senare årsringar har påverkats av tidigare och resulterat i
speciella miljöer. Exempelvis finns en koppling mellan odling i den medeltida staden och
utvecklingen av trädgårdar under 1800-talet och Botaniska trädgården.
Funktionell kontinuitet återspeglas genom att stadens historiska roll som residens- och
stiftsstad består samt funktioner som handels- och boendeändamål.

2.1.2 Autenticitet och integritet

Autenticitet

Autenticitet handlar om att något är äkta och trovärdigt. När det handlar om en byggnad
eller annan form av kulturarv visar världsarvskonventionens operationella riktlinjer på olika
aspekter som ska tas hänsyn till i bedömningar om autenticitet i kulturmiljöer: form och
gestaltning, material, användning och funktioner, traditionella metoder, platsens
sammanhang, immateriella värden och platsens själ.30
Visby är den bäst bevarade muromgärdade staden i Nordeuropa och exempel på ett befäst
handelscentrum. Staden är den mest kompletta av de tidiga Hansestäderna. Visbys
ursprungliga form, som kan upplevas i dess fysiska struktur och övergripande stadsbild, är
dess viktigaste kvalitet. Det kan utläsas i det oregelbundna gatumönstret och infartsvägarna
som löper från klinten till hamnen, några med ursprung i vikingatiden. Packhusen i
kalksten, som uppfördes under Visbys höjdpunkt som ett av Hansans handelscentrum, har
behållit sin dominans längs de tre huvudgatorna som löper parallellt med strandlinjen.
De medeltida byggnaderna är autentiska, vilket visas i dess utformning och storlek genom
den rektangulära planen, höjd och material. Senare bebyggelseutveckling har anpassats till
den medeltida skalan och stadsplanen. Den gotländska kalkstensbrytningen och
traditionella kalkproduktion som används till puts- och murbruk är fortfarande aktiv och
spelar en avgörande roll när det gäller underhåll och bevarandet av äldre hantverk.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Stadsmuren är till största del intakt, och dess höga autenticitet är enastående. De
välbevarade vallgravarna och öppna ytor som omger staden innanför murarna bildar en
skiljezon som accentuerar kontrasten mellan den kompakta medeltida staden och den glesa
ytterstaden. Särskilt tydliga är de tre parallella vallgravarna längs den norra delen av muren.
Under 1900-talet tog stadsplaneringen intryck av trädgårdsstadsidealet vilket gjorde att
stora områden med öppna ytor sparades och en begränsning i byggnadshöjd och täthet
styrde utformningen av staden utanför murarna.
Trots att de medeltida kyrkorna förföll, och förlorade sin ursprungliga funktion, utgör
ruinerna ikoniska värdebärare av arkitektonisk och historisk betydelse som varit mer eller
mindre intakta sedan 1800-talet. Att domkyrkans (Sankta Maria) funktion som kyrka består
och att svenska kyrkan precis som under medeltiden äger betydelsefulla fastigheter bidrar
till stadens kontinuitet.

30

UNESCO (2019) § 79-82.
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Den levande staden är också en viktig del av Hansestaden Visbys autenticitet. Medan Visby
förlorade sin funktion som en handelsmetropol under 1400-talet, speglas dess kontinuitet
som levande stad i funktioner som handel, kontor, bostäder, utbildning, kultur och turism.
Den senare är en viktig ”handelsvara” idag. Utflyttningen av flera offentliga myndigheter
till lokaler utanför stadsmuren har i viss grad förvandlat staden från en livlig
kontorsbaserad kärna till ett mer säsongsbetonat bostadsområde. Att Visby och Gotland är
ett attraktivt besöksmål med ekonomiskt starka fastighetsägare är både en tillgång och ett
hot mot bevarandet av denna miljö. Bevarande bygger ofta på att förändringar genomförs
varsamt och respekt för originalet.

Integritet

Integritet handlar om att världsarvet omfattar alla de attribut, eller kännetecken som bidrar
till världsarvsvärdet och att de olika delarna är i ett gott skick.31 Hansestaden Visby
omfattar den medeltida staden innanför stadsmuren, de omgivande vallgravarna och de
öppna ytorna som omger den. Världsarvet är överlag i gott skick och den medeltida
stadsplanen är i stort sett intakt. Mindre delar av stadsmuren har rasat under årens lopp. En
sektion av muren rasade 2012 vilket resulterade i en framgångsrik restaurering och ny
kunskap om stadsmurens skick och bevarande.
Åtgärder som inte tar hänsyn till rådande riktlinjer för bevarande innebär en gradvis och
ackumulativ förändring av bebyggelsen som får en negativ påverkan på världsarvsvärdet
över tid. Det kan exempelvis handla om brister i användandet av traditionella metoder och
material, samt nya tillägg som ökar i antal och därmed förändrar stadsbilden.
Den historiska stadssiluettens visuella integritet är sårbar när staden expanderar och
utvecklas. Tendenser av en utveckling som leder till att världsarvet förlorar stadskärnans
funktioner och bristen på kunskap om traditionella hantverk hotar stadens funktionella
kontinuitet och byggnadsverk.
Vissa nyckelattribut är placerade utanför världsarvet: ruinerna av Sankt Göran och Solberga
kloster, den medeltida galgen på Galgberget, kalkstensbrott och infartsvägarna till den
medeltida staden.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.1.3 Världsarvets avgränsning

Hansestaden Visby omfattar den muromgärdade staden och dess närmaste omgivning med
vallgravar och öppna ytor som tillsammans utgör ett område på 105 hektar (figur 2.2).
Idag saknas en buffertzon för världsarvet. En sådan bör upprättas som ett extra skydd och
utpekat område inom vilket ett särskilt förhållningssätt säkerställer världsarvets bevarande
och upplevelsevärde (se kapitel 3.1).

31

UNESCO (2019) § 87-89 och Riksantikvarieämbetet (2019) s. 25.
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Figur 2.2 Världsarvets avgränsning
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2.2 Skydd och förvaltning

Ett av villkoren som ställs vid utnämningen av världsarv är att det finns ett välfungerande
system för skydd och förvaltning, samt finansiella resurser, kunskap och kompetens.32
Enligt världsarvskonventionen ska ländernas egen lagstiftning tillämpas för att skydda
världsarven. Staten har gjort bedömningen att den svenska lagstiftningen är tillräcklig för
att skydda världsarv så länge den efterföljs på rätt sätt.33 Det här avsnittet beskriver
Hansestaden Visbys skydd och förvaltning samt redogör för roller, ansvar och
ägandestruktur.

2.2.1 Lagstadgat skydd

Hansestaden Visby skyddas främst genom kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och
bygglagen. Mer detaljerad information om lagarna finns i Bilaga 2. Dessa lagar reglerar
bland annat användningen av mark- och vattenområden, planläggning och skyddet av
fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Utöver dessa lagar finns flertalet
lagar och förordningar kopplat till de olika tematiska avsnitten så som klimatlagen, lagen
om skydd mot olyckor. Se förteckning under avsnittet litteratur och dokument.

Fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen

Hela innerstaden inklusive dess närmsta omgivning av vallgravar, strandpromenaden och
almedalsparken innehåller kulturlager från förhistorisk och historisk tid och utgör ett
stadslager och skyddas som fornlämning. 34 Utöver detta skyddas stadsmuren,
kyrkoruinerna och flertalet andra lämningar som individuella fornlämningar.35

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Fornlämningar skyddas genom kulturmiljölagen 2 kap. Skyddet gäller för kända likväl som
icke-kända fornlämningar. Det innebär att om en fornlämning upptäcks innehar den
samma skydd som en redan registrerad fornlämning. Det är alltid tillståndspliktigt att bygga
för eller övertäcka en fornlämning samt att göra ändringar, om- eller tillbyggnader vid eller
intill en fornlämning. I och med att Visby innerstad i sin helhet är en fornlämning krävs
alltid tillstånd vid markingrepp. Tillstånd krävs även i samband med till exempel skyltning,
belysning eller borttagande av desamma.
En byggnad, park, trädgård eller anläggning kan förklaras som byggnadsminne enligt 3 kap
Kulturmiljölagen. Det är det högsta skydd en byggnad kan få enligt svensk lagstiftning. Det
finns 257 byggnadsminnen i Visby innerstad och totalt 380 på Gotland. Gotland är det län
som har flest byggnadsminnen alla län i Sverige. Till varje byggnadsminne finns tillhörande
skyddsföreskrifter som specificerar vilka delar av byggnaden som är skyddad. Skyddets

32
33
34

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 63.
Riksantikvarieämbetet (2019) s. 57.
Fornlämning RAÄ-nr: Visby 107:1, L1976:5295.

Fornlämningar i Visby innerstad: Visborgs slott (RAÄ Visby 65:1-2 L1976:5238 och L1976:5239); Minneskorset (RAÄ Visby 63:1
L1976:5236); Vraklämning i Almedalen (RAÄ Visby 79:1 L1975:7051); och Stenåldersboplatsen vid Stora Torget (RAÄ Visby 79:1
L1976:5315).
35
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omfattning varierar från byggnad till byggnad och det är därför viktigt att fastighetsägare
och/eller brukare av ett byggnadsminne är väl införstådda med skyddsföreskrifternas
innebörd.
Visby domkyrka (Sankta Maria) skyddas som kyrkligt kulturminne genom kulturmiljölagen
(kap. 4).
Tillståndspliktiga åtgärder enligt kulturmiljölagen beslutas av länsstyrelsen som också är
tillsynsmyndighet. Åtgärderna kan även kräva bygglov som beslutas av Region Gotland.

Riksintresset Visby

Visby är sedan 1987 utpekat som riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken. Det
geografiska området för riksintresset för kulturmiljövård omfattar staden innanför murarna,
vallgravarna, strandgärdet och den inre hamnen (se bilaga 6). Området ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Åtgärder utanför riksintressets gränser får
heller inte utföras om dessa kan komma att medföra påtaglig skada för riksintresset.
Motiveringen lyder: Unik tidigmedeltida muromgärdad stad, Östersjöhandelns ledande
metropol t.o.m. 1200talets slut. Hansans födelsestad som i planmönster och bebyggelse
ännu väl speglar handel, hantverk och sjöfart samt stadens förvaltningsfunktioner och
sociala förhållanden från medeltid fram till modern tid.
Medeltida gatunät och tomtstruktur i det centrala stadsområdet och ett nät av infartsvägar
utanför detta. Mariakyrkan, kyrkoruiner och medeltida stenhus. Försvarstornet Kruttornet
vid platsen för den medeltida hamnen samt ringmuren med vallgravar och en obebyggd
zon där utanför. Lämningar av Visborgs slott. Stadsbebyggelse i sten och trä från 16001800talen. Småhusbebyggelse och bevarad planstruktur som under 1700- och 1800-talen
växte fram på Klinten och utmed de gamla vägsträckningarna runt det medeltida
bebyggelseområdet. Parker och grönstråk. Institutionsbyggnader och annan bebyggelse
som hör samman med funktionen som residens- och domkyrkostad. Medeltida kulturlager.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Uttrycket för riksintresset nämner bland annat det medeltida gatunätet, tomtstrukturen,
infartsvägarna, ringmuren med vallgravar och en obebyggd zon där utanför. Vidare lyfts
stadsbebyggelsen i sten och trä samt småhusbebyggelsen och den bevarade
planstrukturen.36
Vid planläggning och beslut om bygglov ska riksintressets värden beaktas. Länsstyrelsen
har stärkt skyddet för riksintresset genom ett förordnande som innebär att alla rivningslov i
innerstaden kan komma att överprövas av länsstyrelsen.37 Det aktuella området omfattar
hela detaljplaneområdet för Visby innerstad.

Riksantikvarieämbetet för kulturmiljövården, Gotlands län (I), https://www.raa.se/app/uploads/2019/09/I_riksintressen.pdf
Med hänvisning till skyddet av riksintresse för kulturmiljövård har länsstyrelsen beslutat att förordna (2018-11-19) att 11 kap 12 §
plan- och bygglagen ska tillämpas i fråga om miljö- och byggnadsnämndens beslut om rivningslov enligt plan- och bygglagen inom det
geografiska område som utgörs av riksintresse för kulturmiljövård Visby enligt beslut 1987 och 1997.
36
37
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Detaljplan för Visby innerstad och tillhörande byggnadsordning

Den gällande detaljplanen för Visby innerstad har till syfte att skydda innerstadens
kulturvärden. ”Genom denna detaljplan ska skapas förutsättningar för en utveckling som
kan ske i samklang med stadens kulturvärden så att de inte påverkas negativt. Hänsyn ska
tas till att staden utvecklats under närmare tusen år. I planen anges därför regler till stöd för
fastighetsägarna hur bebyggelsen och miljöerna i Visby innerstad ska vårdas, förvaltas och
utvecklas”.38 Av planbestämmelserna för Visby innerstad framgår att hela planområdet
utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö och omfattas av varsamhetskrav och
förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13-14§§ plan- och bygglagen.39
Enligt gällande detaljplan ska bebyggelse, trädgårdar och parker hanteras varsamt och
skyddas från förvanskning. Nuvarande fastighetsindelning ska ligga fast. Ändringar och nya
användningssätt ska prövas utifrån byggnadernas specifika kulturvärden och inte innebära
skada på dessa. En utökad bygglovsplikt omfattar bland annat underhåll av byggnaders
exteriör, trädfällning samt mindre fasadändringar.
Till detaljplanen hör Byggnadsordningen som ska användas för att underlätta tolkningen av
detaljplanens bestämmelser. I byggnadsordningen finns de karaktärsdrag och värden
preciserade som varsamhetskravet speciellt ska inriktas på. Medeltidsstaden (1100-1500);
Residensstaden (1500-1720); Trästaden 1720-1830; Borgarstaden (1830-1920); Den
moderna staden (1920-2010) (se bilaga 2).
Ett djupare resonemang kring detaljplanens betydelse för bevarandet av världsarvet finns i
bilaga 2.

2.2.2 Organisation för Hansestaden Visby

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Världsarvets aktörer utgörs av en kedja som sträcker sig från internationell till lokal nivå (se
bilaga 3). De beslut som fattas på lokal nivå ska utgå från de villkor som utformas nationellt
och internationellt
Enligt den nationella strategin ska världsarven ha ett system för förvaltningen. Hansestaden
Visby förvaltas av flera aktörer som tillsammans utgör en samlad organisation för
världsarvet. Den rådande organisationen bygger på ett förslag som antogs av
kommunstyrelsen 2007 och som utgick från arbetet med 2003 års handlingsprogram för
Hansestaden Visby. Syftet var att möjliggöra ett mer offensivt arbete kring
världsarvsarbetet genom en organisation bestående av ett världsarvsråd, en
världsarvssamordnare, en världsarvsstudio och världsarvsforum som en arena för att skapa
delaktighet hos allmänheten i världsarvet.

38

Gotlands kommun (2010) Detaljplan för Visby Innerstad - Antagandehandling – 2009-10-28, s. 2-3.

39

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 13-14 §§
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Världsarvsrådet

Världsarvrådet är ett forum för samarbete mellan olika aktörer som har en roll och ansvar i
världsarvsarbetet på lokal och regional nivå. Världsarvsrådet bör samverka kring flera olika
delar av världsarvsarbetet. Enligt den nationella strategin är världsarvsrådet ansvarigt för att
ta fram en förvaltningsplan. samt genom att bidra med underlag i den periodiska
rapporteringen till Unescos världsarvskommitté. 40
Hansestaden Visbys första världsarvsrådsmöte hölls den 12 oktober 2007 och samlade
representanter från Gotlands kommun, länsstyrelsen Gotlands län och Gotlands museum.
Ytterligare aktörer har knutits till rådet sedan dess. Världsarvsrådens sammansättning
bestäms på regional/lokal nivå och bör utgöras av representanter från ansvariga aktörer
men även aktörer som har en roll i att förvalta, använda och utveckla världsarvet.
Världsarvsrådet för Hansestaden Visby utgörs idag av representanter från
Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Gotlands Museum, Visby innerstadsförening,
Hyresgästföreningen, Visby Centrum, Fastighetsägarna, DBW:s innerstadsråd,
Medeltidsveckan, Uppsala universitet Campus Gotland och Gotlands förenade
besöksnäring. Vilket skapar förutsättning för en bred samverkan och ett brett
informationsutbyte.
Den nationella strategin ger utrymme för världsarven att forma världsarvsarbetet utifrån
behov. Världsarvsrådet bör fortsatt eftersträva en representation från boende, näringslivet,
besöksnäringen, universitetet och andra aktörer och föreningar utifrån behov. För
Hansestaden Visby behöver en detaljerad instruktion tas fram som specificerar
världsarvsrådets funktion, arbetssätt och representation.
Enligt praxis sammankallar världsarvssamordnaren världsarvsrådet till fyra möten om året.
Regionstyrelsens ordförande eller motsvarande innehar ordförandeposten.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Världsarvssamordnare

Världsarvssamordnaren har ett övergripande strategiskt och samordnande ansvar att se till
att organiseringen i världsarvsarbetet i sin helhet fungerar på lokal/regional nivå.
Världsarvssamordnaren ansvarar även för att leda och samordna arbetet med att ta fram,
uppdatera och följa upp strategi och handlingsplan för världsarvet. Världsarvssamordnaren
är kontaktperson och representant för världsarvet och den övergripande
världsarvsförvaltningen.41
Tjänsten som världsarvssamordnare är idag placerad på Region Gotland.42
Världsarvssamordnaren sammankallar världsarvsrådet och världsarvsstudion inom Region
Gotland. För god samordning av världsarvet krävs stöd kring exempelvis kommunikation
och ett kansli som kan fungera som ett nav i världsarvsorganisationen.43

40
41
42
43

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 51.
Riksantikvarieämbetet (2019) s. 50-51.
Tjänsten inrättades på Region Gotland år 2005 vid dåvarande arkitektkontoret.
Sedan 2018 finns ett världsarvskontor i Donnerska huset vilket utgör en fysisk del av kanslifunktionen för Hansestaden Visby.
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Var funktionen som världsarvssamordnare ska finnas varierar, en del världsarvssamordnare
finns på länsstyrelserna en del på kommunerna. Det finns utrymme att anpassa det utifrån
behov. För Hansestaden Visby som har sitt främsta skydd genom den antagna detaljplanen
finns fördelar med att tjänsten som samordnare finns på Region Gotland som även
innefattar kommunens uppdrag och därmed planmonopolet.

Världsarvsstudio

Inom Region Gotland bedrivs det aktiva världsarvsarbetet genom en världsarvsstudio som
ska ta initiativ till förvaltningsövergripande utveckling av världsarvet, koordinera insatserna
och följa upp åtgärder i strategi och handlingsplanen, samt utveckla riktlinjer för
exempelvis information och skyltning. Världsarvsstudion ska vara en tillgång för samtliga
aktörer inom Region Gotland och behöver skapa samsyn och samförstånd kring
världsarvet inom regionen. De olika förvaltningarna och avdelningar inom varje förvaltning
bör känna till vilka projekt som planeras inom och i anslutning till världsarvet så att en
bedömning av påverkan kan göras innan genomförande.
I världsarvsstudion ingår världsarvssamordnaren, stadsarkitekten, regionantikvarien,
stadsträdgårdsmästare och en representant från fastighetsförvaltningen. Dessa utgör viktiga
kompetenser för världsarvsarbetet och för de delar av världsarvsarbetet som Region
Gotland som region och kommun ansvarar för. Världsarvsstudion kan utökas med flera
förvaltningsrepresentanter enligt behov och olika representanter kan bjudas in utifrån
tematiska arbetsområden.

Världsarvsforum

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Världsarvsforum är tänkt som en arena för dialog och samverkan med allmänheten och
olika grupperingar i samhället i världsarvsarbetet. Det kan handla om större möten med en
bredare allmänhet men även tematiskt inriktade möten med särskilda fokusgrupper. Minst
ett världsarvsforum ska hållas årligen för att möjliggöra deltagande och engagemang i
världsarvsarbetet. Region Gotland och länsstyrelsen ansvarar gemensamt för att
världsarvsforum är en plattform för delaktighet i världsarvsarbetet.

2.2.3 Roller och ansvar

Region Gotland

Kommunen har en central roll i världsarvsarvsarbetet som beslutsfattande myndighet och i
arbetet med samhällsplanering och samhällsutveckling på lokal nivå. Regionerna ansvarar
för tillväxtfrågor, besöksmålsutveckling och att göra konst och kultur tillgängligt på
regional nivå. Kommunernas och regionernas roll kopplat till världsarven varierar utifrån
lokala och regionala förutsättningar. Den nationella strategin lyfter att regionerna generellt
kan ta en större roll i fråga om världsarvens användande, utvecklande och bidrag till
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samhällsutvecklingen och Agenda 2030. Genom planmonopolet har Region Gotland beslut
kopplat till samhällsplanering stor betydelse för världsarvets bevarande. Detaljplanen är ett
viktigt verktyg i bevarandet och det är av stor vikt att detaljplanen uppdateras efter behov
för att uppnå dess syfte.44
Region Gotland har genom det kommunala och regionala uppdraget ett myndighetsansvar
för världsarvet utifrån samhällsplanering och regional utveckling. Region Gotland är den
samordnande organisationen för världsarvsarbetet med en heltidsanställd
världsarvssamordnare som sammankallar världsarvsrådet och ska följa instruktioner i den
nationella strategin för världsarvsarbetet.
Den politiska organisationen består av regionstyrelsen, regionfullmäktige och nämnderna.
Här tas politiska beslut kring frågor som förvaltningarna bereder. Nämnderna som främst
fattar beslut som berör världsarvsarbetet och världsarvets bevarande är miljö- och
byggnämnden och tekniska nämnden.
Teknikförvaltningen ansvarar för förvaltning och utveckling av allmänna platser, park- och
gatumark samt de av regionen ägda byggnader inom världsarvet, med ansvar för
underhålls- och ändringsarbete på dessa. Samhällsbyggandsförvaltningen ansvarar för den
fysiska samhällsplaneringen.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för strategiska beslut kring världsarvet och har ett
särskilt ansvar för att visionen för världsarvet säkerställs och förankras brett på strategisk
nivå. Här finns också ansvar för regional utveckling, kommunikation, tillväxtfrågor,
besöksnäring, internationellt samarbete samt konst och kultur tillgängligt på regional nivå.

Länsstyrelsen

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Länsstyrelsen ansvarar för det statliga natur- och kulturmiljöarbetet på regional nivå utifrån
tillämplig lagstiftning, det omfattar bland annat tillstånd och tillsyn enligt kulturmiljölagen.
Samtliga länsstyrelser med världsarv har ett grunduppdrag som innefattar att på regional
nivå ha uppsikt i enlighet med miljöbalken (1998:808) och hushållningsförordningen
(1998:896). I de fall där det inte finns en fungerande förvaltning har länsstyrelsen ett ansvar
att utse världsarvssamordnare och världsarvsråd samt vara pådrivande i arbetet med
förvaltningsplanerna så att det de uppdateras och följs upp. Länsstyrelsen har vidare ett
ansvarar för återkommande uppföljning och återrapportering om världsarvet till Unesco
genom Riksantikvarieämbetet. 45För Hansestaden Visby sker det i samarbete med Region
Gotland.
Länsstyrelsen fattar beslut enligt förordning (2010:112) om bidrag till förvaltning av
värdefulla kulturmiljöer. Bidraget kan lämnat till bland annat kulturhistorisk motiverade
kostnader vid vård av värdefulla kulturmiljöer så som byggnadsvårdsåtgärder, vård av
fornlämning samt till kunskapsunderlag och kunskapsprojekt.

44
45

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 13.
Riksantikvarieämbetet (2019) s. 12.
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Privata organisationer och ideella aktörer

Världsarvets bevarande och förvaltning bygger på ett brett samarbete bland världsarvets
aktörer såväl offentliga som privata. Hansestaden Visby har flertalet privata organisationer
och aktörer (se bilaga 3) vars delaktighet och engagemang har stor betydelse för
världsarvets bevarande. Därutöver bör nämnas betydelsen av var ens enskilda engagemang
och delaktighet som betydande. Utöver de lokala organisationerna och aktörerna är
Hansestaden Visby, genom Region Gotland, medlem - och representerade i flertalet
nationella och internationella föreningar.

2.2.4 Ägare och förvaltare

Ägarstrukturen är viktig i bevarandet av kulturmiljöer då olika typer av ägande ger olika
slags förutsättningar för bevarande och användning av kulturmiljöer. En blandning av
ägandeformer är önskvärd för att säkra mångfald av funktioner och sociala aspekter.
Hansestaden Visby består av en blandning av offentliga och privata ägare. Majoriteten av
fastigheterna ägs privat. Det offentligt ägda fastighetsbeståndet har minskat genom
avyttring och privatisering. Offentligt ägda fastigheter listas i Bilaga 5.

Riksantikvarieämbetet

Utöver ansvaret för världsarvsarbetet på nationell nivå har Riksantikvarieämbetet en
särskild och unik roll i förhållande till Hansestaden Visby som förvaltare av stadsmuren.
Rollen i världsarvsrådet avgränsas till ansvaret för stadsmuren och är skild från RAÄ:s roll
som nationell myndighet för kulturarvsfrågor, såväl som rollen som samordnare för det
nationella världsarvsarbetet.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar de statligt ägda fastigheter som haft en väsentlig roll i
Sveriges historia och som representerar ett mycket stort kulturhistoriskt och
samhällsekonomiskt värde. Till SFV:s huvudsakliga mål hör bevarande och förädling av
kulturhistoriskt värde. SFV lägger stor vikt vid genomtänkt användning och att hitta
nyttjare som ser värdet som en tillgång. Staten äger och förvaltar genom Statens
fastighetsverk totalt 29 fastigheter i Visby innerstad.
Sedan 2015 förvaltar SFV i Visby innerstad fastigheterna Residenset 1, Helgeandshuset 2,
kyrkoruinerna och fyra delar av ringmuren som tidigare förvaltades av
Riksantikvarieämbetet. Gotlands museum lämnar årligen rapporter till Statens
fastighetsverk gällande ruinernas status som länsstyrelsen tar del av som tillsynsmyndighet.
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Region Gotland

Region Gotland äger och förvaltar förutom park- och gatumark, 14 stycken fastigheter.
Stadsmuren och de flesta av dess torn ägs av Region Gotland men har traditionellt
förvaltats av staten genom Riksantikvarieämbetet. Gotlandshem AB äger och förvaltar åtta
hyresfastigheter i Visby innerstad. Sällskapet D.B.W. äger Botaniska trädgården vilken
förvaltas av Region Gotlands parkförvaltning.

Privata organisationer och aktörer

Majoriteten av fastigheterna i Visby innerstad ägs av privata aktörer. Av 1068 fastigheter i
Visby innerstad ägs 159 fastigheter av företag och det finns 69 bostadsrättsföreningar. I
övrigt finns fastigheter som ägs av fastighetsbolag, stiftelser, föreningar, juridiska och
enskilda personer.
Svenska kyrkans byggnadsbestånd i Visby innerstad ägs och förvaltas främst genom Visby
domkyrkoförsamling och Prästlönetillgångarna i Visby stift. Den förra som ägare av S:ta
Maria domkyrka och domprostgården. Den senare som ägare av biskopsgården.
Föreningen Gotlands Fornvänner äger Fornsalens byggnader, Konstmuseets lokaler och
Gamla Residenset.

2.3 Uppföljning och bevakning

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har ett nationellt uppsiktsansvar för
världsarven i Sverige och ansvarar för både den periodiska rapporteringen och den reaktiva
bevakningen av världsarven till Unescos världsarvscenter. Världsarven bevakas inom ramen
för respektive myndighets ansvarsområde. På regional nivå har länsstyrelserna ett
uppsiktsansvar och är tillsyn- och tillståndsmyndighet.46 En kontinuerlig uppföljning och
uppdatering av strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby, är en viktig
del i arbetet.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.3.1 Rapportering till Unesco

Den periodiska rapporteringen och den reaktiva bevakningen är centrala delar av
världsarvskonventionen för att möjliggöra insyn för Unescos världsarvskommitté i hur
världsarven omhändertas på nationell och regional/lokal nivå. Den periodiska
rapporteringen äger rum vart sjätte år.
För Hansestaden Visbys del ansvarar länsstyrelsen för återkommande uppföljning och
återrapportering om världsarvet till Unesco i samarbete med Region Gotland genom
världsarvssamordnaren. Världsarvsrådet ska samverka och bidra med underlag i den
46

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 41.
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periodiska rapporteringen så att rapporteringen om världsarvet blir komplett och väl
förankrad inom berörda organisationer.47 Riksantikvarieämbetet bidrar med stöd för att
kvalitetssäkra rapporteringen och rapporterar samlat in uppgifterna till Unescos
världsarvskommitté.48
Den reaktiva bevakningen handlar om rapportering till Unesco i samband med att ett
världsarv hotas av exempelvis naturkatastrofer, storskaliga infrastrukturprojekt eller brister i
skydd och förvaltning. I mer allvarliga situationer kan Unescos världsarvskommitté besluta
om att skicka en delegation av experter som utreder hot och påverkan på världsarvet.

2.3.2 Anmälan av påverkan på världsarvet

Unesco efterfrågar kontinuerlig bevakning av världsarvet. Händelser och åtgärder som kan
komma att skada världsarvet ska anmälas och rapporteras i god tid, exempelvis i samband
med inledande faser av planeringsprojekt. Vem som helst kan göra en anmälan om
påverkan enligt paragraf 172 av världsarvskonventionens operationella riktlinjer.
Myndigheter har en särskild skyldighet att informera om projekt som kan komma att
påverka världsarvet negativt. Anmälan ska göras innan beslut har tagits som kan vara svåra
att ändra och som därigenom försvårar världsarvsvärdets bevarande. 49

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Länsstyrelsen och Region Gotland har ett gemensamt ansvar att bevaka och rapportera
förändringar som kan tänkas påverka världsarvet negativt. I samband med ett beviljat
rivningslov av bulhuset, år 2018, på fastigheten Visby Atterdag 6 och en planerad
omdaning av kvarteret informerade Region Gotland länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet eftersom sakkunnigas bedömningar visade på negativ påverkan på
världsarvet. Ärendet synliggjorde vikten av rutiner inom myndigheterna för anmälan av
påverkan på världsarvet och att dessa sker i tidigt planskede. Ett identifierat
utvecklingsområde i den nationella strategin för världsarvet är ”tydligare processer och
behov av samråd samt bra underlag vid planerad förändring i eller i anslutning till
världsarv” för tidig upptäckt av förändringar som kan ha negativ påverkan på världsarvet.50

47
48
49
50

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 51.
Riksantikvarieämbetet (2019) s. 72.
UNESCO (2019) § 172-174.
Riksantikvarieämbetet (2019) s. 10.
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3 Tematiska områden och mål
Detta kapitel innehåller tematiska mål och en beskrivning av respektive målområde.
Åtgärderna som kopplas till målen presenteras i handlingsplanen (del II).

3.1 Skydd, vård och förvaltning
Mål - skydd, vård och förvaltning
Mål 3.1.1
Mål 3.1.2

Mål 3.1.3
Mål 3.1.4
Mål 3.1.5
Mål 3.1.6
Mål 3.1.7
Mål 3.1.8

Detaljplanen säkerställer ett heltäckande och långsiktigt bevarande av världsarvet.
Försiktighetsprincipen är vägledande där det råder tveksamheter kring åtgärder och ingreppens
påverkan på världsarvet. Arbeten utförs med respekt för originalet och genom användning av
traditionella metoder och material med rådgivning.
Visby fortlever som en bebodd historisk stad där vardagslivet är utgångspunkt för utvecklingen av
verksamheter och besöksnäring.
Ett långsiktigt bevarande av stadsmuren säkerställs genom ett statligt ansvarstagande i regional
samverkan.
Kyrkoruinerna bevaras och förvaltas långsiktigt och tillgängliggörs i största möjliga utsträckning.
Visby bibehåller sin autentiska siluett och stadsbild för upplevelsen av den historiska staden. Alla
tidsskikt i stadsmiljön så som byggnader, parker och gröna rum respekteras.
Sankt Göran, Solberga kloster och Galgen inkluderas i världsarvet.
Det finns en välfungerande förvaltningsorganisation som bygger på alla intressenters samverkan,
inklusive lokalsamhället, i världsarvsarbetet.

I kapitel 2 om världsarvsvärdet beskrivs världsarvets attribut mer detaljerat och vilket
lagstiftat skydd som finns för världsarvet. I det här avsnittet beskrivs attributens förvaltning
och ägande samt de behov som identifierats under arbetets gång för att säkerställa ett
långsiktigt bevarande. Staden har genom historien utvecklats och förändrats med hänsyn till
den medeltida staden. För att möjliggöra framtida förändringar samt öka tillgänglighet och
användning av världsarvet behöver förhållningssätt och riktlinjer tydliggöras.

3.1.1 Stadsmuren och vallgravarna

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Stadsmuren

Riksantikvarieämbetet har en särskild och unik roll i förhållande till Hansestaden Visby
som förvaltare av stadsmuren. Stadsmurens ägs av Region Gotland men RAÄ har
förvaltningsansvaret. Under 1800-talet bestämdes på landets högsta politiska nivå att
”ringmuren” skulle skyddas och bevaras. Det beslutades att staten genom
Vitterhetsakademin skulle ha ett skötselansvar. Ansvaret för stadsmuren överfördes under
senare delen av 1900-talet till RAÄ. Stadsmuren är en nationell angelägenhet och staten har
ett samlat ansvar för att framför allt säkerställa tillsyn, underhåll och reparationer. I linje
med detta arbetar RAÄ med att ta fram en förvaltningsplan för att långsiktigt säkerställa
murens förvaltning och fortbestånd.
Förvaltnings- och ägandefrågan är viktig för stadsmurens långsiktiga bevarande. Frågan om
vem som ska äga och förvalta stadsmuren har diskuterats under en längre tid.
Riksantikvarieämbetet förespråkar ett fortsatt långsiktigt ansvarstagande från statens sida
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gällande förvaltningen av stadsmuren och ansvarar för en diskussion mellan de statliga
parterna och regionen i frågan. Frågan om Statens fastighetsverk ska ta över förvaltningen
av stadsmuren, likt de gjort för ruinerna, har lyfts. För att möjliggöra att stadsmuren ska
omhändertas av Statens fastighetsverk krävs dock medeltillförsel samt ett statligt ägande.
Stadsmuren är en del av stadens siluett och utgör ett dominant inslag i stadsbilden, vilket
ska respekteras i framtida utvecklingsprojekt. Upplevelsen av stadsmuren är viktig och ska
värnas om och respekteras. Den ska inte byggas för, befintliga siktlinjer mot stadsmuren
ska bevaras. Det gäller såväl synliga partier i stads- och gatubilden innanför stadsmuren
som siktlinjer och öppenheten utanför. Även på tomtmark som allmänheten inte har
tillträde till gäller restriktivitet för ny- och tillbyggnader som skymmer ringmuren.
Nybyggnad och tillbyggnad som sticker upp över murkrönet skall göras med respekt och
hänsyn tagen till upplevelsen av muren.

Vallgravarna

Region Gotland ansvarar för skötseln och förvaltningen av vallgravarna efter en befintlig
skötselplan vilken bygger på ett historiskt underlag som tagits fram av Gotlands museum.51
Vallgravarna är en del av den medeltida försvarsanläggningen men har därefter gestaltats.
Under slutet av 1800-talet tog Planteringsgillet initiativ till att anlägga en park i vallgravarna.
Delar av den parkanläggningen finns kvar idag och vallgravarna utgör fortsatt ett
strövområde samt ett viktigt grönområde. I och med Planteringsgillets arbete med att
gestalta vallgravarna finns träd och växter med värde för det biologiska kulturarvet.
Hanteringen av kulturhistoriska, biologiska och rekreativa värden bör ses över för att hitta
en balans mellan den visuella upplevelsen av ringmuren, förståelsen för ringmuren som
försvarsanläggning samt bevarandet av planteringsgillets parkanläggning från sent 1800-tal.
I dagsläget utgör gravarna varken en öppen yta som accentuerar ringmuren eller en anlagd
park. En eftersatt skötsel riskerar att de öppna ytorna växer igen och att siktlinjerna mot
ringmuren försämras. Växtlighet kan dessutom orsaka skada på ringmurens murverk och
framförallt de yttre murverken. Ny- och tillbyggnader intill vallgravarna ska göras med stor
respekt för de kulturhistoriska och biologiska värdena, där öppenheten och siktlinjerna ska
värnas om.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.1.2 Ruinerna

Ruinerna förvaltas av Statens fastighetsverk, medan Gotlands museum har ett
nyttjanderättsavtal med SFV fram till 2032. SFV och Gotlands museum samråder för att
säkerställa kvalitén och lämpligheten på vad som arrangeras i ruinerna.
Kyrkoruinerna används i varierad utsträckning. I vissa av ruinerna finns potential för ett
utökat användande och en bättre tillgång för allmänheten. Användning av ruinerna kan ses
som en del i att tillgängliggöra världsarvet för en bredare allmänhet. Det är emellertid
viktigt att det finns en balans mellan bevarande, användande och tillgänglighet, där

51

Pettersson, L (2010) Skötselplan Visby vallgravar, https://www.gotland.se/50896
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användandet inte påverkat ruinernas kulturhistoriska värde negativt. SFV arbetar långsiktigt
med att samtliga ruiner ska ha ett vårdprogram. Vårdprogrammen redovisar det
kulturhistoriska värdet och lämplig nivå på vården vilket är en förutsättning för att rätt vård
och underhållsarbete ska kunna genomföras. Utifrån detta ser SFV ett behov av att få en
bättre uppfattning om rasriskerna i de olika ruinerna för att kunna bedöma hur mycket
ruinerna tål och hur de kan användas samt vilka verksamheter som är lämpliga.
För de kyrkoruiner som används återkommande för olika evenemang, exempelvis Sankta
Karin och Sankt Hans/Sankt Per och Sankt Nicolai, bör en modell tas fram för årlig,
systematisk genomgång och redovisning av eventuellt slitage.

3.1.3 Stadslandskapet

Människor har bebott den plats som idag kallas Visby innerstad sedan urminnes tider. Den
bebodda staden är en viktig del av världsarvsvärdet. Vikten av en levande stad beskrivs i
avsnittet Livskraftig, hållbar stadskärna.
Stadens utveckling genom århundraden har lämnat sina spår med avläsbara årsringar i
bebyggelsen sedan vikingatiden och medeltiden. De bevarade årsringarna ger en tydlig bild
av hur staden vuxit fram under 900 år. I Visby syns inga tydliga cirkelformade ”ringar” i
innerstadens framväxt. Bebyggelsen har tillkommit likt en mosaik som kompletterats
efterhand. I byggnadsordningen presenteras fem huvudsakliga byggnadsepoker, var och en
med sin egen karaktär och med värden att ta hänsyn till (se bilaga 2).
Innerstadsinventeringen som genomfördes 1996-97 ligger till grund för uppgifter om
byggnadsår, uppförande och material med mera.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Befintliga byggnader intill eller sammanbyggda med stadsmuren eller ruinerna är uppförda
för så länge sedan att de har en hävdvunnen plats i stadsbilden. Den bevarade äldre
bebyggelsen i direkt anslutning till stadsmuren och ruinerna kan sägas vara en del av det
historiska bebyggelsemönstret och ett karaktärsdrag för världsarvet.
En del av stadslandskapet skyddas genom kulturmiljölagen, men det mest omfattande
skyddet säkras genom plan- och bygglagen och den antagna detaljplanen. I strategiarbetet
har detaljplanens betydelse för bevarandet lyfts. Detaljplanens syfte är att bevara
kulturvärdena och skapa förutsättningar för en utveckling som kan ske i samklang med
stadens kulturvärden så att de inte påverkas negativt. Hänsyn ska tas till att staden
utvecklats under närmare tusen år. Det är viktigt att detaljplanens syfte efterlevs och att
detaljplanen uppdateras och anpassas utefter behov så att syftet kan uppfyllas. Exempelvis
skulle detaljplanen behöva göras än tydligare och mer detaljerad för att säkerställa att
bevarandet av kulturvärdena är styrande för möjliga utvecklings- och
exploateringsmöjligheter. Detaljplanen bör vara utformad så att oåterkalleliga ingrepp som
skadar världsarvet inte tillåts.
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3.1.4 Traditionella metoder och material

Vår tids insatser ska harmonisera och vara likvärdiga med den kvalité och ambition som
präglat framväxten av staden. Arbeten ska utföras med respekt för originalet och på ett
sådant sätt att omistliga värden inte går förlorade.
Det finns tillgång och kunskapsunderlag i ämnet, så som innerstadsinventeringen och
byggnadsordningen. Det behövs dock förutsättningar för kontinuerlig uppföljning av
uppgifter i exempelvis bebyggelseinventeringen men även vidareutveckling inom områden
som inte är lika dokumenterade så som den byggnadshistoriska kunskapen.
Under strategins framtagande har förslag om certifiering av hantverkare lyfts, detta för att
säkra att åtgärder utförs med rätt metoder och material och med hänsyn till de
kulturhistoriska värdena. Detta har lyfts av såväl hantverkare specialiserade inom
byggnadsvård som fastighetsägare. Vidare har vikten av ett världsarvscenter framhållits för
att skapa förutsättningar för kunskapsspridning lyfts.

3.1.5 Utvidgning av världsarvet och buffertzon

I den periodiska rapporteringen om Hansestaden Visby från 2006 konstaterades att
gränserna för världsarvet behöver tydliggöras.52 Världsarvets gränser fastställdes i den
retroaktiva värdebeskrivning år 2016 som även pekade på vikten av att inkludera Solberga
kloster, Sankt Göran och Galgen i världsarvet eftersom dessa har en tydlig koppling till
världsarvsvärdet. Att inkludera dessa handlar dels om att utreda hur dessa funktioner bidrar
sig till världsarvsvärdet samt att utvärdera vad det skulle innebära resursmässigt med
skyddskrav och så vidare.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En buffertzon är ett instrument som syftar till att ge världsarvet ett extra skydd och vid nya
världsarvsnomineringar efterfrågar Unesco att en sådan identifieras.53 Det är viktigt att
fastställa en buffertzon för Hansestaden Visby för att exploatering utanför murarna ska
kunna genomföras utan skada på världsarvet. En buffertzon ska vara ett underlag med
förhållningssätt att ta hänsyn till vid exempelvis exploatering och planläggning. Viktiga
aspekter att ta hänsyn till är exempelvis stadssiluetten, vyerna, siktlinjerna och upplevelsen
av stadsmuren.

52
53

UNESCO (2013) Periodic report – second cycle, Section II Hanseatic Town of Visby, https://whc.unesco.org/en/list/731/documents/
UNESCO (2019) §103-107.
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3.2 Livskraftig, hållbar stadskärna
Mål - Livskraftig, hållbar stadskärna
Mål 3.2.1
Mål 3.2.2
Mål 3.2.3
Mål 3.2.4
Mål 3.2.5
Mål 3.2.6

Hansestaden Visby har välkomnande platser och stråk för alla och en stadskärna som är en förebild
utifrån mobilitet, tillgänglighet och transporter.
Biltrafiken minskar och begränsningar för tyngre fordonstrafik och markvibratorer finns inom
världsarvet.
En helhetssyn på stadens bevarande och utveckling gynnar en mångfaldig stadskärna med god balans
mellan olika funktioner, samhällsgrupper och ekosystem.
Visuella samband i staden stärks genom landskapsmetoder för identifiering och skydd av vyer och
siktlinjer.
Samtida bebyggelseutveckling sker i samklang med och med utgångspunkt i stadens kulturhistoriska
värden.
Balans råder mellan privat och offentligt ägda fastigheter i innerstaden för att värna om en
mångfunktionell innerstad.

En hållbar stadskärna är en mångfunktionell, livskraftig och tillgänglig stadskärna för alla
medborgare. Det är viktigt att innerstaden fortsätter att vara en livskraftig stadskärna. Att
Visby överlevt som en bebodd historisk stad utgör en del av världsarvsvärdet. Genom att
tillämpa ett historiskt urbant landskapsperspektiv i samhällsplanering kan de samlade
värdena tas till vara i stadsutvecklingen (se kapitel 1).

3.2.1 Offentliga rum, trafik och mobilitet

Stadens offentliga rum ska utgöra en arena för möten mellan människor för utbyte av idéer,
kultur, varor och tjänster. Värnandet av stadskärnans offentliga rum är en viktig del av
utgångspunkten att världsarvet ska vara tillgängligt för alla och för en levande innerstad.

Offentliga rum

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

De offentliga rummen (gaturum, stråk, grönområden, parker med mera) utgör en viktig
resurs för allmänheten och tillhör alla. Vid planering, utformning och anläggning av platser
och stråk likväl som grönområden ska hänsyn tas till platsens karaktär och världsarvets
kulturvärden. Utveckling och drift i området ska bevara värdena och förstärka stadsmiljöns
karaktär och identitet.
Förändringar i platsers utformning och anpassning till dagens behov ska utföras med
hänsyn tagen till platsens historia, karaktär och identitet. Utveckling av offentliga platser
och stråk bör ske inkluderande och i dialogform med medborgare, intressenter och aktörer.
Det ska göras med höga krav på gestaltning, estetik och materialens kvalitet.
Genom medveten utformning och möblering kan stadsmiljöns karaktär framhävas
samtidigt som den blir tydligare, tryggare och mer trivsam för de som vistas där. De
offentliga miljöerna och stråken ska upplevas trygga under alla årstider och under hela
dygnet. Platserna ska kunna användas av alla samt vara inkluderande och tillgängliga.
Klotter utgör ett stort problem och medför skadegörelse som leder till vantrivsel, otrygghet
och ekonomiska förluster.
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Grönområden, parker, stadsträd och annan planterad växtlighet ska vårdas och förnyas för
att uppnå en långsiktigt hållbar och kvalitetsgivande stadsgrönska. Uppväxta stadsträd ska
ersättas om dessa behöver tas ned. Almedalen, Botaniska trädgården, Palissaderna och
vallgravarna utgör särskilt viktiga gröna rum i staden som kräver god skötsel och
förvaltning.
Arbetet med stads- och utemiljöprogram för möblering och gestaltning av offentlig mark
inom världsarvet bör prioriteras. Uteserveringar och förutsättningar för markupplåtelse ska
följa de riktlinjer som Region Gotland tog fram i dialog med näringsidkare under 2017.
Utemiljöprogrammet för Gotland innehåller en särskild del för Visby innerstad i vilket ett
skyltprogram för världsarvet ingår. Förvaltning, ansvar och riktlinjer för världsarvsskyltar
beskrivs mer under avsnittet kommunikation och kunskapsuppbyggnad.

Offentlig konst

I Visby innerstad finns 14 utomhuskonstverk som ingår i Region Gotlands konstsamling.
Gotlands Museum har uppdraget att vårda, hantera och tillgängliggöra dessa. Det finns fler
intressanta utomhuskonstverk utöver dessa i privat ägo.
Konsten i Visby innerstad är en del av vårt gemensamma kulturarv och relaterar till specifik
plats, miljö och historia. Den finns i våra gemensamma rum, på allmänna platser, gator och
torg och ägs av regionens invånare. Konsten i världsarvsstaden kan användas som en källa
till kunskap för meningsfulla möten mellan människa och konstverk. Den offentliga
konsten spelar en viktig roll i samhället och är identitetsskapande varför det är av betydelse
att konsten förvaltas och vårdas. I arbetet med den offentliga konsten ska en jämn
könsfördelning eftersträvas.
Konstverken i innerstaden är från 1899-2013 och då förvaltning är återkommande och
resurskrävande behövs en långsiktig vård- och underhållsplan som i sin tur kräver fakta om
de tekniska förutsättningarna. 2017 gjordes kvalificerade förundersökningar med
åtgärdsförslag av konservatorer som underlag för framtida arbete med konservering och
andra åtgärder som vid till exempel skadegörelse.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Trafik och parkering

Trafikmiljön i världsarvet bör kontinuerligt förbättras utifrån ett miljö- och
bevarandeperspektiv samt de oskyddade trafikanternas villkor, det vill säga de som går,
cyklar eller åker moped och särskilt de barn som lever och vistas i innerstaden.
Mindre transportfordon, exempelvis sopbilar, används i dag till viss del i Visby innerstad,
dock förekommer en betydande mängd tyngre transporterna som orsakar skador på
bebyggelsen, exempelvis vibrationsskador, påkörningsskador och sättningsskador. Tidigare
begränsning av leveranstransportstider har inte visat sig fungera. Problematiken kvarstår
och arbetet med att hitta en lösning bör prioriteras.
Även biltrafiken upplevs som störande för boenden och aktörer i världsarvet. Det finns en
problematik med genomfartstrafik och en hög grad trafik nattetid. Trafikmätningar
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genomförs under sommarperioden för att en jämförelse ska kunna göras från år till år.
Trafikmätningar kan möjligen göras under en längre period och resultatet behöver följas
upp för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas.
Parkeringsmöjligheterna i innerstaden och dess närhet tenderar att minska, bland annat till
följd av att tidigare parkeringsytor tas i anspråk för exploateringar. Ökningen av ny
exploateringar i Visby innerstad gör att grönytor och trädgårdar på privata fastigheter i allt
högre grad tas i anspråk för boendeparkering. Region Gotland har tagit fram en
parkeringsstrategi som anger att nya parkeringsplatser primärt ska förläggas till
kvartersmark, och att parkeringsplaneringen ska ske på sådant sätt att hållbara transportsätt
uppmuntras.54
Betydelsen av busstationen vid Kung Magnus väg har ökat efter ombyggnad 2015 och det
finns idag exempelvis bussförbindelse mellan hamnterminalen och busstationen.
Avsaknaden av kollektivtrafik genom innerstaden är en viktig fråga utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv.

Framkomlighet och tillgänglighet

Visby är en medeltida stad där den fysiska tillgängligheten i vissa fall är begränsad.
Höjdskillnaderna i innerstaden begränsar tillgängligheten för till exempel rullstolsburna och
personer med nedsatt rörelseförmåga. Vissa förbättringar i framkomligheten på allmän
mark går trots allt att göra genom slätare gångstråk och utjämning av nivåskillnader där det
är möjligt. I byggnader aktualiseras tillgänglighetsfrågorna vid större ändringar i samband
med bygganmälan. Målkonflikten mellan varsamhetskraven och krav på fysisk tillgänglighet
måste anpassas till stadsrummet samt till byggnadernas kulturvärde och karaktär. Ofta kan
förbättringar göras både funktionella och estetiskt tilltalande.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Plan- och bygglagen ställer krav på ökad tillgänglighet dels i publika lokaler och dels på
allmänna platser. Förbättringskraven gäller både rörelse- och orienteringshinder. Exempel
på att avhjälpa enkla hinder i publika lokaler kan vara att markera första och sista
trappsteget i ett trapplopp, montera rätt utformade ledstänger eller sänka för högt placerade
ringklockor, byta ut handtag och vred, till mer greppvänliga handtag. Ramper är exempel på
installationer som kan ha en negativ inverkan på gatubilden och gatumark kan inte
arrenderas ut för att kunna uppföra ramper. I historiska miljöer så som Visby innerstad är
standardlösningar inte alltid lämplig utan kreativa lösningar behöver tas fram anpassade
utifrån kulturmiljöns förutsättningar.
Samtidigt som begränsningar av trafik och tyngre fordon behövs i innerstaden måste det
finnas framkomlighet för utryckningsfordon och räddningspersonal, boende och
verksamma.

54

Region Gotland (2018) Parkeringsstrategi Gotland.
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3.2.2 Planering och stadsutveckling

Stadsplanering

Tillämpning av ett historiskt urbant landskapsperspektiv (HUL) innebär att Hansestaden
Visby som historisk stadskärna behöver förstås som en del av ett större stadssammanhang.
Ett HUL perspektiv beskriver betydelsen av att planera i samklang med helheten och
utifrån samspelet mellan olika komponenter med koppling till stadens historiska framväxt
och med hänsyn till platsens topografi, infrastruktur och grönstruktur. Förutsättningarna på
en enskild plats eller del av staden ska ses i sitt större historiska sammanhang och i det
långa tidsperspektivet.
Hansestaden Visby utgör den största delen av Visbys stadskärna som också innefattar
närliggande utvecklingsområden som hamnen, området kring Söderport och Östercentrum.
Dessa områden ska utvecklas genom en tydlig medvetenhet av världsarvsvärdet och i nära
samarbete med aktörer inom världsarvsförvaltningen.
I den fördjupade översiktsplanen för Visby anges att ”Visbys stadskärna ska utvecklas
socialt, kulturellt, kommersiellt och gestaltningsmässigt till en naturlig, levande och
livskraftig stadskärna för Visbyområdet.”55 I planering i och utveckling av stadskärnan
behöver kopplingen mellan stadskärnans delar stärkas. Planeringen ska ge förutsättningar
för en livskraftig stadskärneutveckling för boende, näring och besökare i samklang med
världsarvsvärdet.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Detaljplanen för Visby innerstad reglerar hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras
under plan- och bygglagen. Som hänsynsbestämmelse i detaljplanen är angivet att åtgärder
som skadar kulturvärden inte får genomföras. Till planen hör en byggnadsordning som ger
råd och riktlinjer för vilka värden som ska skyddas. En kommande översyn av detaljplanen
bör utvärdera hur väl detaljplanens bestämmelser, byggnadsordning och tillämpning av
dessa svarat mot planens syfte.
Samtida bebyggelseutveckling inom och i anslutning till världsarvet behöver ske i samklang
med världsarvet och kulturkonsekvensbeskrivningar ska användas för att bedöma påverkan
av samhällsplanering och byggande på världsarvsvärdet. En kulturkonsekvensbedömning
(HIA, heritage impact assessement) bör fungera som beslutsunderlag vid större etableringar och
markanvändningsförändringar (storlek, höjd, belägenhet och omfattning) inom framtida
föreslaget område och ska tas fram av en oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet
av verktyget.56 En HIA togs fram för Hansestaden Visby år 2016 för att utvärdera påverkan
på världsarvet, både positiv och negativ, utifrån förslag till ny bebyggelse och
markanvändning.57

55

Gotlands kommun (2010) Fördjupad översiktsplan Hela Visby.
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ICOMOS (2011) ICOMOS Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties.

Världsarvet Hansestaden Visby Heritage Impact Assessment för Östercentrum, Aktivitetspark Murgrönan, Kvarteret Järnvägen och
Södertorg. Rapport framtagen av Katri Lisitzin på uppdrag av Region Gotland. Rev. 2015-12-14/2016-01-27.
57

42 (97)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Bevarandeledd utveckling

Den statliga kulturpolitiken lyfter fram vikten av att främja ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas. Ofta används i den allmänna diskussionen begreppen
bevara och utveckla som motpoler, men det finns inte en sådan inneboende motsättning i
begreppen. Ett världsarv ska utvecklas utifrån de värden som ska bevaras enligt
världsarvskonventionen. Unescos riktlinjer för världsarvsstäder lyfter fram vikten av att
hantera förändringar utifrån en bred värdegrund. I en världsarvsutnämning finns ett löfte
om att bevara världsarvet för all framtid, samtidigt som bevarandet behöver ske i takt med
en föränderlig utveckling och med att nya behov och förhållningssätt uppstår.
Syftet med begreppet bevarandeledd utveckling är att bredda synen på vad utveckling
innebär och att lyfta fram bevarandet av kultur- och naturvärden som en viktig
utgångspunkt i all vidareutveckling. 58 För att begreppet ska få betydelse i praktiken och i
planeringsprocessen behövs verktyg för bedömning av hur förändringar påverkar dessa
värden och formulering av kritiska gränser för förändringar och exploatering.

3.2.3 Hållbar användning

Världsarvskonventionens operationella riktlinjer betonar vikten av hållbar användning av
världsarven, såväl ekologiskt som kulturellt och på ett sätt som bidrar till livskvalitet och
välmående hos lokalsamhällets invånare.59 För Hansestaden Visby handlar det till stor del
om att slå vakt om en balans mellan användning av staden som plats för besökare och som
livsmiljö året om för boende och verksamma.

Den mångfunktionella stadskärnan

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visby har en av Skandinaviens mest attraktiva stadskärnor. Attraktiviteten ligger inte enbart
i den vackra historiska miljön, utan att denna miljö också är en levande och dynamisk
stadskärna där en mängd funktioner fungerar sida vid sida. Det handlar exempelvis om
service, bostäder, skolor, kontor, kultur, förvaltning, handel och övrigt näringsliv,
mötesplatser och vackra parker och promenadstråk. Visbys historiska urbana karaktär,
präglad av en mångfald av funktioner, aktiviteter och ägandeformer, samhällsintresse och
långsiktig planering bidrar till den konkurrenskraft som behövs för Gotland.
De publika byggnaderna och de offentliga verksamheterna, liksom arbetsplatserna, utgör
viktiga funktioner i stadskärnan. Om dessa funktioner försvinner eller omvandlas minskar
också förutsättningarna för en diversifierad och levande stadskärna. Arbetsplatser flyttar ut,
skolor och verksamheter försvinner efter hand. När funktioner försvinner ur stadskärnan
minskar också möjligheterna för handeln att på sikt överleva i stadens centrum. Handeln
kommer då att söka nya lägen mer perifert. Att aktivt använda ett offentligt
fastighetsbestånd för att säkerställa en önskvärd utveckling i stadskärnan är en möjlighet,

58

Jämför med begreppen ”conservation-led regeneration” och ”heritage-led development” på engelska.

59 UNESCO (2019) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, § 119.
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men också en stor utmaning, där de ekonomiska och sociala effekterna kanske kan
utvärderas först på lång sikt.

Kulturen – en viktig del av staden

Hansestaden Visby innehåller en mängd kulturella platser och företeelser som ger staden liv
och påvisar kreativitet och kulturell medvetenhet. Här finns exempelvis tre internationella
konstnärsresidens: Östersjöns författar- och översättarcentrum (Baltic Centre for Writers and
Translators); Visby internationella tonsättarcentrum (Visby International Centre for Composers)
och Baltic Art Centre (BAC).60
Vidare har två av Gotlands tre stora regionala kulturinstitutioner sitt säte i innerstaden:
länsteatern och Gotlands museum, inklusive Gotlands konstmuseum. Den tredje stora
kulturinstitutionen, Gotlandsmusiken, har inte sitt säte i innerstaden men erbjuder ett stort
antal konserter på Wisby Strand, Almedalsscenen och på mindre scener över hela ön.
Även Sankt Nicolai - ”Kultudralen” - utgör en viktig kulturarena och är ett exempel på hur
en ruin kan anpassas för ökad användning. Gotlands Kulturrum etablerades år 2020 som
ett center för kulturella och kreativa näringar efter att Kulturskolan flyttade ut ur sina
tidigare lokaler i kvarter Ankaret. Säkrandet av fastighetens användning för kulturella
ändamål uppfylldes genom fortsatt offentligt ägande vilket bidrar till målet om en
mångfaldig stadskärna året om.

Social hållbarhet

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En socialt hållbar stadsutveckling motverkar segregation och främjar integration.
Hansestaden Visby ska vara en trygg och öppen plats för alla. Det finns starka tendenser i
Visby liksom i flera andra städer att gentrifieringsprocesser påverkar stadskärnor negativt.61
Världsarvet är starkt präglad av en säsongskaraktär vilket gör staden som levande organism
ännu mer känslig när servicefunktioner förloras till förmån för hotell och fritidsboende.
Viktiga frågor att ta ställning till är hur gentrifiering kan motverkas och hur permanent
boende säkras.
Venedig är ett exempel på en världsarvsstad som ofta beskrivs som ett ohållbart exempel.
Där har en vacker miljö men höga fastighetspriser och ökad turism lett till att staden
förlorat sin relevans för en stor del av den lokala befolkningen och därmed sin karaktär
som en levande stadsmiljö. I takt med att servicefunktioner, skolor och industri flyttat ut ur
staden till förmån för besökare har den lokala befolkningen marginaliserats från
stadskärnan. Detta i sin tur påverkar besöksnäringen negativt då besökare vill uppleva en
autentisk livsmiljö.

Östersjöns författar- och översättarcentrum står sedan 1996 under Unescos beskydd och bedriver en residensverksamheten som
kontakter och nätverk över landsgränserna och bidrar till att stärka yttrandefriheten och sprida kunskap och bygga broar mellan olika
språk och kulturer.
61 Gentrifiering handlar om den sociala och ekonomiska statushöjning som sker i attraktiva välbevarade kulturhistoriska miljöer där
fastighetspriser höjs bortom räckhåll för den lokala befolkningen eller dem som tidigare bebott ett område.
60
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Balans mellan privat och det allmänna

En balans i ägostrukturen i stadskärnan ger bättre förutsättningar att på sikt behålla den
attraktionskraft som en livskraftig och hållbar stadskärna utgör. Region Gotland äger och
förvaltar ett litet antal fastigheter i Visby innerstad vilka tillsammans med fastigheter i
statlig ägo utgör det offentliga fastighetsbeståndet i stadskärnan (se bilaga 5). Gotlandshem
är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Region Gotland som förvaltar allmännyttiga
bostäder. En god balans mellan de allmännyttiga och privata hyresrätterna är viktig för
social mångfald och en levande innerstad med året-runt boende.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Genom fortsatt ägande av fastigheter i världsarvet kan Region Gotland och andra
offentliga aktörer stimulera en positiv hållbar utveckling i innerstaden samt skapa
motståndskraft mot gentrifiering och begränsad markanvändningsspecialisering i
innerstaden. Andra världsarvsstäder och historiska stadskärnor brottas med liknande
problem, och där finns en stor möjlighet för Visby att bli ett vägledande exempel. Det finns
ett behov av att utvärdera strategiskt viktiga fastigheter i offentlig ägo inom världsarvet,
samt genomföra konsekvensanalyser om dessa övervägs att privatiseras. En viktig fråga att
förhålla sig till är hur världsarvet som mångfunktionell och diversifierad stadskärna
påverkas vid långtgående privatisering av det offentligt ägda fastighetsbeståndet.
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3.3 Hållbar turism
Mål - Hållbar turism
Mål
Mål
Mål
Mål

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Det råder balans mellan användning av staden som besöksmål och livsmiljö.
Det finns en god praxis för besökare och värdskap för att bevara världsarvets kvaliteter.
Integrerad flödesplanering tar hänsyn till världsarvets kapacitet och förutsättningar.
Den lokala ekonomin gynnas och en modell utvecklas för att generera ekonomisk återbäring kopplat till
världsarvets bevarande.

Besöksnäringen är en viktig del av det gotländska näringslivet och har en stor betydelse för
tillväxt och sysselsättning. Gotland är ett attraktivt resmål och lockar årligen över en miljon
besökare. Öns unika natur, kultur och kulturarv är viktiga reseanledningar. Samtidigt finns
utmaningar att lösa kring turismens påverkan på klimat och att minimera slitage på
kulturmiljön.
Turismen och besöksnäringen behöver utvecklas på ett hållbart sätt som tar hänsyn till alla
tre hållbarhetsdimensioner, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Samarbete med
kryssningsindustrin och med Cruise Baltic, ett regionalt nätverk i Baltikum som kopplar
samman 29 kryssningsdestinationer, är betydelsefullt. Hansestaden Visby bidrog till Cruise
Baltics hållbarhetsmanifest som presenterades i Köpenhamn i april 2019.62
Värnandet av kulturresurser, naturresurser, en levande stadsmiljö och sociala aspekter, samt
hållbar ekonomisk tillväxt är viktiga indikatorer för hållbar turism. Långsiktigt
förankringsarbete mellan turism- och kulturarvssektorer är avgörande, likaså samarbete
med universitet och utbildningsprogram inom kulturmiljövård och hållbar
destinationsutveckling. Unescos metodmaterial för hållbar turism är en viktig utgångspunkt
i arbetet och viktiga principer behöver analyseras genom tätt samarbete mellan kulturarvsoch besöksnäringskompetenser.63

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.3.1 Besökare och värdskap

Formulerandet av en god praxis bidrar till att skapa önskat beteende och god
kommunikation mellan besökare och lokalbefolkning, vilket också är en möjlighet till
lärande dem emellan. En uppförandekod baserad på uppfattningen om ”respekt och
njutning” är avgörande för att hjälpa besökare att göra mer hållbara val och att engagera
dem i världsarvet och dess bevarande. För att utveckla ett gott värdskap är det dessutom
viktigt att skapa ett ambassadörskap och en känsla av stolthet och ansvar bland lokala
invånare och företag.

3.3.2 Kapaciteter och rörelsemönster

Cruise Baltic (2019) Cruise Baltic Sustainability Manifesto, https://api.cruisebaltic.com/media/6015/cruise-baltic-sustainabilitymanifesto_website.pdf , 17 July 2019.
62

63

UNESCO World Heritage Sustainable Tourism Toolkit, http://whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/how-use-guide
46 (97)

Region Gotland

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
2020-2030

Att fastställa kapacitetsomfång, att påverka flöden av besökare och att lära sig av andra
urbana destinationer är avgörande för att uppnå hållbar turism i samklang med en levande
världsarvsstad. Syftet med att kartlägga kapaciteter är att uppnå optimala förutsättningar för
hållbar turism inom världsarvet i framtiden. Bedömningar behövs för att undersöka
kapaciteten för specifika besöksmål inom världsarvet som exempelvis Domkyrkan och
vissa ruiner. Sedan den nya kryssningskajen öppnades 2018 har det exempelvis skett en
märkbar ökning av turister i Domkyrkan, vilket kan leda till både överbelastning,
försämring av den fysiska miljön och överanvändning av sådant som toaletter. Det behövs
evidensbaserad forskning som visar på indikatorer över brytpunkter.
Angående flöden av besökare är det viktigt att optimera dessa genom integrerad planering
som tar ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter i beaktande. Genom att
skapa verktyg för optimering av besökarflöden kommer ytterligare börda på mer utsatta
delar av staden att kunna undvikas och samtidigt stärka besökarens upplevelse. Vidare kan
skapandet av utmärkta vandringsstråk på kartor och i appar resultera i möjligheter till ökad
försäljning för restauranger och affärer. Med ökad kryssningsturism ökar också vikten av
att sprida turister över hela Gotland för att undvika överfokus på Visby.

3.3.3 De boende och den lokala ekonomin

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Lokalbefolkningens engagemang och välmående är avgörande och planering av turism
behöver göras i nära samarbete med lokalsamhällets olika aktörer. Att uppnå lokala
ekonomiska mervärden för företagare och näringsliv är centralt. Dessutom är det viktigt att
besök i världsarvet bidrar ekonomiskt till dess långsiktiga bevarande. Målet är att hitta sätt
att engagera besökaren genom att skapa ”call-to-action” för frivilliga bidrag till bevarandet av
exempelvis stadsmuren och ruinerna. Detta kan skapa medvetenhet och engagemang hos
besökaren som i sin tur blir delaktig i världsarvets bevarande.
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3.4 Miljö, klimat och energi
Mål - Miljö, energi och klimat
Mål 3.4.1
Mål 3.4.2
Mål 3.4.3
Mål 3.4.4
Mål 3.4.5

Livsmiljö för boende och besökare är god och hälsosam avseende buller, luftkvalitet, grönområden och
infrastruktur.
Hansestaden Visby har en grön stadskärna med välmående parker, planteringar och trädgårdar, med
höga rekreativa kvaliteter och biologiska mångfald. Ekosystemtjänster är kända och nyttjas.
Världsarvet är motståndskraftigt mot effekter av klimatförändringar.
Stadens energisystem är långsiktigt hållbart och möjliggör omställning till ett fossilfritt samhälle.
Energieffektivisering i byggnadsbeståndet görs varsamt utan att byggnaderna förvanskas och deras
kulturvärden hotas.

Miljö-, klimat- och energifrågor har blivit allt viktigare i sammanhang som rör förvaltning
av kulturmiljöer. Agenda 2030, det svenska klimatpolitiska ramverket med nationella
klimatmål, den nationella strategin för klimatanpassning och de svenska miljömålen utgör
grunden för vilka hållbarhetsfrågor som behöver hanteras inom en världsarvsstrategi för
Visby. De mål som sätts upp internationellt och nationellt kommer att påverka krav,
möjligheter och även önskemål för olika aktörer att verka för hållbarhet inom världsarvet.
Globalt och nationellt miljö- och klimatarbete påverkar också möjligheten att bevara och
utveckla världsarvet idag och för kommande generationer.

3.4.1 Miljö

Det övergripande målet för miljöpolitiken – ”Generationsmålet” – fastslår att vi ska verka
för en hållbar framtid utan att flytta våra miljöproblem utomlands. Miljöarbetet är inriktat
mot återhämtade ekosystem, bevarad biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö, en
god hälsa för människor, effektiva och giftfria kretslopp, hushållning med naturresurser,
effektiv energianvändning samt konsumtionsmönster.64

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Att leva och verka i världsarvet ska vara hållbart och bidra till en positiv utveckling i
miljömålsarbetet. Att verka för miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara
naturlig försurning och god bebyggd miljö med flera, bidrar till att världsarvets värden
bättre bevaras. För boende och besökare är det viktigt att det finns en hållbar infrastruktur
för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning, detta
ska samtidigt inrymmas i en befintlig bebyggelsemiljö med höga kulturvärden.

Luftkvalitet och buller

Kulturmiljöer påverkas kontinuerligt av sin omgivning, framför allt av den omgivande
luften och dess innehåll av luftföroreningar, vatten, partiklar med mera. Föroreningar i
luften påverkar också människors och djurs hälsa och kan skada växtligheten.65 Halterna av

64

Sveriges miljömål, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/

Kulturarvet och miljön. Redovisning av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Ku98/1908/Ka med anledning av propositionen
Svenska miljömål (1997/98:145).

65
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skadliga partiklar är höga i starkt trafikerade områden.66 Surt nedfall påverkar byggnader,
kyrkor och medeltida ornament som vittrar i snabbare takt. Gotlands kalkrika berggrund
medför mindre påverkat av surt nedfall.
Trafikbuller men även buller från restauranger och konserter påverkar människor negativt
och trafiksituationen i världsarvet är något som boende tycker är besvärlig.67 Det
förekommer att tyngre transporter orsakar skador på bebyggelsen. Insatser kopplat till
trafik och transporter, kan både bidra till bättre luftkvalitet och en minskad klimatpåverkan
och behöver samtidigt ses tillsammans med frågor som tillgänglighet och mobilitet. Dessa
insatser hanteras inom avsnittet Livskraftig, hållbar stadskärna.

Gröna värden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Världsarvets gröna värden har stor betydelse. I byggnadsordningen för Visby innerstad
anges att den välbevarade bebyggelsen och unika växtmiljön har stort natur- och
kulturhistoriskt värde. Träden bidrar i stor grad till helhetsmiljön och utgör ett viktigt inslag
i stadsbildens karaktär. Växtligheten påverkar också rumskänslan och mjukar upp
stadsbilden.68 Generellt så bidrar parker och grönområden lokalt till ett gott klimat med
renare luft och jämnare temperatur. Gräsmattor och andra mjuka markytor renar regn- och
smältvatten. Träd och buskar tar hand om ökad nederbörd, minskar bullernivåer och är
boplatser för växter och djur. Grönområden och parker främjar ökad rörelse och fysisk
aktivitet.69
Stadens gröna strukturer är av stor betydelse för att kunna hantera klimatförändringarnas
ökade nederbördsmängder och längre värmeböljor. Samtidigt kan behovet av skötsel och
underhåll påverkas av en längre vegetationsperiod samt att variationer i klimatet blir större
(längre torrperiod, fler skyfall, ökad luftfuktighet).
Det förekommer intressekonflikt mellan grönytor och andra markanspråk i världsarvet, det
kan handla om att ta mark i anspråk för byggnation eller boendeparkering. Det är därför
viktigt att hantera världsarvets gröna värden även i andra kommunala styrdokument, som
exempelvis fördjupad översiktsplan och grönstrukturplan.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.4.2 Klimat

Världens länder har genom Parisavtalet enats om att den globala temperaturökningen ska
hållas långt under 2 grader, med ansträngningar att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
Detta skulle minska riskerna med och konsekvenserna av klimatförändringen. Det är viktigt
att beslut och insatser inom världsarvet så långt som möjligt bidrar till minskade
klimatutsläpp. Världsarvet ska bidra till Sveriges arbete med att vara klimatneutrala 2045

Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet Rapporter om natur och
miljö, Länsstyrelsens Rapport nr 2019:10.

66

67

Resultat från workshop miljö, energi och klimat på världsarvsforum.

68

Region Gotland (2010) Byggnadsordning för Visby innerstad.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/Vad-arekosystemtjanster/
69
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och följa de klimatpolitiska ramverken. Samtidigt behöver beslut och insatser anpassas till
en pågående klimatförändring så att världsarvsvärdet inte förvanskas eller förstörs.

Klimatanpassning

I den nationella strategin för klimatanpassning pekar regeringen på att kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i många fall är särskilt sårbar för klimatförändringar. Klimatanpassning
av kulturarvet innebär åtgärder för att undvika eller mildra skador till följd av ett förändrat
klimat.70
Riksantikvarieämbetet pekar på flera hot mot kulturmiljöer i ett förändrat klimat genom att
ökad nederbörd och översvämningar leder till ökad risk för fukt- och mögelskador, att ett
varmare och fuktigare klimat gynnar skadedjur och olika nedbrytningsprocesser, att
klimatförändringarna påverkar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse genom ökad
nedbrytning av material och konstruktioner samt tekniska skador på byggnader.71 Det
handlar också om ökade risker för översvämning av strandnära bebyggelse, ökad risk för
ras, skred, kusterosion samt belastning på dagvattensystem med mera.
Skador till följd av klimatförändringarna kan ha olika tidsförlopp, från mycket snabba
förlopp till de mer långsiktiga som sträcker sig över många decennier. Låg beredskap för
klimatanpassning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och begränsade resurser till vård
och underhåll kan leda till stora negativa konsekvenser för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.72 För att upptäcka de långsamma effekterna av klimatförändringarna på
kulturmiljöer behövs regelbundna besiktningar.73
För Gotlands del blir alla årstider varmare än idag mot slutet av seklet enligt SMHI:s
klimatscenarier. Uppvärmningen för Gotlands län beräknas till 3-5 grader till slutet av
seklet.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vegetationsperioden (växtsäsongen) blir 2-4 månader längre, i ett högre scenario nästan
pågående året runt. En längre växtsäsong kan påverka behovet av skötsel av parker och
grönområden. Det kan också ge ökad påverkan av idag förekommande växtlighet på
byggnader och byggnadsverk. Nya arter som inte finns idag skulle kunna bli vanliga.
Årsmedelnederbörden och den kraftiga nederbörden kommer att öka vid seklets slut.74
Detta kan ställa ökade krav på dagvattenhantering för att inte skador på byggnader och
andra strukturer ska uppstå. Vilken beredskap som behövs för att hantera ett skyfall i
världsarvet behöver även det utredas, då det kan handla om ett snabbt händelseförlopp
som orsakar skador (se avsnitt 4.5 Riskhantering och beredskap).

70

Nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens proposition 2017/18:163

Riksantikvarieämbetet (2020) Metoder för riskbedömning av kulturmiljöer utifrån klimatförändringar,
https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/klimatanpassning-av-kulturmiljoer/riskbedomning-av-kulturmiljoer-metoder/metoder-forriskbedomning-av-kulturmiljoer-utifran-klimatforandringar/
71

72

Ibid.

73

http://klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/kulturarv/kulturarv-1.22571

SMHI (2015) Framtidsklimat i Gotlands län,
https://www.smhi.se/pd/klimat/rcp_scenario/county_analysis/rapporter_kartor/09_Gotland/Rapport/Framtidsklimat_i_Gotlands_Län_Klim
atologi_nr_31.pdf

74
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Det är också viktigt att se över om ökade nederbördsmängder kan öka uppkomsten av ras
exempelvis från stadsmur och ruiner, men också från klintkanter. Om så är fallet kan
åtgärder behövas för att minska sårbarheten. Förutom att utreda hur enskilda byggnadsverk
påverkas behöver en geoteknisk utredning som tar hänsyn till klimatförändringar tas fram.
Stigande havsnivå och kusterosion riskerar att påverka de delar av världsarvet som ligger
havsnära. Det behöver ses över hur dessa delar kan komma att påverkas och vilka åtgärder
som behövs för att minska påverkan.

Klimatledarskap

Klimatledarskap är viktigt och mildrande av effekterna av klimatförändringar berör allt från
transporter till hotellsektorn. Här handlar det om att inspirera till klimatledarskap mellan
företag och lokalsamhället. Inom besöksnäringen handlar det om allt från att lyfta fram
hållbara utflykter och upplevelser till att reglera och skapa smarta och attraktiva
transportlösningar, samt att få turismföretag att tänka och välja mer hållbart. Den nya
kryssningskajen har förberetts med elanslutning som möjliggör för fartygen att stänga av
sina motorer och istället drivas av elektricitet medan de ligger i hamn. Idag finns ännu inte
något krav på att använda elnätet.

3.4.3 Energi

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det nationella målet att energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030 jämfört med
2005 behöver förvaltningen av världsarvets värden också förhålla sig till. Planen att
Gotland skall leda energiomställningen till förnybara energikällor likaså. Det finns inga
undantag för kulturhistoriskt värdefulla miljöer avseende dessa målsättningar men målen
skall harmoniseras med andra krav som finns uttryckta i de styrdokument som avser
bebyggelse som till exempel Plan- och bygglagens varsamhetskrav och
förvanskningsförbud samt Boverkets byggregler (BBR). Inom världsarvet finns dessutom
ett av landets största samling av byggnadsminnen som är skyddade enligt kulturmiljölagen.
Byggnadsordning för Visby innerstad som vägledning och kunskapsunderlag för beslut om
ändringar av byggnader.

Energieffektivisering av byggnader

Inför alla förändringar av byggnader i Visby gäller förvanskningsförbudet enligt plan- och
bygglagen. Genom att energieffektivisera varsamt med rätt material och metoder som
bidrar till en långsiktig förvaltning av världsarvets värden går det att skapa utrymme för
energieffektivisering även i den känsliga miljö som Visby är. Riktlinjer för energiåtgärder
finns uttryckta i Byggnadsordningen för Visby innerstad skall följas. Kortfattat handlar
dessa om att följa byggnadsvårdsprincipen att göra endast det som är nödvändigt med så
liten påverkan som möjligt på byggnadernas karaktärsbärande element. För att
kvalitetssäkra processer för energieffektivisering i byggnader i världsarvet bör standarden
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”Bevarande av kulturarv-Riktlinjer för förbättrande av energiprestandan i historiska
byggnader” SS-EN 16883 tillämpas.

Energisystem och energiomställning

Det finns en stor potential för att utveckla ett hållbart energisystem som gör det möjligt att
bidra till energiomställningsarbetet i världsarvet genom att det finns ett utvecklat
fjärrvärmenät i Visby innerstad. Målet om att förnybara energikällor skall ersätta dagens
energikällor kräver kreativa lösningar som respekterar världsarvets värden. Solceller är idag
problematiska att integrera i världsarvet då dessa riskerar att påverka världsarvets värden på
ett negativt sätt.

Hållbar energiplanering

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att säkerställa att beslut om energieffektivisering i byggnader, förändringar i byggnaders
och områdets energisystem samt hur vi uppnår målet om att ställa om till förnybara
energikällor krävs ökad kunskap bland politiker, tjänstemän, fastighetsägare och
brukare/boende. En sund energiplanering på både byggnadsbeståndsnivå och
byggnadsnivå kräver forskning som belyser vilka konsekvenser för energisparande
respektive bevarande olika vägval får både för den enskilda byggnaden och för hela
byggnadsbeståndet.
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3.5 Riskhantering och beredskap
Mål - Riskhantering och beredskap
Mål 3.5.1
Mål 3.5.2
Mål 3.5.3
Mål 3.5.4

Visby innerstad är en trygg och säker miljö för alla som bor, verkar och vistas i den.
Genom kontinuerlig riskanalys, god beredskap och ett bra förebyggande arbete, både avseende
snabba och långsiktiga förlopp, motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet.
Genom samverkan mellan berörda aktörer före, under och efter händelser minskar olycksriskerna och
den gemensamma förmågan ökar.
Risken för uppkomst och spridning av brand i Visby innerstad förebyggs och minskar.

Världsarvskommittén vill att staterna prioriterar arbete med att identifiera risker som kan
drabba världsarven och att bygga upp beredskap för att hantera dessa. Detta gäller
katastrofer, olyckor och andra händelser som allvarligt kan skada världsarven.75
För ett världsarv kan en brand eller olycka bli en stor katastrof. Den kommer inte att skapa
en kris i samhället, men är något man behöver förebygga och ha en plan för att hantera.
Inom kulturvården har man därför benämnt detta arbete katastrofberedskap.76
I den periodiska rapporteringen till Unesco ingår det att göra en riskanalys för världsarven.
Regionens och länets riskanalyser tillsammans med nationella och internationella dokument
i ämnet bör beaktas i det vidare arbetet med riskhantering och beredskap.

Begreppsdefinition

Kriser – Händelser som drabbar många människor och stora delar av samhället och som
hotar grundläggande värden och funktioner. En kris är ett tillstånd som inte kan hanteras
med normala resurser och organisation. Den är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga.
Att hantera krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.
Olyckor – Plötsligt inträffade händelser som medför eller kan befaras medföra skada. Som
olyckor räknas också händelser som beror på människors handlande eller underlåtenhet att
handla. Detta gäller oberoende av om handlingen eller underlåtenheten är uppsåtlig eller
ej.77

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Katastrofberedskap – förebyggande åtgärder och insatser som vidtas i syfte att lindra
effekterna vid snabbt förstörande förlopp.78

3.5.1 Risker och riskbild

Världsarv kan drabbas av både olyckor och kriser. Det kan dels handla om att de är mål för
mänskliga handlingar som exempelvis vandalisering och terrorism, men det kan också röra

75 UNESCO (2007) Strategy for reducing risks from disasters at World Heritage properties.
76

Standarden SS-EN 15898:2011 Bevarande av kulturarv – Generella termer och definitioner.

77

Ur: Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2014 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27389.pdf

78

Standarden SS-EN 15898:2011 Bevarande av kulturarv – Generella termer och definitioner.
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sig om naturfenomen som översvämningar, stormar och skred. Det handlar dels om
snabba förlopp som brand, skred och översvämning, men även om långsamma
nedbrytningsprocesser som exempelvis mögel- och skadedjursangrepp. Exempel på en
mängd nedbrytningsfaktorer framgår av figur 3.1.

Figur 3.1 Nedbrytningsfaktorer för kulturarv. Fritt tolkat och översatt av Erika
Hedhammar, Riksantikvarieämbetet från modellen 60 aggressors to cultural heritage av
Gaël de Guichen, ICCROM.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under strategiarbetet gjordes en initial bedömning av risker och nedbrytningsfaktorer som
lyftes vid en workshop i Visby 2019 (figur 3.2). Risker som har markerats med fet text
bedömdes som relevanta för Visby. Vissa risker som uppmärksammades hanteras inte
inom avsnittet för riskhantering och katastrofberedskap utan hanteras i de andra tematiska
avsnitten.
För att uppnå ett fullgott resultat i att skydda världsarvet krävs en djupare riskanalys där det
framgår vilka risker som är störts och hur dessa kan hanteras kopplat till världsarvet. En
mer långtgående analys ger förutsättningar till att enklare bedöma vilka åtgärder som krävs
samt hur dessa ska prioriteras.
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Figur 3.2 Initial bedömning av risker och nedbrytningsfaktorer som lyftes vid workshop i
Visby 2019.

3.5.2 Samverkan och integrering

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Samverkan är ett nyckelord i arbetet med riskhantering och beredskap. I den regionala
samverkan behöver riskhantering och beredskap kopplat till kulturmiljö integreras med
övergripande beredskapsarbete. Genom att samverka går det lättare att skapa en samsyn
och uppnå resultat med arbetet. Flera andra målområden i världsarvsstrategin har
beröringspunkter med risker och beredskap och då främst skydd, vård och förvaltning,
livskraftig, hållbar stadskärna, samt miljö, klimat och energi. En fortsatt samverkan mellan
aktörer inom dessa områden är viktigt för åtgärder inom målområdet riskhantering och
beredskap för att uppnå ett gott resultat.
I rapporteringen till Unesco (se kapitel 1) i delen om bevarandestatus (State of Conservation)
ingår även att göra bedömningar av olika hot mot världsarvet och att upprätta en
handlingsplan.
Kulturmiljövårdsanslaget (se bilaga 2) har använts för att anpassa förebyggande
brandskyddsåtgärder i kulturmiljöer samt för dokumentation efter en olycka och delar av
antikvariska överkostnader vid återuppbyggnad.

Ägare, nyttjanderättshavare, verksamhet, intressenter
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Grundprincipen i kris- och katastrofarbetet är att ansvaret för skydd av egendom i första
hand ligger på egendomens ägare, och ansvarar exempelvis för att förebygga bränder och
olyckor, samt att hålla med utrustning för att kunna släcka bränder. Försäkringsbolag kan
ställa särskilda krav på ägare och nyttjanderättshavare på förebyggande arbete med olyckor.
För att kunna nå ett robust samhälle med en större beredskap för oönskade händelser krävs
åtgärder på frivillig väg och att händelser förebyggs genom ett bättre egendomsskydd och
aktiva åtgärder

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen följer upp räddningsarbetet i länet samt ger råd och information. Genom sin
tillsynsverksamhet ska länsstyrelsen verka för att räddningstjänsten tillförsäkrar allmänheten
en god säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden.
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig och den högsta civila
totalförsvarsmyndigheten inom länet och ska bland annat:
 Ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer;
 Stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende planering, riskoch sårbarhetsanalyser (RSA) samt utbildning och övning;
 Ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket representanter för
länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa
nödvändig samordning;
 Upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas som underlag
för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder;
 På Gotland arbetar Länsstyrelsen i nära samarbete tillsammans med Region Gotland
med gemensam målsättning, organisation och planering i RSA-arbetet.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland

Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå. Varje kommun ska göra
risk- och sårbarhetsanalys (ref lag 2006:544) och är skyldig att ta fram kommunala
handlingsprogram för att förebygga olyckor (ref 2003:778, lagen om skydd mot olyckor).
Region Gotlands kris- och katastrofhanteringsarbete syftar till att stärka förmågan att verka
och agera effektivt med optimala resurser vid en allvarlig eller extraordinär händelse. En
extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.
Räddningstjänsten inom Region Gotland genomför en riskanalys vart fjärde år i samband
med att kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor förnyas. I
nuvarande riskbild för räddningstjänsten finns världsarvet Hansestaden Visby med som en
av riskerna som räddningstjänsten fortsatt behöver fokusera på.
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Räddningstjänsten ska ha en beredskap för att kunna släcka bränder, rädda liv, egendom
och miljö. Räddningstjänsten ska utföra tillsyn av brandskyddet i byggnader och
verksamheter. Hänsyn till andra regelverk ska tas, däribland de lagar som ska skydda
kulturhistoriska värden.
Region Gotland handlägger även ärenden kring plan- och bygglagen. En del i lagen handlar
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, där säkerhet i händelse av brand är ett
egenskapskrav.

3.5.3 Brandskyddsstrategi

Risken för att en brand uppstår och ger konsekvenser i världsarvet är alltid närvarande.
Under de senaste åren har bränder i kulturbyggnader lett till omfattande skador och
förluster. Bland dessa bränder kan nämnas Notre Dame (2019), Nationalmuseum i
Brasilien (2018) och givetvis branden i Eksjö trästad (2015) och Grafikens hus i Mariefred
(2014). En av konsekvenserna av dessa bränder är att stora delar av världens kulturarv har
helt eller delvis gått förlorat för all framtid.
Det handlar om att arbeta systematiskt och strategiskt med brandskydd för kulturarv; att
förebygga att brand uppstår; att tidigt upptäcka om en brand uppstår; vilka åtgärder som
ska göras om brand uppstår; vad som ska räddas och så vidare.
I 2003 års handlingsprogram för Hansestaden Visby lyfts bland annat hotet om förödande
brand fram. En av åtgärderna i handlingsprogrammet var att ta fram en brandskyddstrategi
för Visby innerstad. Under åren 2009-2010 genomfördes en inventering av brandskyddet i
Visby innerstad. Målsättningen var att skapa en bild över hur brandskyddet såg ut, ge
förslag på åtgärder för ett förbättrat brandskydd och medvetandegöra fastighetsägarna om
deras ansvar för brandskyddet.
Sammanlagt inventerades 719 fastigheter. Resultatet av inventeringen var att 43% av
fastigheterna inte hade en acceptabel nivå på brandskyddet. Inventeringen lämnade förslag
till brandskyddsåtgärder för fastighetsägare och byggnadstekniska åtgärder som
byggnadsnämnden kunde ställa krav på i samband med ny- och ombyggnad.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Behovet av en brandskyddsstrategi kvarstår, framtagande och förankring bör ske
tvärsektoriellt och med berörda aktörer, samt med utbyte av erfarenheter med andra platser
som exempelvis Eksjö, Gamla stan i Stockholm och Smögen.
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3.6 Kommunikation och kunskapsbyggnad
Mål - Kommunikation och kunskapsuppbyggnad
Mål 3.6.1
Mål 3.6.2
Mål 3.6.3
Mål 3.6.4
Mål 3.6.5

Genom kommunikationsplanering och framtagandet av en kommunikationsplan ökar kunskapen om,
intresset och engagemanget för världsarvet.
Världsarvsstatusens anseende höjs och bidrar till att stärka Gotland internationellt.
Världsarvet Hansestaden Visby som varumärke uppdateras, förnyas och förtydligas som en integrerad
del av varumärket Gotland.
Visby har ett världsarvscenter som vänder sig till boende och besökare. Det är en mötesplats och
bidrar till ökad samverkan, kunskap, engagemang och deltagande i världsarvet.
Det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan stärks och säkerställs långsiktigt genom samarbete
mellan skola och världsarvsorganisation.

Världsarvskonventionen tar upp vikten av att använda kommunikation, utbildning- och
informationsprogram för att sträva efter att stärka medborgarnas uppskattning av och
respekt för världsarven samt de risker som kan hota dessa.79 Den nationella strategin för
världsarvsarbetet lyfter kommunikationsarbetet som ett utvecklingsområde för att
tillgodose det behov som finns och för att leva upp till konventionens krav.80
Kommunikation och kunskap om världsarvet handlar dels om den lokala berättelsen om
det historiska arvet och de värden som ska bevaras för framtiden, dels om nutid och
förståelse för vidareutveckling. Kunskapen och kommunikationen lokalt ska sättas i sitt
internationella sammanhang, betydelsen för människans och jordens historia och den
nationella strategins vision att ”världsarven visar vägen till en hållbar och fredlig värld” i
linje med Unescos bredare syfte.81

3.6.1 Kommunikation

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kommunikation om Hansestaden Visby utförs på en mängd olika sätt av en bred skara av
aktörer. För att utveckla och förtydliga världsarvet som en resurs och ett varumärke samt
för att sprida kunskap till en bred allmänhet finns ett behov av att utveckla en gemensam
kommunikationsplan. En kommunikationsplan är en viktig utgångspunkt för planering
kring vilka informationsinsatser som ska göras för världsarvet.
För en smartare och mer riktad kommunikation ska kommunikationsplanen vara
jämställdhetsintegrerad med ett intersektoriellt perspektiv för målgruppsanalys där alla ska
ges samma möjlighet och villkor att ta del av kunskap och information. Exempel på viktiga
målgrupper är: gotlänningar, barn och ungdomar, boende och fritidshusägare, besökare,
näringsliv och kommersiella fastighetsägare.
Genom att skapa en tydlig och genomarbetad kommunikationsplattform kan arbetet med
att utveckla världsarvsstatusen till en resurs för samtliga intressenter både förenklas och
stärkas. Det skall vara lika lätt för samtliga aktörer som har behov eller möjlighet att
använda Visbys status som världsarv. Exempelvis behöver en kommunikationsplan utreda

79

Världsarvskonventionen, artikel 27.

Riksantikvarieämbetet (2019) Nationell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av regeringsuppdraget att utarbeta en nationell
världsarvsstrategi, s. 74.
80

81

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 7.
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vilka begrepp som bör användas för att beskriva världsarvsvärdet och hur dessa översätts
för en mer enhetlig kommunikation och kunskapsspridning.
Världsarvet utgör en viktig del av varumärket Gotland och behöver integreras tydligare och
mer medvetet i en varumärkesanalys. En utveckling av världsarvet som varumärke skall
göras i samklang med det gotländska varumärket och inte som en isolerad företeelse.
Digital information om världsarvet bidrar till att tillgängliggöra och skapar en möjlighet för
den som inte är på plats att ta del av kunskap och information, för såväl besökare som
boende och verksamma. Det kan handla om innehållet i en världsarvsutställning såväl som
information och kunskap som ryms inom ett världsarvcenter. Digital kommunikation ska
göras flerspråkig för att nå ut till en så bred allmänhet som möjligt.

Världsarvets logotyper

Vad det gäller logotyper finns Unescos världsarvslogotyp och Unescologotypen samt den
särskilt framtagna logotypen för Hansestaden Visby. För Unescos logotyper ansvarar
Riksantikvarieämbetet för beslut om användning. Svenska Unescorådet ansvarar för
Unescologotypen. Dessa logotyper får inte användas i kommersiellt bruk.82
Logotypen för Hansestaden Visby behöver förnyas. Den befintliga saknar idag riktlinjer för
hur den ska användas, vilket försvårar användningen och skapar oklarhet. Den integrerade
användningen av världsarvskonventionens logotyp är felaktig och behöver åtgärdas.

Världsarvsskyltar

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I innerstaden finns olika typer av skyltar som berättar om Hansestaden Visby och dessa har
olika förvaltare. I Region Gotlands utemöbleringsprogram finns ett avsnitt som berör
skyltning om världsarvet (se avsnitt 3.2). Placering och utformning av skyltar hanteras även
i byggnadsordningen. Vid större skyltprojekt bör utformning, placering och innehåll
stämmas av med världsarvsrådet.
Region Gotland ansvarar för de världsarvsskyltar som finns placerade vid innerstadens
entréer men även vid platser som Stora Torget. De mindre skyltar som finns placerade
längs stadsmuren togs fram av Riksantikvarieämbetet på 1990-talet i samband med Rädda
Ringmurskampanjen. Länsstyrelsen har original för skyltarna som förvaltas av RAÄ och
som även ansvarar för skylten vid ringmursraset. Statens fastighetsverk ansvarar för skyltar
vid ruinerna och övriga fastigheter som SFV förvaltar.
Vid uppsättning av skylt är det viktigt att det finns en överenskommelse kring drift och
budget för en god och långsiktig förvaltning. Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt
samt tillstånd från Länsstyrelsen vid uppsättning och nedtagning av detsamma.

82

Riksantikvarieämbetet (2019) s. 42.
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3.6.2 Kunskapsuppbyggnad

Kunskapsuppbyggnad är viktig inom samtliga tematiska områden inom strategi och
handlingsplan för världsarvet. Framförallt är kunskap om innerstadens historia,
byggnadsbestånd och miljöer avgörande för världsarvets bevarande. Både traditionella och
nydanande former av kunskapsspridning behövs och ska ses som en resurs för att uppfylla
strategins syfte. Det är viktigt att det finns ett brett utbud av guider med hög kunskap och
där guidernas kunskap uppdateras kontinuerligt.

Forskning och utbildning

Världsarv kan användas som laboratorier för lärande och forskning som i sin tur kan bidra
till målsättningar om bevarande och hållbar utveckling.83 Samarbete mellan Uppsala
universitet Campus Gotland och organisationerna som ansvar för Hansestaden Visbys
förvaltning är viktig för att forskningsresultat och studentarbeten ska komma
världsarvsarbetet till del. Samarbetet med universitetet behöver vidareutvecklas vilket kan
uppnås genom framtagandet av en forskningsstrategi kopplad till världsarvsarbetet.

Världsarvet i skolan

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Att bevara ett världsarv handlar till stor del om att överföra kunskap mellan generationer
och det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan är betydelsefullt. Världsarvsarbetet i
skolorna på Gotland har pågått i över tio år och möjliggjorts genom ett samarbete i
projektform mellan Region Gotland (Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
Världsarvskontoret) och Länsstyrelsen. Aktiviteter som brukar anordnas är fototävlingen,
skrivartävling, motionsloppet Ringmuren Runt, Världsarvskampen i P4 Gotland och
världsarvsguidningar. De är viktiga aktiviteter som stödjer skapar engagemang kring
världsarvet genom att bygga kunskap och intresse för Visbys unika byggnadskultur och
historia. 84
I läroplanerna för såväl grundskolan gymnasieskolan står att elever ska ges kunskaper om
och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.85 Det
finns utvecklingsmöjligheter för att nå ut till flera skolor, elever och studenter och det kan
vara aktuellt att ta fram anpassat undervisningsmaterial kopplat till Hansestaden Visby som
knyter an till Unescos material för undervisning.
Framåt i tid är det viktigt att dels konsolidera det arbete som görs i den gotländska skolan,
men också att utveckla nya aktiviteter, exempelvis med bäring på nyanlända ungdomar på
Gotland. Dessutom är det viktigt att samarbeten med nya aktörer i samhället görs för att
förstärka och fördjupa projektet. När det gäller finansieringen av projektet är det viktigt att
Den nationella strategin för världsarvsarbetet uppmanar forskare att bedriva forskning med anknytning till världsarvet.
Projektet som även kallas Världsarvsdagen för elever i grundskolan och på gymnasiet på Gotland är betydelsefull för att skapa
engagemang hos de unga. Projektet ”Världsarvet i skolan” samordnas av en projektledare inom skolan och möjliggjorts genom ett
samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län. Andra viktiga aktörer kring projektet är Gotlands museum, P4 Gotland,
Almedalsbiblioteket, Korpen Gotland och inte minst Gotlands skolelever.
85 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, 2019; Läroplan för gymnasieskolan, Skolverket, 2019.
83
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de aktörer som idag finansierar projektet fortsätter att stödja verksamheten. Om en
utveckling av aktiviteterna kring Världsarvsdagen ska kunna äga rum behöver nya
finansiella aktörer knytas till projektet som idag genomförs med små medel.

Permanent världsarvsutställning

Sedan Hansestaden Visby upptogs på världsarvslistan har olika utställningar om världsarvet
tagits fram. En världsarvsutställning har som syfte att kommunicera världsarvsvärdet och
världsarvskonventionens övergripande mål och bidra till förankring och delaktighet. En
permanent världsarvsutställning bör ges möjlighet att upplevas även digitalt. Vid inrättandet
av ett världsarvscenter kan det utgöra världsarvsutställningens fysiska plats.

Världsarvscenter

I syfte att uppfylla världsarvskonventionens krav på kommunikation och det lokala behovet
av kommunikation och kunskapsspridning kan ett världsarvscenter spela en viktig roll.
Genom att ha en fysisk plats skapas förutsättningar för engagemang och delaktighet. Det
finns både nationella och internationella föredömliga exempel på detta. Ett världsarvscenter
kan spela en viktig funktion ur ett besöksperspektiv. En samlad information om världsarvet
underlättar och förhöjer upplevelsen för besökaren. Ett framtida världsarvscenter för
Hansestaden Visby ska ses som en resurs för alla, besökare såväl som för boende och andra
aktörer.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det finns ett behov av en fysisk plats som resursbank, där information om världsarvet och
stadens omhändertagande kommuniceras och utgör en knytpunkt för
världsarvsorganisationens olika aktörer och även besökare som har ett intresse av platsen,
byggnaderna och berättelserna. Donnerska huset har sedan 2018 fungerat som ett
världsarvskontor vilket utgjort en fysisk plats för världsarvsorganisationen och som bidragit
till en ökad samverkan mellan världsarvets aktörer. Det har uppskattats av olika aktörer
som upplever en ökad synlighet och tillgänglighet. Det som etablerats utgör även en god
grund att vidareutveckla för att uppnå fastighetsägarnas och de boendes önskan om en
rådgivande funktion kring byggnadsvård, underhållsplaner, brandskydd med mera
Det har under en längre period diskuterats hur offentligt ägda fastigheter kan användas för
ändamålet. I samarbete med universitetet har skisser och förslag tagits fram hur olika
fastigheter så som Donnerska huset, Burmeisterska huset och Gamla apoteket skulle kunna
fungera som ett världsarvcenter.

Delaktighet och engagemang

Engagemang och delaktighet är viktigt för världsarvets betydelse och bevarande. För
Hansestaden Visby finns flera exempel på återkommande och tillfälliga evenemang och
aktiviteter som främjar detta. Dialogmöten som arrangerats under strategiarbetet har visat
på ett engagemang och delaktighet som bör värnas om och byggas vidare på.
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visbydagen och Kultur i natten arrangeras för att fira och lyfta fram Visby som en levande
och dynamisk världsarvsstad. Evenemanget är ett exempel på hur man kan använda
kulturen och världsarvet som en förenande drivkraft för att skapa engagemang och
samverkan aktörer emellan. Visbydagens genomförande bygger på ett samarbete mellan
flera organisationer där Visby Centrum håller ihop och är drivande i genomförandet.
Evenemanget engagerar lokalbefolkningen men är också ett evenemang som lockar
besökare utifrån. Världsarvsorganisationen bör verka för att evenemang av denna karaktär
arrangeras.
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3.7 Innovation och digitalisering
Mål - Innovation och digitalisering
Mål 3.7.1
Mål 3.7.2
Mål 3.7.3
Mål 3.7.4

Användningen av immersiva medier ökar för att bättre förmedla, bevaka och tillgängliggöra
världsarvet.
Digital dokumentation av världsarvet är öppen, tillgänglig och användbar för förmedling, forskning och
konservering.
Samarbete ökar med andra världsarv och aktörer inom områdena digitalisering och praktiskt arbete
med immersiva medier.
Sensorteknik nyttjas för bevakning av världsarvets skick.

Digitala lösningar används alltmer i förmedling och kommunikation kring kulturmiljön och
är en tillgång inom samhällsplanering, besöksnäring och kunskapsuppbyggnad.
Visualiserande och digital teknik är en tillgång i förståelse och tillgängliggörande av
världsarvet.
Riksantikvarieämbetets arbete med digitala metoder i förmedling av kulturarv och
etablerandet av en kulturarvsinkubator på Gotland är en tillgång i världsarvsarbetet. Den
sistnämnda främjar innovation och teknisk utveckling inom kulturarvsområdet samt att öka
entreprenörskap och företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och
produkter.
För att främja användandet av digitala lösningar i förmedling av kulturarv och
samhällsplanering behövs partnerskap och samarbeten där offentliga och privata aktörer
ingår samt ett ökat samarbete med andra världsarv.

3.7.1 Tillgängliggörande och upplevelser

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I Visby innerstad framstår stadsmuren, ruinerna, hamnen och dess medeltida torn som
miljöer som kan användas som goda testytor för att bygga 3D digitaliserade rum. I Visby
finns exempelvis potential att visa stadsmuren och ruinernas ursprungliga utseende samt
olika byggnadsfaser och rekonstruktionsförslag.
Riksantikvarieämbetet i samverkan med bland andra Gotlands Museum har genomfört ett
experiment i Helge Ands ruin. Experimentet ger en rumsuppfyllande upplevelse i bild, ljud,
interaktion och rökelsedoft av ruinens historia, och de mänskliga gestalter som en gång
fyllde den med liv. Även mera allmänna upplevelser av medeltidens gudstjänstliv, konst och
arkitektur, det medeltida Gotland och Visby ingår i projektet. Resultaten kan användas för
att vidareutveckla arbetet med projektionsbaserade virtuella upplevelser i världsarvet. Ett
öppet WiFi nät kan ge en bredare allmänhet tillgänglighet att nyttja de digitala tjänsterna.
Vid framtagande av dokumentationsunderlag är det viktigt att sträva efter att
kunskapsunderlag blir tillgängliga och öppna för en bred allmänhet.
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3.7.2 Användning i samhällsplanering

Digitala metoder bidrar till bättre förståelse och visualisering av nya stadsplaneringprojekt
och hur nya tillägg i staden kan tänkas se ut. Med hjälp av 3D-modeller kan
detaljplanegränser och planbestämmelser för aktuella områden visas. Det kan kombineras
med en landskapsbild samt befintliga och tänkta byggnader. I en 3D-modell kan
användaren röra dig fritt, testa olika projekteringsförslag och se hur resultatet skulle bli
utifrån valfria vyer. 3D-modeller skapar förutsättningar för att lättare förstå hur ett projekt
är tänkt att bli och därmed enklare kunna bedöma eventuell påverkan på världsarvet.

3.7.3 Bevakning

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Laserscanning och 3D-modeller kan även användas för bevakning för att följa förändringar
i byggnadsverk som till exempel stadsmuren och kyrkoruinerna. Genom befintliga nätverk
för sensorer finns möjlighet att löpande bevaka världsarvet. Stadsmuren utgör ett särskilt
viktigt monument där användandet av väl genomtänkta metoder kan bidra till bevakning i
syfte att följa förändringar och särskilt känsliga delar där det finns risk för ras.
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Markham, A., Osipova, E., Lafrenz Samuels, K. och Caldas, A. (2016) World Heritage and
Tourism in a Changing Climate, UNEP, Nairobi, Kenya and UNESCO, Paris, France.

Koppling till andra styrdokument

Skydd, vård och förvaltning




Detaljplan för Visby innerstad (antogs 2010-02-22) med tillhörande byggnadsordning,
2010
Visby innerstad: en bebyggelseinventering. Del 1 och 2 Gotlands fornsal (2002).
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Hela Visby – Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (antogs av
kommunfullmäktige 2009-12-14)
Miljöbalken (1998:808)
Kulturmiljölagen (1988:950)
Plan - och bygglag (2010:900)
Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Livskraftig hållbar stadskärna











Plan- och bygglag (2010:900)
Hela Visby – Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (antogs av
kommunfullmäktige 2009-12-14)
Detaljplan för Visby innerstad (antogs av kommunfullmäktige 2010-02-22) med
tillhörande Byggnadsordning,
Parkeringsstrategi Gotland
Stads- och utemiljöprogram för Gotland
Region Gotland kulturplan 2017-2020 (2021-2024 under utarbetande)
Region Gotland Tillgänglighetsstrategi – för en framkomlig fysisk utemiljö (2016-0301)
Visby innerstad: en bebyggelseinventering. Del 1 och 2, Gotlands fornsal (2002).
Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6a8f491016b944a8cbe7193/156291482200
4/Jämställdhetsstrategi%20för%20Gotland%202018-2023.pdf

Hållbar turism





Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Besöksnäringsstrategi för Gotland 2019-2027
Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020.
Regional utvecklingsstrategi.
Varumärkesplattform.

Miljö, energi och klimat







Sveriges miljömål, Generationsmålet och det nationella miljömålsarbetet.
Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 – regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen
och generationsmålet Rapporter om natur och miljö, Rapport nr 2019:10
Kulturarvet och miljön. Redovisning av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag
Ku98/1908/Ka med anledning av propositionen Svenska miljömål (1997/98:145)
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018-2020
Nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens proposition 2017/18:163
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Riksantikvarieämbetet 2015. Klimatanpassning och energieffektivisering – en
handlingsplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017
SMHI, RAPPORT NR 2015-31 Lokala ytavrinningsförhållanden i Gotlands län
Tillsammans mot 2030: En energi- och klimatstrategi för Gotland, Länsstyrelsen
Gotlands län
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/overenskommelse-om-den-svenskaenergipolitiken
Detaljplan Visby innerstad (antogs av kommunfullmäktige 22 februari 2020 )med
tillhörande byggnadsordning
Miljöprogram Region Gotland
Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter
och allmänna platser
Boverkets byggregler (BBR) 9 kap. Energihushållning
Kulturmiljölagen (1988:950)

Riskhantering och beredskap




Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019 RS 2016/786
Plan för allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland RS 2016/294

Kommunikation och kunskapsuppbyggnad






Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]





Regeringsuppdrag om kulturarv och skolarbete
Nationell strategi för världsarvsarbetet, Riksantikvarieämbetet, 2019
Unesco. Länk: http://www.unesco.se/kultur/varldsarv/unescos-skolprojekt-omvarldsarven/ (hämtad 2020-02-13)
Unesco ”Världsarv i skolan, del 2” Länk: http://www.unesco.se/wpcontent/uploads/2015/11/Laerarhandledning-3-vaerldsarv-i-Sverige-1.pdf (hämtad
2020-02-13)
Läroplan för grundskolan. Länk:
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-forgrundskolan (hämtad 2020-02-14)
Läroplan för gymnasieskolan. Länk:
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-ochamnen-i-gymnasieskolan (hämtad 2020-02-14)

Innovation och digitalisering




Regional Digital Agenda - Gotland (RDA)
Bredband 3.0
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Bilagor
Bilaga 1: Särskilt stort universellt värde
Statement of Outstanding Universal Value (adopted by the World Heritage Committee at its
41st session in Krakow, 2017.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

The Hanseatic Town of Visby is a unique example of a northern European medieval walled
trading town with a preserved and notably complete townscape and assemblage of highquality historic structures. Together these elements graphically illustrate the form and
function of this type of significant human settlement, which still prevails as a living
town. Visby lies on the Island of Gotland, about 100 km east of the mainland in the Baltic
Sea. The settlement, dating from the Viking Age, was formed on a shore with a natural
harbour, sheltered by steep cliff formations. Gotlandic merchants utilized it as a strategic
point in trade within the Baltic Sea. They allied for the protection of their trading posts
which developed into a federation or Hansa. By the 12th century Visby had come to
dominate this trade, and all the commercial routes of the Baltic were channelled through
the town. After the foundation of Lubeck in 1143, German merchants began to expand
their sphere of interest into the Baltic Sea and settled in Visby. It became the only trading
place on the island with the privilege of trading with German towns and hence the main
centre of the Hanseatic League. During the 13th century, Visby changed from a seasonal
trading place into an impressive metropolis, enclosed by a strong defensive wall and
increasingly divorced from its rural hinterland. The wall imposed new restrictions on the
Gotlandic traders creating tensions that led to civil war in 1288. German, Russian and
Danish traders built stone warehouses in parallel rows from the harbour and the
community expanded with guild houses, churches and residences. In the 14th century,
Visby began to lose its leading position in the Hanseatic League due to plague around 1350
and invasion by the Danish army under King Valdemar Atterdag in 1361. Warfare and
piracy in the 15th century and changed trading routes bypassing Visby severely affected
trade on Gotland and the economy of Visby deteriorated. The end of Visby's greatness
came in 1525, when it was stormed by an army from Lubeck and the northern parts were
partially burnt. In the 18th century Visby experienced a revival of trade and industry. Many
warehouses were refurbished as housing and new buildings were added both on the ruins
of earlier ones and on vegetable plots. The 19th century saw the construction of schools, a
hospital, and a prison and the growth of a small shopping area on one of the main streets.
The town began to expand beyond the medieval wall.
The “inhabited historic town” includes the walled town and its immediate surroundings
constituting an area of 105 ha. The urban fabric and overall townscape of Visby are its
most important qualities. The well-preserved town wall, with its towers and gates, extends
3.4 km and is surrounded by dry moats and open spaces that together form a defensive
network. Some of the limestone used as building material was quarried from here. Roads
into the town through gates to the north, east and south, leading from the cliff to the
harbour, date to the Viking era. The medieval street plan survives both above and below
ground. Urban archaeology gives evidence to widespread building structures, streets paved
with large limestone slabs and a sophisticated water and sewage system. The remains of
over 200 warehouses and merchants' dwellings are predominantly in Romanesque style.
Medieval Visby had more churches than any other town in Sweden: 15 within the walls and
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two outside. These buildings reflect several building phases with Romanesque and Gothic
features, and they served various functions- parish, guild, monastic and hospital churches.
Many fell into decay after they were abandoned during the Reformation in the 1530s. Only
St Mary’s Cathedral survives and is still in ecclesiastical use. A large amount of small
vernacular wooden houses from the 18th and 19th centuries featuring horizontal plank
construction used since the Viking period remain intact. They are found mainly in the
eastern parts of the town and on the site of the former Visborg Castle.

Criterion (iv):

The Hanseatic Town of Visby is an outstanding example of a North European medieval
walled town which reflects with remarkable completeness its essentially late 13th-century
form and function as one of the most important trading towns of the Hanseatic League
between 1161 and 1360. This is reflected in the well-preserved town wall, street pattern,
church ruins, medieval buildings and townscape.

Criterion (v):

Visby is a characteristic example of a traditional human settlement that has evolved over
time through continuous adaptation to the medieval form and function. The inhabited
historic town has prevailed under the influence of socio-economic and cultural change.
This has resulted in a townscape in which the medieval walled trading town has been
retained with distinctive layers over time until the present day. Functional continuity is
reflected in its structure as a county, diocesan, commercial and residential town.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Integrity

The property includes the walled medieval town and the surrounding dry moats and open
spaces. A significant proportion of the attributes are in good condition. The medieval
urban plan is largely intact. The town wall has been subject to partial collapses over the
years. The collapse of a section of the wall in 2012 led to a successful restoration and new
knowledge about its state of conservation. The increasing use of the church ruins for
events and activities requires the development of impact assessment and guidelines. On a
building level, incremental change through alterations that disregard conservation
principles results in a cumulative negative impact on heritage values. The visual integrity of
the walled town and historic skyline is vulnerable as the town expands and develops. The
functional continuity and structure of the town is vulnerable to the loss of functional
diversity and traditional building skills. Certain key attributes are located outside of the
property, e.g. the ruins of StGeorge and Solberga monastery, the medieval gallows hill,
limestone quarries and entry roads into the medieval town.
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Authenticity

Visby is the best preserved North European walled town and example of a fortified
commercial centre. It is the most complete of the early Hanseatic towns. The original form
of Visby, displayed in its urban fabric and overall townscape, is its most important quality.
The irregular street pattern and entry roads run from the cliff to the harbour, some with
origins in the Viking era settlement. From its heyday as a Hanseatic trading centre, the
limestone warehouses have maintained their dominance along three main streets parallel to
the shoreline. The authenticity of the medieval building elements is demonstrated in shape
and size, rectangular plan, and height and fabric. Subsequent layers of development have
conformed to the medieval scale and town layout. The Gotlandic traditional lime
production and use for stone, plaster and mortars have remained intact and play a crucial
role in conservation and craftsmanship. The town wall remains largely intact, and its high
level of authenticity is exceptional. The well- preserved dry moats and open spaces
surrounding the walled town form a fringe belt that accentuates and distinguishes the
compact medieval town. Three parallel trenches in the northern parts of the wall are
particularly distinctive. Twentieth-century urban planning took a Garden City approach to
development beyond the wall, preserving considerable areas of open space with lower
densities and strict control over building heights. While the medieval churches fell into
decay, and lost their original function, the ruins are iconic carriers of architectural and
historical significances that have remained more or less intact since the 19th century. While
Visby lost its function as a commercial metropolis during the 14th century, its urban
continuity is still reflected in a living town with retail, business, residential, educational,
cultural and tourist uses. The relocation of public authorities beyond the walled town has
transformed its spirit of place as a vibrant office-based core into a largely seasonal
residential area. Gotland and Visby are an attractive holiday destination and economically
strong property owners are both an asset and a threat to the preservation of this
environment.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Protection and management requirements

The property ownership is mixed with public and private owners. The church ruins are
owned and managed by the State, while St Mary's Cathedral is owned by the parish. The
town wall and its towers are primarily owned by the local authority and have traditionally
been managed by the state. A small number of landmark buildings remain in local authority
ownership although several have been sold due to privatization processes. The majority of
the domestic houses and commercial properties are in private ownership. The statutory
'detailed plan' for the walled town of Visby together with the associated building code
regulates preservation of the built environment and new development within the walls
under the Planning and Building Act, for which the municipality is responsible. In addition,
257 building monuments are designated by the state under the Cultural Heritage Act, which
also protects the archaeological remains of the entire property. The property is recognized
by the state as an 'area of national interest' under the Environmental Code. In February
2010, the municipal council approved a statutory detailed conservation plan for the whole
World Heritage property. This plan includes regulations concerning preservation. It also
includes statutory building guidance, primarily for property owners, but also for municipal
public areas. Management of the property rests with several organizations. Gotland
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Municipality is the coordinating organization, with a site manager, carrying the overall
responsibility through the City/Regional Council. A World Heritage Studio brings together
different functions and departments within the municipality concerning conservation and
development. The state manages the town wall and the church ruins. The County
Administrative Board is responsible for implementing the Cultural Heritage Act and has a
supervisory role in conservation on behalf of the state. The World Heritage Advisory
Council consists of a steering committee of three key organizations; Gotland Municipality,
the County Administrative Board and Gotland Museum, as well as other stakeholders such
as representatives of residents, businesses, tourism, property owners, research and
education. A World Heritage Forum is held annually to facilitate public engagement and
dialogue on specific issues. The management plan from 2003 is under review. Its objectives
are integrated with the Development Plan for Visby 2025. Management of the town wall is
presently being reconsidered.
Negotiations are underway between the Swedish National Heritage Board, having
traditionally been responsible for its maintenance, and the owner, Gotland Municipality.
Successful future management of the town wall requires both long-term funding and a
clear agreement between the authorities. A buffer zone needs to be demarcated to address
development pressure in the vicinity of the property. The building of a new harbour for
larger cruise ships requires a sustainable tourism framework. Processes of privatization,
gentrification and increased tourism threaten the functional diversity and social balance of
the town. A strategy for risk management needs to be developed, including a fire
protection system.

Beskrivning av särskilt stort universellt värde (svensk översättning, granskad och godkänd av
Riksantikvarieämbetet)

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hansestaden Visby är ett unikt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad
handelsstad med en välbevarad och synnerligen komplett stadsbild och samling
högkvalitativa byggnadsverk. Tillsammans ger dessa delar uttryck för den typ av betydande
mänsklig bosättning som genom dess form och funktion fortfarande utgör en levande stad.
Visby ligger på Gotland, en ö cirka 100 km öster om det svenska fastlandet i Östersjön.
Den vikingatida bosättningen lokaliserades vid havet med en naturlig hamn, skyddad av
branta klippformationer. Gotländska köpmän utnyttjade den som strategisk punkt för
handel mellan länderna kring Östersjön. Länderna slöt sig samman i en federation, eller
Hansa, för att skydda sina handelsplatser. Vid 1100-talet hade Visby kommit att dominera
denna handel och alla kommersiella vägar genom Östersjön styrdes genom staden. Efter
grundandet av Lybeck 1143, började tyska köpmän expandera sitt handelsintresse i
Östersjön och bosatte sig i Visby. Staden blev den enda handelsplatsen på ön med
privilegiet att handla med tyska städer och blev därmed Hansans huvudcentrum. Under
1200-talet förändrades Visby från en säsongsbetonad handelsplats till en imponerande
metropol, omgiven av en skyddande stadsmur och i allt högre grad skild från sitt inhemska
inland.
Muren medförde nya restriktioner för de gotländska köpmännen, vilket innebar spänningar
som 1288 ledde till inbördeskrig. Tyska, ryska och danska köpmän byggde packhus i
parallella rader längs hamnen och staden utvidgades med gilleshus, kyrkor och bostäder.
Under 1300-talet började Visby förlora sin ledande position inom Hansaförbundet. Detta
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på grund av ett pestutbrott omkring 1350 och invasionen av den danska armén under kung
Valdemar Atterdag 1361. Under 1400-talet ledde krigföring och sjöröveri samt förändrade
handelsvägar förbi Visby till en dramatisk nedgång av handel och ekonomi på Gotland. En
armé från Lybeck stormade slutligen Visby 1525 och brände delar av den norra staden.
Detta markerar slutet på Visbys storhetstid. På 1700-talet upplevde Visby ett uppsving i
handel och industri. Många packhus renoverades som bostäder och nya byggnader tillkom
både på ruiner av äldre hus och på före detta kålgårdar. Under 1800-talet byggdes skolor,
ett sjukhus, ett fängelse och ett handelsstråk tillkom längs en av huvudgatorna. Staden
började expandera utanför den medeltida muren.
Den "bebodda historiska staden" omfattar den muromgärdade staden och dess närmaste
omgivning som tillsammans utgör ett område på 105 ha. Stadens fysiska form och den
övergripande stadsbilden är Visbys viktigaste egenskaper. Den välbevarade stadsmuren
med sina torn och portar är 3,4 km i omkrets är omgiven av vallgravar och öppna ytor som
tillsammans bildar en försvarsanläggning. En del av kalkstenen som användes som
byggnadsmaterial hämtades härifrån. Stadens infartsvägar genom portar i norr, öster och
söder, som leder från klinten ner till hamnen, kan dateras till vikingatiden. Det medeltida
gatunätet finns bevarat både över och under mark. Stadsarkeologin ger belägg för
omfattande bebyggelselämningar, äldre gator som är belagda med stora kalkstensplattor
och ett sofistikerat vatten- och avloppssystem. Resterna av över 200 packhus och
köpmanshus är uppförda i framförallt romansk stil. Medeltida Visby hade fler kyrkor än
någon annan stad i Sverige: 15 innanför murarna och två utanför. Dessa byggnadsverk
återspeglar flera tidsperioder med romanska och gotiska karaktärsdrag, och de hade alla
olika funktioner som församlings-, gilles-, kloster- och sjukhuskyrkor. Många förföll när de
övergavs under reformationen på 1530-talet. Endast domkyrkan Sanka Maria förblev intakt
och används fortfarande. En stor mängd små trähus från 1700-och 1800-talet med
skiftesverkskonstruktion (Bulhus) som härstammar från vikingatiden finns kvar. Man hittar
dem främst i de östra delarna av staden och i området där Visborgs slott var placerat.

Kriterium (iv)

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hansestaden Visby är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk muromgärdad stad
vars medeltida form och funktion från sent 1200-tal är anmärkningsvärt intakt och som en
av de viktigaste Hansestäderna mellan 1161 och 1360. Detta återspeglas i den välbevarade
stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna, de medeltida byggnaderna och stadslandskapet.

Kriterium (v)

Visby är ett karakteristiskt exempel på en traditionell mänsklig bosättning som har bevarats
och vidareutvecklats genom kontinuerlig anpassning till den medeltida stadens form och
funktion. Visby har överlevt som en bebodd stad trots socioekonomiska och kulturella
förändringar. Det har resulterat i ett stadslandskap där den medeltida muromgärdade
handelsstaden bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram till nutid. Funktionell
kontinuitet återspeglas genom att stadens historiska roll som residens- och stiftsstad består
samt att det finns kommersiella funktioner och bostäder.
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Integritet

Världsarvet omfattar den medeltida staden innanför stadsmuren , de omgivande
vallgravarna och de öppna ytorna som omger den. De flesta attribut är i gott skick och den
medeltida stadsplanen är i huvudsak intakt. Mindre delar av stadsmuren har rasat under
årens lopp. En sektion av muren rasade 2012 vilket ledde till en framgångsrik restaurering
och ny kunskap om dess skick och bevarande. Den ökande användningen av kyrkoruinerna
för evenemang och aktiviteter kräver att riktlinjer och konsekvensbedömningar tas fram.
Åtgärder som inte tar hänsyn till bevarande principer innebär en gradvis och ackumulativ
förändring av bebyggelsen som har en negativ påverkan på världsarvet. Den historiska
stadssiluettens visuella integritet är sårbar när staden expanderar och utvecklas. Tendenser
av en utveckling som leder till att stadskärnans mångfunktionella karaktär går förlorad och
bristen på kunskap om traditionella hantverk hotar stadens funktionella kontinuitet och
byggnadsverk. Vissa nyckelattribut är placerade utanför världsarvet, t.ex. ruinerna av Sankt
Göran och Solberga kloster, den medeltida galgen, kalkstensbrott och infartsvägarna till
den medeltida staden.

Autenticitet

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visby är den bäst bevarade muromgärdade staden i Nordeuropa och exempel på ett befäst
handelscentrum. Staden är den mest kompletta av de tidiga Hansestäderna. Visbys
ursprungliga form, som kan upplevas i dess fysiska struktur och övergripande stadsbild, är
dess viktigaste kvalitet. Det kan utläsas i det oregelbundna gatumönstret och infartsvägarna
som löper från klinten till hamnen, några med ursprung i vikingatiden. Packhusen i kalksten
som uppfördes under Visbys höjdpunkt som ett av Hansans handelscentrum, har behållit
sin dominans längs de tre huvudgatorna som löper parallellt med strandlinjen. De
medeltida byggnaderna är autentiska, vilket visas i dess utformning och storlek genom den
rektangulära planen, höjd och material. Senare bebyggelseutveckling har anpassats till den
medeltida skalan och stadsplanen. Den gotländska kalkstensbrytningen och den
traditionella kalkproduktionen som används till puts- och murbruk än idag och spelar en
avgörande roll när det gäller underhåll och bevarande av äldre hantverk.
Stadsmuren är till största del intakt och dess höga autenticitet är enastående. De
välbevarade vallgravarna och öppna ytor som omger staden innanför murarna bildar en
skiljezon som accentuerar kontrasten mellan den kompakta medeltida staden och den glesa
ytterstaden. Särskilt tydliga är de tre parallella vallgravarna längs den norra delen av muren.
Under 1900-talet tog stadsplaneringen intryck av trädgårdsstadsidealet vilket gjorde att
stora områden med öppna ytor sparades och en begränsning i byggnadshöjd och täthet
styrde utformningen av staden utanför murarna. Trots att de medeltida kyrkorna förföll
och förlorade sin ursprungliga funktion utgör ruinerna ikoniska värdebärare av
arkitektonisk och historisk betydelse som varit mer eller mindre intakta sedan 1800-talet.
Medan Visby förlorade sin funktion som en handelsmetropol under 1400-talet, speglas dess
kontinuitet som levande stad i funktioner som handel, kontor, bostäder, utbildning, kultur
och turism. Utflyttningen av flera offentliga myndigheter till lokaler utanför stadsmuren har
förvandlat staden från en livlig kontorsbaserad kärna till ett mer säsongsbetonat
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bostadsområde. Att Gotland och Visby är ett attraktivt semestermål med ekonomiskt
starka fastighetsägare är både en tillgång och ett hot mot bevarandet av denna miljö.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Skydd och förvaltning

Ägandet i Visby är blandat med både offentliga och privata ägare. Kyrkoruinerna ägs och
förvaltas av staten, medan domkyrkan Sakta Maria ägs av stiftet. Stadsmuren och dess torn
ägs huvudsakligen kommunalt och har traditionellt förvaltats av staten. Ett litet antal
byggnader finns kvar i kommunalt ägande, även om flera har sålts på grund av
privatiseringsprocesser. Majoriteten av hushållen och kommersiella fastigheter är i privat
ägo. Detaljplanen med den tillhörande byggnadsordningen för staden innanför murarna är
antagen för att reglera bevarandet och utvecklingen av den byggda miljön enligt plan- och
bygglagen, för vilken Region Gotland är ansvarig. Dessutom har 257 byggnadsminnen
beslutats av staten genom kulturmiljölagen, som också skyddar de arkeologiska
lämningarna i hela Visby innerstad. Området är utpekat av staten som ett riksintresse för
kulturmiljövården enligt miljöbalken. I februari 2010 godkände kommunfullmäktige en
detaljplan med tillhörande byggnadsordning för Visby innerstad. Denna detaljplan
innehåller bestämmelser om bevarande och utvecklingen och riktar sig främst till
fastighetsägare, men gäller även för offentlig mark. Flera organisationer är ansvariga för
förvaltningen av världsarvet. Region Gotland är den samordnande organisationen, med en
världsarvsamordnare som bär det övergripande ansvaret genom regionfullmäktige. En
världsarvsstudio samlar olika funktioner och avdelningar inom regionen. Staten förvaltar
stadsmuren och kyrkoruinerna. Länsstyrelsen är ansvarig för genomförandet av
kulturmiljölagen och har en tillsynsroll av bevarandet å statens vägnar. Världsarvsrådet
består av en styrgrupp med tre nyckelorganisationer; Region Gotland, Länsstyrelsen i
Gotlands län och Gotlands Museum, liksom andra intressenter som boende, företag,
turism, fastighetsägare, forskning och utbildning. Ett världsarvsforum hålls årligen för att
underlätta för allmänhetens engagemang och möjliggöra för en dialog om specifika frågor.
Förvaltningsplanen från 2003 har utvärderats och dess mål är integrerade med
översiktsplanen för Visby (Hela Visby 2025). Förvaltningen av stadsmuren håller för
närvarande på att omprövas. Förhandlingar pågår mellan Riksantikvarieämbetet, som
traditionellt varit ansvarig för underhållet och ägaren, Region Gotland. En fungerande
förvaltning av stadsmuren kräver både långsiktig finansiering och ett tydligt avtal mellan
myndigheterna. En buffertzon måste upprättas för att hantera utvecklingstrycket utanför
världsarvet. Byggandet av en ny hamn för större kryssningsfartyg kräver ett ramverk för
hållbar turism. Privatisering, gentrifiering och ökad turism hotar den funktionella
mångfalden och sociala balansen i staden. En strategi för riskhantering måste utvecklas som
inkluderar en brandskyddsstrategi.
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Bilaga 2: Skydd och lagstiftning
Kulturmiljölagen

Kulturmiljölagen (1988:950) fastställer att det är en nationell angelägenhet att skydda och
vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter
ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Kulturmiljölagen innefattar bestämmelser
om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen m.m. Tillstånd enligt
kulturmiljögen 2, 3 och 4 kap beslutas av länsstyrelsen.

Fornminnen

Fornlämningar får inte utan tillstånd rubbas, tas bort, grävas ut eller på annat sätt t.ex.
genom bebyggelse eller plantering ändras eller skadas (kapitel 2). Till en fornlämning hör
ett så stort område som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område kallas fornlämningsområde.
Skyddet för fornlämningar gäller för såväl för kända som ännu okända fornlämningar.
Länsstyrelsen kan i beslut om tillstånd villkora bland annat arkeologisk undersökning och
dokumentation.

Byggnadsminnen

Byggnader, parker och trädgårdar kan byggnadsminnesförklaras enligt kulturmiljölagen. En
byggnadsminnesförklaring är det högsta skydd en byggnad kan få enligt svensk lagstiftning.
För ändringar av byggnadsminnen som strider mot skyddsföreskrifterna krävs tillstånd.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I beslutet om tillstånd har länsstyrelsen möjlighet att ställa de villkor som krävs för att
säkerställa att de kulturhistoriska värdena inte förvanskas. Detta kan till exempel innebära
krav på antikvarisk medverkan, kompetenskrav på hantverkare, val av material och metod
m.m. Det är ändringens påverkan på det kulturhistoriska värdet, snarare än ändringens
storlek, som är avgörande för om tillstånd kan beviljas eller inte. Tillstånd till ändring av ett
byggnadsminne ska motiveras av särskilda skäl.
Generellt krävs inget tillstånd för underhållsåtgärder om traditionella material och metoder
används. För att säkerställa att de kulturhistoriska värdena inte förvanskas kan länsstyrelsen
dock ställa krav på antikvarisk medverkan och dokumentation.
Länsstyrelsen kräver ofta in en antikvarisk konsekvensanalys som beslutsunderlag och kan i
beslut om tillstånd villkora antikvarisk medverkan. Kostnaden antikvarisk medverkan
bekostas av byggherren.

Kyrkliga kulturminnen
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Kulturmiljölagen omfattar även kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som
har tillkommit före utgången av år 1939. Dessa får inte ändras på något väsentligt sätt utan
tillstånd från länsstyrelsen. Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall även vårdas och
underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär
inte förvanskas.
Det krävs alltid tillstånd från länsstyrelsen, i fråga om ändringar, ingrepp, rivning, flytt och
ombyggnader, exteriört likt som interiört av en kyrkobyggnad och kyrkotomter.
Kyrkobyggnader har inte individuella skyddsföreskrifter till skillnad från byggnadsminnen.
Svenska kyrkan tilldelas årligen medel (kyrkoantikvarisk ersättning) från staten för vård av
kyrkobyggnader, kyrkotomter, inventarier och begravningsplatser. Svenska kyrkan beslutar
om och fördelar dessa medel som stiften kan ansöka om.

Miljöbalken

Miljöbalken (SFS 1998:808) ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och
kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Den ska tillämpas så att
bland annat värdefulla natur och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska
mångfalden bevaras och att miljön i övrigt används så att, en från bland annat kulturell
synpunkt, långsiktigt god hushållning tryggas. Enligt de grundläggande bestämmelserna för
hushållning med mark- och vattenområden anges att områden som har betydelse på grund
av deras natur- eller kulturvärden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- eller kulturmiljön. Riksintresse för kulturmiljövården ska avspegla landets
historia. Begreppet ”påtaglig skada” är centralt i bedömningar om förändringars påverkan
på riksintresset.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Riksintresse för kulturmiljövård

Länsstyrelsen bereder underlag och Riksantikvarieämbetet fattar beslut om riksintresse för
kulturmiljövård. Riksintresse är ett anspråkstagande och inte skydd, däremot ska de
kulturvärdena som riksintresset ger uttryck ut skyddas. Kulturvärdena inom riksintresset
ska skyddas genom kommunens planläggning. Länsstyrelsen ska tillhandahålla kommunen
kunskapsunderlag om riksintressets kulturvärden.
Länsstyrelsen företräder de statliga intressena i dialog med kommunen. Om länsstyrelsen
bedömer att riksintressena inte skyddas genom planläggningen har länsstyrelsen möjlighet
att upphäva en detaljplan.

Anmälan för samråd

Verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälas för samråd
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(kapitel 12). För Hansestaden Visby kan detta bli aktuellt vid verksamhet eller åtgärd som
påverkar särskilt skyddsvärda träd: 1) jätteträd, grövre än 1 meter i diameter; 2) mycket
gamla träd, gran, tall ek och bok äldre än 200 år övriga trädslag äldre än 140 år; 3) grova
hålträd, träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam.
Alléer skyddas genom biotopskydd enligt miljöbalken och kräver biotopsskyddsdispens
från länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen

Region Gotland ansvarar för plan- och bygglagen (2010:900) och det är lämpligt att skydda
Visby innerstad genom en detaljplan som innehåller bestämmelser om hur den byggda
miljön samt offentlig mark ska bevaras och utvecklas.

Detaljplan och byggnadsordning för Visby innerstad

I dagsläget är bedömningen att det finns anledning att utöka uppdraget från 2014 med
ambitionen att detaljplanen på ett tydligare sätt ska leva upp till planens syfte och därmed
även förenkla handläggningen av bygglov i Visby innerstad. Med hänvisning till
erfarenheterna av den tidigare gällande detaljplanen, bedömdes då att reglering av
användningssättet eller zonindelning av verksamheter inte var nödvändig.
Förutsättningarna i Visby innerstad har sedan nu gällande detaljplanens ikraftträdande
förändrats så att ytterligare reglering kan anses nödvändig för att upprätthålla detaljplanens
grundläggande syfte.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Utvecklingen går alltmer mot en mer monofunktionell stad med fokus på korttidsboende,
handel och restauranger. Förändringstrycket på existerande byggnader och obebyggd mark
har ökat markant. Detaljplanen ger inte tillfredställande möjlighet att styra över funktion i
byggnader liksom placering, storlek och byggnadshöjder för tillkommande byggnader.
Vid detaljplanens antagande fanns inte föreställningen att utrymme för nybyggnader på
redan bebyggda fastigheter var omfattande. Riktlinjerna i byggnadsordningen fokuserade
därför på att gälla vid förändringar av befintliga byggnader. Gällande detaljplan har endast
en hänsynsbestämmelse som påtalar förbud mot överexploatering. Bestämmelserna
preciserar inte vad överexploatering innebär, vilket i praktiken betyder ett begränsat stöd
för handläggning och beslut. Även viljan att riva byggnader var underskattad när
detaljplanen antogs. Bestämmelser och/eller riktlinjerna för när det kan anses befogat att
riva byggnader i innerstaden saknas i den gällande detaljplanen.
Bygglovsprövningen när det gäller ändring av befintlig bebyggelse sker nästan uteslutande
med utgångspunkt från en antikvarisk förundersökning (enligt detaljplanens
varsamhetbestämmelser) där de specifika kulturvärdena som påverkas lyfts fram och en
konsekvensanalys ger underlag för tjänstepersoner och nämnd att göra rätt bedömning i
ärendet. Den antikvariska förundersökningen som bekostas av byggherren har även en
viktig funktion i utförarstadiet där förslag på antikvariska kontrollpunkter styr vad och i
vilka skeden den antikvariskt sakkunnige ska utföra kontroll på bygget. Det är avgörande
att antikvarisk expertis finns med på ett tidigt stadium. Syftet är inte att hindra en
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utveckling av fastigheterna i Visby innerstad utan se till att utvecklingen sker på ett sätt som
bevarar kulturvärdena istället för att förbruka dessa.
Detaljplanens bestämmelser gällande den förhöjda bygglovsplikten, främst för
underhållsåtgärder, har kritiserats från fastighetsägare håll. Fastighetsägarna uppfattar
lovplikten som en misstroendeförklaring mot ägarnas egen förmåga att sköta sin fastighet.
Den förhöjda bygglovsplikten syftar till att bevara kulturvärdena. Exempel på skador med
röta och frostsprängningar som orsakats av felaktigt eller bristfälligt underhåll visar på
behovet att bevaka med vilka material och metoder husen underhålls för att tillgodose ett
långsiktigt bevarande och behålla autenticitet. Vidare behövs en utökad tillsyn för att
säkerställa att bygglov söks och att villkoren efterföljs.
Nedan beskrivs karaktärsdragen som tas upp i byggnadsordningen och som preciserar de
värden som varsamhetsbestämmelserna ska inriktas på. Det finns ett behov av att
uppdatera och revidera de preciserade värdena för att omfatta hela stadslandskapet.

Medeltidsstaden (1100-1500)

Det tog inte många år för vikingarnas hamn att byta skepnad till den medeltida hansestaden
Visby. Staden blev ett multinationellt och kulturellt handelscentrum. 17 kyrkor och kloster
byggdes i och nära staden. Ringmuren uppfördes i olika etapper under 1200-talet, som en
barriär mellan stad och land. Handeln var säsongsbunden till sommarhalvåret. Mest tätt
bebyggt var området nordost om Strandgatan. Uppskattningsvis bodde 8 000 människor
innanför stadsmuren vid 1300-talets början.

Residensstaden 1500–1720

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Efter medeltidens glansdagar följer århundraden av ekonomisk tillbakagång. Bränder och
lübeckarnas militära attack 1525 gör att staden når sitt mest nedgångna tillstånd.
Invånarantalet är periodvis färre än 1 000 personer. Få nya hus byggs under denna tid.
Visborgs slott sprängs när danskarna lämnar ön 1679. Ett residens byggs vid Strandgatan
för den svenske landshövdingen.

Trästaden 1720–1830

Under 1700-talets inledning fördubblades antalet bostäder i Visby. Klintarna bebyggs med
nästan uteslutande små hus av trä i bulhuskonstruktion. År 1785 har Visby fler än 5 000
invånare och är med detta Sveriges i storlek femte stad. Handel, sjöfart och industri
utvecklas. En artilleribataljon med 400 anställda placerades i Visby.
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Borgarstaden 1830–1920

Vid sekelskiftet 1900 har Visby 8 375 invånare och är Sveriges i storlek 27:e stad.
Ringmuren är inte längre gränsen mellan stad och land. Visby blir en modern stad med
växande ansvar för administration, bank- och skolväsende, sjukvård och infrastruktur.
Industrin blomstrar och kommunikationerna förbättras. Stora torget bildar centrum för
handeln. Klinten blir de fattigas bostadsområde. Den spirande turismen förändrar synen på
ringmur och ruinerna.

Den moderna staden 1920–2010

Staden anpassades efter den ökande bilismen och trafikreglering blev nödvändig. Bristen på
parkeringsplatser gjorde att varuhuset Tempo flyttade till Öster. Rivningen av kvarteret
Östertull skapade debatt år 1972. Villkor i statliga stödåtgärder bidrog till hårdhänta
renoveringar. Kommunsammanslagningen 1971 ökade behovet av kontorsplatser i
innerstaden. Sedan 1970-talet har innerstadens befolkning ökat till knappt 3 000 invånare.

Förordnande om prövning av rivningslov

Med hänvisning till skyddet av riksintresse för kulturmiljövård har länsstyrelsen (2018-1119) beslutat att förordna att 11 kap 12 § plan- och bygglagen ska tillämpas i fråga om Miljöoch byggnämndens beslut om rivningslov enligt plan- och bygglagen (kapitel 9) inom det
geografiska område som utgörs av riksintresse för kulturmiljövård Visby enligt beslut 1987
och 1997. Beslutet går inte att överklaga och det finns inget slutdatum för förordnandet.
Det aktuella området omfattar hela detaljplanen för Visby innerstad.

Förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bidrag till antikvariska överkostnader i samband med byggnadsvård kan lämnas enligt den
så kallade bidragsförordningen (bidrag till kulturmiljövård).
Bidrag kan lämnas till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av värdefulla
kulturmiljöer, till exempel behov av specialkompetens för särskilt komplicerade
arbetsmoment på grund av den historiska bebyggelsens konstruktion och beskaffenhet.
Länsstyrelsen prioriterar bidrag till byggnadsminnen, medeltida byggnader och välbevarade
skiftesverkshus. Till kommersiella byggnader och åtgärder som är av normalt underhåll
samt moderniseringsåtgärder, kan bidrag generellt inte beviljas. För att bidrag ska kunna
lämnas måste miljöns kulturhistoriska värden antas kunna bevaras för framtiden.
Praxis är att staten ansvarar för fornlämningarnas vård, där länsstyrelsen kan lämna bidrag
till vård av fornlämningar på privat mark enligt principen att kostnaden inte bör belasta en
privat fastighetsägares ekonomi.
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det är genom detta bidrag som länsstyrelsen har möjlighet att bidra ekonomiskt till
bevarandet av länets kulturmiljöer, däribland Visby innerstad. Inom ramen för anslaget har
länsstyrelsen även möjlighet att lämna bidrag till utvecklingsprojekt och kunskapsunderlag.
Bland annat bidrar länsstyrelsen med medel för genomförande av världsarvsforum men
även ibland för att ta fram kunskapsunderlag inför kommande restaureringar av en
byggnad.
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Bilaga 3: Fördjupad beskrivning av världsarvets organisation
Världsarvssystemets aktörer

Världsarvets aktörer utgörs av en kedja som sträcker sig från internationell till lokal nivå.
De beslut som fattas på lokal nivå ska utgå från de villkor som utformas nationellt och
internationellt.

Aktörer på internationell nivå

Unescos världsarvskommitté beslutar i frågor kring världsarvskonventionen på
internationell nivå. Kommittén beslutar om nya världsarv och om befintliga världsarv ska
tas upp på listan över hotade världsarv. De granskar även hur världsarven bevaras och
hanteras över tid. Innan beslut fattas i kommittén utvärderar de rådgivande organen
förslaget.
ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, som utvärderar kulturarv och
kombinerade kultur- och naturarv; IUCN, International Union for Conservation of Nature, som
bedömer naturarv och kombinerade kultur- och naturarv; och ICCROM, International Centre
for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property, som främst arbetar med
utbildning, uppföljning och kapacitetshöjande.

Aktörer på nationell nivå

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regeringen är ytterst ansvarig för att Sverige följer världsarvskonventionen och deltar i
världsarvskommitténs och världsarvskonventionens generalförsamlings möten. En
nationell strategi för världsarvsarbetet ligger till grund för Sveriges inriktning för
världsarvsarbetet.86
Ansvariga nationella myndigheter i världsarvsarvsarbetet är Riksantikvarieämbetet,
Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet. Riksantikvarieämbetet har det övergripande
ansvaret för världsarvskonventionens tillämpning i Sverige och samordnar det nationella
världsarvsarbetet. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har ett generellt uppdrag
från regeringen att hantera och förbereda frågor utifrån världsarvskonventionen.
Riksantikvarieämbetet är nationellt ansvarig myndighet för världsarv som är kulturarv.
Naturvårdsverket ansvarar för världsarv som är naturarv. Svenska Unescorådet är
kontaktlänk mellan Sverige och Unesco och bistår regeringen i frågor om Unescos
verksamhet. Svenska Unescorådet verkar för ökad medvetenhet om och skyddsbehov av
världsarven och synliggör världsarvsarbetets globala koppling.

86

Riksantikvarieämbetet (2019).
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Offentliga aktörer på regional och lokal nivå

Organisationen på regional och lokal nivå skiljer sig mellan de olika världsarven.
Länsstyrelsen har i och med den nationella strategin dock ett uttalat grunduppdrag.
Därutöver finns ett flertal myndigheter exempelvis kommuner, Trafikverket och Sveriges
Geologiska Undersökning (SGU) som har mandat att fatta beslut om förändringar i markoch vattenanvändning i eller i anslutning till världsarven.
Kommunen har en central roll i världsarvsarvsarbetet som beslutsfattande myndighet och i
arbetet med samhällsplanering och samhällsutveckling på lokal nivå. Enligt den nationella
strategin för världsarvsarbetet har kommunen har stort mandat att forma sin roll i
världsarvsarbetet utifrån lokala förutsättningar och behov.
Regionerna ansvarar för tillväxtfrågor, besöksmålsutveckling och att göra konst och kultur
tillgängligt på regional nivå. Regionernas roll och ansvar i världsarvsarbetet kan variera
mellan världsarven men generellt sett kan regionerna bidra mer och ta en större roll i
världsarvsarbetet framöver i fråga om världsarvens användande, utvecklande och bidrag till
samhällsutvecklingen och Agenda 2030-målen.

Privata aktörer på regional och lokal nivå

De privata aktörerna i en världsarvsstad är många, deras delaktighet och engagemang är
viktiga i bevarandet. Nedan listas organisationer som representeras i världsarvsrådet och
som är betydande i världsarvsarbetet.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands Museum

Gotlands Museum har som länsmuseum med uppdrag att bevara och tillgängliggöra det
gotländska kulturarvet en viktig roll att spela i vården av och kommunikationen kring
världsarvet. I museets utställningar, samlingar, arkiv och bibliotek finns betydelsefulla
föremål och dokument som berättar historien om Gotland och Visby. Museet har under
lång tid verkat med kompetens inom det byggnadsantikvariska och arkeologiska fältet.
Gotlands Museum ansvarar dessutom på uppdrag av Statens fastighetsverk för att
kyrkoruinerna i Visby hålls tillgängliga för allmänheten. Gotlands Museum är även en viktig
knytpunkt för allmänheten och som besöksmål en viktig aktör i besöksnäringen på
Gotland.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan äger, brukar och förvaltar ett flertal fastigheter och byggnader i världsarvet.
Flera av dem används i en obruten tradition för samma ändamål som de uppfördes för
under medeltiden. Den mest välbesökta av dem är Sankta Maria domkyrkan, som är ett av
Gotlands mest besökta turistmål med över 300 000 besökare per år. Kyrkan är öppen
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dagligen året runt för besök. Förutom gudstjänster och förrättningar är det också en viktig
arena för konst och musik.
Stiftsstyrelsen fördelar den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) inom det egna stiftet,
efter tilldelning från Kyrkostyrelsen. KAE är den statliga ersättning som svenska kyrkan får
för att förvalta det största sammanhållna kulturarvet i Sverige.

Visby innerstadsförening

Visby Innerstadsförening är en ideell förening som arbetar för en sund boendemiljö i en
levande Visby innerstad där det ska finnas plats för ett varierat utbud av verksamheter.
Föreningen svarar på remisser och verkar på olika sätt för påverkan och opinionsbildning.
Cirka 400 hushåll är medlemmar. Det stora antalet är tecken på att det finns ett behov av
en förening som tillvaratar gemensamma intressen i innerstaden.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som verkar för hyresgästers intressen och
rättigheter.

Fastighetsägarna

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande
fastighetsmarknad. Medlemmar är bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och lokaler.
Fastighetsägarna verkar för hyresrättens bevarande och för enkla, tydliga och välmotiverade
administrativa regler vad gäller till exempel bygglov och avgifter. Fastighetsföretagande
handlar inte enbart om att bygga och drifta på ett hållbart och energieffektivt sätt. Det
handlar även om en eftersträvan av helhetsansvar för verksamhet och hur den påverkar de
som bor, använder och arbetar i fastigheterna. Socialt ansvarstagande är viktigt så att
hyresgäster upplever trygghet och trivsel vilket ger nöjda hyresgäster och en levande
innerstad.

Visby Centrum

Visby Centrum är en intresseorganisation som samlar företagare verksamma i Visby
innerstad och Öster Centrum. Organisationen verkar för utveckling av stadsmiljön och
målet om en levande stad genom att bland annat arrangera aktiviteter i stadskärnan. Visby
Centrum verkar för att alla besökare i stadskärnan ska erbjudas en attraktiv mötes- och
handelsplats med ett brett och högkvalitativt utbud av shopping, service och aktiviteter,
samt att verksamheter ska bedrivas med hänsyn till stadens unika miljö och särart. Visby
Centrum är en nyckelaktör i samordningen av Visbydagen som bildades samma år som
Hansestaden Visby blev ett världsarv.
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DBW:s innerstadsråd

DBW:s innerstadsråd är en del av sällskapet D.B.W (De Badande Vännerna) som bildades
1814 av en samling herrar för att ”verka något nyttigt för det allmänna” enligt stadgarna.
Sällskapets innerstadsråd verkar för bevarandet och lämplig utveckling av den säregna
skönhet och ålderdomliga prägel som kännetecknar Visby innerstad. Innerstadsrådet
utdelar ett byggnadsvårdspris för att uppmärksamma och stimulera god bebyggelsevård i
Visby innerstad.

Uppsala universitet Campus Gotland

Universitetet spelar en viktig roll som plats för forskning och undervisning inom flera olika
områden i världsarvsarbetet. Uppsala universitet Campus Gotland finns ett flertal
utbildningar med direkt koppling till världsarsarbetet, exempelvis byggnadsantikvariskt
program, masters program i kulturvård och hållbar destinationsutveckling. Inom
kulturvården finns specialiserad forskning inom energieffektivisering utifrån
byggnadsvårdsperspektiv.
2016 ingick Region Gotland och Uppsala universitet ett så kallat strategiskt partnerskap för
att öka kunskapsutbytet mellan universitetet och regionen, stärka den gotländska
forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotland är en attraktiv universitets- och
utvecklingsmiljö.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands förenade besöksnäring

Gotlands förenade besöksnäring (GFB) bildades 2011 för att samla företagen inom
besöksnäringen på Gotland samt att utveckla och driva besöksnäringens frågor för att
stimulera besöksnäringen i omsättning och betydelse. Organisationen har spelat en viktig
roll i arbetet med kryssningsturism och ingår i Gotland Cruise Network som är en
trepartssamverkan mellan Region Gotland, Copenhagen Malmö Port och representanter
från det gotländska näringslivet. Föreningen har under de sista åren bidragit aktivt till
världsarvsarbetet genom att sätta fokus på vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom
besöksnäringen.

Medeltidsveckan

Medeltidsveckan har arrangerats sedan 1984 och är ett av Sveriges äldsta, mest kända
kulturevenemang. Med runt 40 000 besökare varje år har Medeltidsveckan blivit en viktig
tillväxtkraft för Gotland. Världsarvet utgör arenan för ett stort antal event och bidrar till
förmedling och kommunikation kring Hansestaden Visbys betydelse. Organisationen har
potential att spela en ännu mer framträdande aktör i världsarvsarbetet i framtiden.
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Medeltidsveckan drivs sedan 2007 av driftbolaget Medeltidsveckan på Gotland AB som ägs
av stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland.

Nätverket för byggnadsvård på Gotland

Nätverk för byggnadsvård på Gotland är en ideell förening bestående av företag och
organisationer med intresse och kunskap inom restaurering och traditionellt byggande.
Nätverket har bred erfarenhet och väldokumenterade kunskaper om traditionella
byggnadsmaterial inom restaurering. Föreningen är en viktig aktör genom att den förvaltar
och utvecklar Gotlands byggnadstradition som spelar en avgörande roll för världsarvets
långsiktiga omhändertagande.

Sveriges Arkitekter Gotland

Sveriges Arkitekter Gotland är ett nätverk för arkitekter som är verksamma på Gotland och
för arkitekter med ett särskilt intresse för utvecklingen på Gotland. Nätverket vill bidra till
att öka kunskapen och medvetenheten kring arkitektur, landskap och hållbar
samhällsbyggnad och vänder sig till alla invånare på Gotland. Vidare är nätverket en aktiv
part i samhällsdebatten och politiken, ordnar seminarier och föreläsningar och visar genom
projekt som Pop up-park Visby goda exempel hur staden kan användas av fler.

Gotlands Studentkår Rindi

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands Studentkår Rindi etablerades 1998. Studentkårens huvuduppgift är att ta tillvara
studenternas intressen genom att verka för att studenterna får en kvalitativ utbildning, en
fungerande arbetsmiljö samt möjlighet till studiesociala aktiviteter. Det finns en potential
för ett utökat samarbete med studenterna i världsarvsarbetet kring Hansestaden Visby.
Inom Unesco finns ett världsarvsforum för unga (World Heritage Youth Forum) som
anordnas i samband med världsarvskommitténs möten och möjliggör för unga att bli mer
delaktiga i världsarvsarbetet.

Nationella och internationella nätverk

Världsarv i Sverige

Föreningen Världsarv i Sverige (ViS) samlar världsarven inom Sveriges territorium i ett
nationellt nätverk. ViS bildades 2003 som en ideell förening och verkar för att stödja
förvaltningen av världsarven i Sverige. Föreningen är en arena för erfarenhetsutbyten och
kompetensutveckling för världsarvens samordnare med flera och verkar genom att anordna
årliga nätverksträffar och andra möten för världsarvens aktörer. Föreningen är också en
viktig dialogpart för nationella myndigheter.
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Nordic World Heritage Association

Nätverket för världsarv i Norden är en ideell förening som arbetar för att stärka samarbetet
mellan de nordiska länderna och därigenom möjliggöra kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte avseende implementering av världsarvskonventionen utifrån
världsarvskonventionens fem strategiska mål. Nätverket är en paraplyorganisation för
nationella världsarvsgrupperingar med medlemmar från Danmark (Rigsfællesskabet), Finland,
Island, Norge och Sverige. Föreningen Världsarv i Sverige är medlem i det nordiska
nätverket.

European Meeting of World Heritage Associations

År 2015 togs ett initiativ av Frankrikes nätverk för världsarv och Strasbourg stad i
samarbete med Unescos världsarvscenter till att bilda ett europeiskt nätverk för föreningar
och nätverk i Europa. Syftet var erfarenhetsutbyte mellan länder om hur nätverken och
organisationerna arbetar och vilka förutsättningar de har. Representanter för föreningen
Världsarv i Sveriges deltar i de årliga mötena.

Organization of World Heritage Cities

Organisationen för världsarvsstäder (OWHC, Organization of World Heritage Cities) är ett
nätverk bestående av cirka 250 världsarvsstäder som ger möjlighet till exponering och
samarbete med andra världsarvsstäder, exempelvis Bordeaux, Venedig, Bergen och Lübeck.
OWHC samarbetar framför allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som
kan behövas i världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare. Sekretariatet
ligger i Quebec och det finns en särskild grupp för de nordeuropeiska världsarvsstäderna
med ett regionalt sekretariat i Regensburg för regionen nordvästra Europa och
Nordamerika. Hansestaden Visby är en aktiv medlem i nätverket som är utpekat som ett
prioriterat nätverk i Region Gotlands internationella strategi.87

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

ICOMOS Sverige

ICOMOS Sverige är en ideell förening för yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet som
verkar för att stärka kulturarvets roll i samhällsutvecklingen Sverige. ICOMOS Sverige är
en nationalkommitté och ingår i det globala nätverket ICOMOS vars övergripande syfte är
att verka för att historiska byggnader, fornlämningar, miljöer och kulturlandskap bevaras åt
eftervärlden. ICOMOS arbetar tvärvetenskapligt och sektorsövergripande och fungerar
också som Unescos expertorgan för frågor som rör kulturmiljön och
världsarvskonventionen.
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Region Gotland (2017) Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020.
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Hansan

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hansan är ett nätverk med 195 medlemsstäder i 16 länder av vilka 17 av dessa har
världsarv. Sekretariatet ligger i Lübeck. En stad är årligen värd för Hansedagen, där 75 120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och konstnärer samt på
interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det finns också en
ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad Cultural Route.
Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till enskilda
företag för att främja handel mellan städerna.
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Bilaga 4: Processbeskrivning – metod och projektorganisation

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby utvecklades mellan 20182020 genom dialog och samverkan. Metoden bygger på principer i Burra fördraget, som
togs fram av den australienska ICOMOS kommittén, med tre grundläggande steg: 1.
definiera platsens betydelse; 2. fastställ målsättningar för de värden som ska skyddas; 3. följ
upp och bevaka målsättningar och åtgärder.88 Genom intressentanalys identifierades olika
intressentgrupper för en väl förankrad dialog kring olika frågor i världsarvsarbetet.
Projektorganisation bestod av en projektledare, en styrgrupp, en projektgrupp och sju
tematiska arbetsgrupper: skydd, vård och förvaltning; livskraftig, hållbar stadsmiljö; hållbar
turism; miljö, energi och klimat; riskhantering och beredskap; interpretation och
kunskapsuppbyggnad; innovation och digitalisering. Projektledaren utformade
projektdirektiv och projektplan i samarbete med styrgruppen, arbetsgruppsplaner
utformades i nära samarbete med arbetsgrupperna.
Ett flertal större och mindre dialogmöten genomfördes för att säkerställa deltagande och
bred förankring hos intressenter och allmänhet. Som ett led i dialogarbetet genomfördes
även en enkätundersökning för att samla in synpunkter och underlag för planering. Innan
strategidokumentet antogs av regionfullmäktige skickades det ut på remiss och en
remisskonferens arrangerades för diskussion och frågor kring strategin.

Identifiering av tematiska målområden i världsarvsarbetet

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Projektet strategi och handlingsplan för världsarvet strukturerades kring sju tematiska
områden för vilka mål och åtgärder formulerades av arbetsgrupperna. Inom målområdet
”förvaltning, skydd och vård” diskuterades frågor kopplade till organisation, lagstadgat
skydd och skötsel av världsarvet. I arbetsgruppen samlades representanter för de
organisationer som ansvarar för olika delar av världsarvet. Exempelvis deltog
representanter från Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk som förvaltare för
stadsmuren respektive kyrkoruinerna.
Inom temat ”livskraftig, hållbar stadsmiljö” lyftes frågor kopplade till samhällsplaneringen
och vikten av att slå vakt om Visby innerstad som en attraktiv, livskraftig och hållbar
livsmiljö året runt. Arbetsgruppen samlade kompetenser inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen inom Region Gotland men även
representanter från lokalsamhället, exempelvis innerstadsföreningen, fastighetsägarna och
Visby Centrum.
Syftet med temat ”hållbar turism” och arbetsgruppen med samma namn var att formulera
en initial integrerad hållbar besöksstrategi för världsarvet med utgångspunkt från Unescos
verktygslåda för hållbar turism. Arbetsgruppen samlade kompetenser inom kulturarv och
besöksnäring.
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Inom området ”miljö, energi och klimat” diskuterades vikten av att integrera miljö, energi
och klimatfrågor med vård- och underhållsplanering i världsarvet.
Temat ”riskhantering och beredskap” handlade om att definiera åtgärder för kris- och
katastrofberedskap samt att genom riskanalys identifiera risker som kan hota världsarvets
långsiktiga bevarande.
Målområdet ”kommunikation och kunskapsuppbyggnad” syftade till att lyfta fram vikten
av bred och sammanhållen kommunikation kring världsarvet. Inom ”innovation och
digitalisering” identifierades lämpliga digitala lösningar för förmedling och uppföljning av
världsarvets tillstånd.

Intressenter och delaktighet

Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är framtagen genom en
dialogprocess. En intressentanalys genomfördes initialt för att identifiera olika
intressentgrupper i världsarvsarbetet. Dokumentet är resultatet av ett samskapande mellan
offentlig sektor, privat näringsliv, akademi, civilsamhället och medborgare.
Världsarvsarbetet består av olika intressen och perspektiv och en dialogprocess innebär
många möten, involverade personer och perspektiv som ska samsas. Att så många
människor har inbjudits till att bidra med sin kunskap, att stöta och blöta tankar och idéer
ur olika perspektiv skapar förutsättningar för engagemang vilket i sin tur skapar värde i ett
längre tidsperspektiv. Det är en förutsättning för att fler människor känner ägarskap och
delaktighet i att bevara, använda och utveckla Hansestaden Visby utifrån ett holistiskt
hållbarhetsperspektiv.

Dialogmöten och enkätstudie

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I dialogprocessen inhämtades stöd från konsulten We are Laja, huvudsakligen genom tre
väldokumenterade världsarvsforum. Utöver dessa anordnades flera tematiska dialogmöten
utifrån arbetsgruppernas teman. Exempelvis genomfördes en workshop med tvärsektoriell
medverkan för att ta fram en initial riskbild för Visby innerstad.
Som ett led i arbetet genomfördes enkätundersökningen Tyck till om världsarvet
Hansestaden Visby för att samla in synpunkter och underlag för planering.89 Enkäten som
var den första av sitt slag i Visby bidrog till att synliggöra för allmänheten vad
världsarvsarbetet handlar om. Enkäten vände sig till boende på Gotland samt
fastighetsägare och verksamma inom den muromgärdade innerstaden. De boendes, de
verksammas och fastighetsägarnas åsikter är särskilt viktiga för att skapa en bild av hur det
är att bo, leva och verka i världsarvet.
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Region Gotland (2919) Tyck till om världsarvet Hansestaden Visby: Initial kartläggning av boendes, verksammas och ägares uppfattningar om världsarvet
genom en enkät- och intervjustudie i samband med framtagandet av en ny strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby 2018-2019.
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Remiss av strategin och antagande av slutlig version

Strategidelen av dokumentet Strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
skickades på remiss till berörda organisationer efter beslut av Regionstyrelsen den 28
januari 2020. Handlingsplanen är en sammanhängande men separat del som färdigställs
som en gemensam avsiktsförklaring mellan de aktörer som samlas i världsarvsrådet. Under
remissperioden (7 februari-18 mars 2020) anordnades en remisskonferens i Donnerska
huset i Visby för att öppna upp för frågor och diskussion kring remissversionen av
strategin och för att bidra till en så hög kvalitet som möjligt i remissvaren.
Totalt mottags 28 remissvar vilka sammanställdes i en remissrapport som sammanfattade
synpunkter och förslag med analys och bedömning av hur svaren skulle beaktas i
slutversionen av strategin.90 Remissvaren presenteras i tre huvudgrupper: myndigheter,
organisationer och ideella aktörer, samt politiska partier. Slutsatserna i rapporten utgjorde
en vägvisare i redigeringsarbetet och möjliggjorde för remissorganisationer och
beslutsfattare att sätta sig in i ändringar i slutversionen av världsarvsstrategin.
En slutlig version av strategin lämnades in till Regionstyrelsens arbetsutskott den 30 april
2020 för beslut av Regionstyrelsen följt av Regionfullmäktiges beslut den 15 juni 2020.

Projektledare
Elene Negussie, världsarvssamordnare Region Gotland
Styrgrupp
Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör Region Gotland (projektägare)
Anders Malm, enhetschef samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen i Gotlands län
Susanne Thedéen, museichef Gotlands Museum
Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör Region Gotland
Jenny Iversjö, avdelningschef planerings- och utvecklingsavdelningen Region Gotland
Anders Jolby, utbildningsdirektör Region Gotland / Karl-Erik Söderberg, tf utbildningsdirektör Region Gotland
Monica Frisk, verksamhetsledare Gotlands Besöksnäring

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Projektgrupp
Maria James, regionantikvarie Region Gotland
Kristin Löfstrand, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen i Gotlands län
Sandra Såger, byggnadsantikvarie Gotlands museum
Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland
Åsa Seger, enhetschef planering och utvecklingsavdelningen Region Gotland
Monica Frisk, besöksnäringsstrateg Gotlands Besöksnäring
Karin Winsnes, besöksnäringsstrateg Region Gotland
Elin Sander, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen i Gotlands län
Petra Eriksson, universitetsadjunkt i kulturvård Uppsala universitet Campus Gotland
Björn Sundberg, verksamhetsledare Medeltidsveckan
Anne Ståhl Mousa, IT-strateg Region Gotland
Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare Riksantikvarieämbetet
Per Wikberg, brandingenjör Region Gotland
Eva Backman, Visby Innerstadsförening
Arbetsgrupper
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Förvaltning, skydd och vård
Maria James, regionantikvarie Region Gotland (arbetsgruppsledare)
Kristin Löfstrand, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen i Gotlands län (arbetsgruppsledare)
Anna Donarelli, utredare Riksantikvarieämbetet
Sandra Såger, byggnadsantikvarie Gotlands museum
Lars-Erik Berglund, fastighetsutvecklare Statens fastighetsverk
Agneta Emmervall, Visby Innerstadsförening

Livskraftig, hållbar stadskärna
Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland (arbetsgruppsledare)
Åsa Seger, enhetschef planering och utvecklingsavdelningen Region Gotland (arbetsgruppsledare)
Jenny Sandberg, samhällsplanerare Region Gotland
Frida Wolfgang, projektledare Region Gotland
Kristoffer Strehlnert, strateg Region Gotland
Berit Ångman Svedjemo, intendent offentlig konst Gotlands Museum
Magnus Olsson, verksamhetsledare Visby Centrum
Eva Backman, Visby Innerstadsförening

Hållbar turism
Monica Frisk, besöksnäringsstrateg Gotlands Besöksnäring (arbetsgruppsledare)
Karin Winsnes, besöksnäringsstrateg Region Gotland (arbetsgruppsledare)
Mats Jansson besöksnäringsstrateg Region Gotland
Sofia Scholler, miljökommunikatör och samordnare miljömål Länsstyrelsen i Gotlands län
Ulrika Persson-Fischer, forskare Uppsala universitet Campus Gotland
Catarina Wallentin, strateg Region Gotland
Anna Britta von Schulman, vd Hotell S:t Clemens
Frida Lindroth, projektledare goGotland

Miljö, energi och klimat
Elin Sander, klimatanpassningssamordnare länsstyrelsen
Petra Eriksson, universitetsadjunkt i kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland

Riskhantering och beredskap
Per Wikberg, brandingenjör Region Gotland
Christer Stoltz, beredskapschef Region Gotland
Erika Hedhammar, utredare Riksantikvarieämbetet

Interpretation och kunskapsuppbyggnad

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Björn Sundberg, verksamhetsledare, Medeltidsveckan
Lars Kruthof, pedagog Gotlands Museum
Maria Norderbrim, Visby domkyrka
Lars Grönberg, Visby Innerstadsförening
Ola Arvidsson, Kusinerna Kommunikation

Innovation och digitalisering
Anne Ståhl Mousa, IT-strateg Region Gotland
Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare Riksantikvarieämbetet
Konsult
Johanna Skantz, We are Laja
Anna Linton, We are Laja
Projektassistenter
Erika Sköldefors, Karolina Gerdin
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Bilaga 5: Offentligt ägda fastigheter
Offentligt ägda fastigheter inom världsarvets gränser
Region Gotland

Fastighet

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Ankaret 1 & 5
Blekdammen 10
Burmeister 4
Bävern 2
Galgberget 1:1 (naturreservat)*
Hällarna 1:7 (park)
Innerstaden 1:1
Innerstaden 1:2 (gatumark & park)

Innerstaden 1:20 (park)
Innerstaden 1:25 (kvartersmark)
Innerstaden 1:25-27 & 1:31 (kvartersmark)
Innerstaden 1:28 (park)
Innerstaden 1:33-42
Innerstaden 1:48 (park)
Innerstaden 1:7-15, 1:22 & 1:29 (park)
Kanonen 1 (under försäljning)*
Kapellet 2
Kopparsvik 1:1 (park)
Låset 14
Läroverket 1
Muren 6 (park)
Norr 1:30 (park)
Residenset 6
S:t Drotten 8, 10 & 12 (park)
S:t Göran 1:1 (park)
S:t Lars 6, 9 & 12
S:t Nikolaus 20, 22 & 24 (park)
Skeppsbron 2
Slöjdskolan 2
Solberga 1:19 (gatumark & park)
Trafiken 1
Trafiken 22 (kvartersmark)
Tullen 1
Udden 1
Vinkeln 36 & 37
Vågen 1 (kvartersmark)
Väpnaren 15
Östermur 9 & 10 (park)

Populärnamn
Kulturskolan
Rindi (kårhus)
Burmeisterska huset
Busstation
Galgen
Södergravar
Ringmuren
Donners plats, Rådhusplan, S:t Hansplan, Stora Torget,
Södertorg, Hamnkontor (gamla färjeterminalen)*,
Hamnmagasinet (Gotlands konsumtionsförenings
magasin)*, Sockersilon* Kallbadhuset, Södertorgsgrillen
m.fl.
Kyrkberget
Offentliga toaletter
Parkering Cramérgatan
Holmen*
Almedalen
Almedalsbiblioteket & Maltfabriken
Ödis (skolgård)
Palissaderna & Visborgs slott
Haima
S:t Hansskolan
Östergravar
Gamla residenset
Nordergravar
Café/Offentliga toaletter
Loge- och toalettbyggnad
Björkanderska magasinet
Översättarcentrum
Östra byrummet m.fl.
Donnerska huset
Parkering vid Cramérsgatan
Humanistcentrum
Översättarcentrum
Utsiktsplatsen vid Trappgatan
Förskolan Persgränd

Gotlandshem

Fastighet
Apoteket 4
Apoteket 5
Apoteket 6
Fregatten 21
Priorn 1
Priorn 3
Priorn 14
Östertull 6

Populärnamn
Mahognyvillan
Gamla Apoteket
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Statens fastighetsverk

Fastighet

Populärnamn

Helgeandshuset 1

Helgeands ruin

Innerstaden 1:24

S:t Olofs ruin

Innerstaden 1:49

Dalmanstornet

Mynthuset 1

Mynthuset

Residenset 3

Residenset

S:t Drotten 3, 6, 9 & 11

S:t Drottens ruin

S:t Drotten 7

Polhemsparken

S:t Göran 1:2*

S:t Görans ruin

S:t Hans 1 & Innerstaden 1:51

S:t Hans och S:t Pers ruin

S:t Klemens 21

St Klemens ruin

S:t Lars 2, 4, 8, 10 & 11

S:t Lars ruin

S:t Nikolaus 5, 16, 19, 21 & 23

S:t Nikolaus ruin, Kultudralen

S:ta Gertrud 16

S:ta Gertruds ruin

S:ta Katarina 1

S:ta Karins ruin

S:ta Katarina 7

Klosterlängan

Slottet 1

Visborgsslott (del av)

Solberga 1:22*

Solberga kloster

Tjärkoket 4

Tjärkoket

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

*Fastigheten ligger utanför världsarvets gränser.
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Bilaga 6: Kartor
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Riksintresse för kulturmiljövården i Visby
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Byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen
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Detaljplan för Visby innerstad antagen av Kommunfullmäktige 2010-02-22
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Sammanfattning
Den här rapporten är en sammanställning av de 28 svar som inkommit på remissen av
strategidelen (del I) av strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby som
skickades på remiss efter Regionstyrelsens beslut den 28 januari 2020. Den sammanfattar
synpunkter som framkommit i remissvaren med analys och bedömning av hur dessa ska
beaktas i slutversionen av strategin.
Remissvaren presenteras i tre huvudgrupper: myndigheter, organisationer och ideella aktörer,
samt politiska partier. Flera av kommentarer i remissvaren är återkommande och handlar i
huvudsak om helheten, målen och strukturen. Det finns även kontraster i svaren som
diskuteras i slutsatserna. Överlag välkomnas strategin som ett välskrivet och väl genomarbetat
dokument med bred förankring, framtaget genom dialog och samverkan.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Rekommendationerna i rapporten utgör en ”roadmap” i redigeringsarbetet och möjliggör för
remissorganisationer och beslutsfattare att sätta sig in i ändringar i slutversionen av
världsarvsstrategin. Följande är exempel på övergripande ändringar och tillägg som görs i
redigeringsarbetet:


Strategin omstruktureras med tre kapitel istället för två: 1. Inledning; 2.
OUV/Världsarvsvärdet; 3. Tematiska mål. Viktig information som tidigare placerats i bilaga
lyfts in i huvuddelen av dokumentet. Bilagorna renodlas och görs mer användarvänliga.



En översyn görs av samtliga mål samt målmatrisen med bättre överblick av prioriteringar
och målkonflikter. Antalet mål komprimeras då flera mål slås samman. Flera mål
omformuleras för ökad tydlighet och stringens.



Strategitexten redigeras och bearbetas ytterligare för ökad tydlighet.



Processen kring framtagandet av världsarvsstrategin är unik och beskrivs därmed ännu mer
utförligt då den är en potentiell modell för andra världsarv, särskilt utifrån strävan om
öppenhet och delaktighet.



Namnet ”strategi och handlingsplan” förtydligas som likställt med benämningen
”förvaltningsplan” som beskrivs i den nationella världsarvsstrategins ordalag och
”management plan” enligt världsarvskonventionen. Benämningen ”strategi och
handlingsplan” är anpassat för samhällsplanering av en stad.



Strategin kompletteras med en bakgrundsbeskrivning och redogörelse för utvecklingen i
Visby innerstad sedan det tidigare handlingsprogrammet för Hansestaden Visby från 2003.
Det handlar om det offentligas utflytt till Visborgsområdet, ökande fastighetspriser,
gentrifiering, kommersialisering av boende, riskabel marknadsekonomi kontra det allmänna.

Inkomna önskemål och förslag på åtgärder som skulle kunna lyftas in i handlingsplanen ska
utgå från målen och utvecklas genom en egen process när strategidelen är färdigställd. Flera
aktörer har utryckt intresse av att bidra till förslag om åtgärder i samband med att ett utkast
presenteras. Handlingsplanen ska färdigställas under 2020 som en avsiktsförklaring aktörer
emellan och ska betraktas som ett till världsarvsstrategin tillhörande dokument.
Världsarvsrådet, d.v.s. Hansestaden Visbys förvaltningsråd som knyter samman olika aktörer i
världsravsarbetet, har en viktig roll i handlingsplanens framtagande och genomförande.
Handlingsplanen är ett aktivitetsbaserat dokument och det är därmed viktigt att varje åtgärd är
kopplad till ansvarig aktör/organisation/förvaltning/nämnd samt med en uppskattad kostnad.
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1. Inledning
En ny strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby utvecklades mellan 2018-2020 genom
dialog och samverkan. En remissversion av strategidelen skickades till berörda organisationer
efter beslut av Regionstyrelsen den 28 januari 2020 (se bilaga 1).
Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby är ett obligatoriskt styrdokument med det
övergripande målet att bevara, använda och utveckla världsarvet i linje med
världsarvskonventionens krav, samt att synliggöra världsarvet som en plattform för en hållbar
samhällsutveckling inom ramen för de globala målen och Agenda 2030. Dokumentet består av
två sammanhängande delar: del I utgör en långsiktig visionär strategi för världsarvet, del II är
en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter som utgår från målen.
Den här rapporten är en sammanställning av svaren på remissen av strategidelen av strategi
och handlingsplan för Hansestaden Visby. Den sammanfattar synpunkter som framkommit i
remissvaren med analys och bedömning av hur dessa ska beaktas i slutversionen av strategin.
Rapporten har tagits fram genom samarbete mellan Region Gotland och Länsstyrelsen i
Gotlands län och tillsammans med konsulten We are Laja som bidragit till dialogprocessen
under projektets gång. Konsultens roll är viktig för att skapa en objektiv bedömning av
remissvaren.
Syftet med rapporten är att skapa ett underlag som stöd i arbetet med den slutliga versionen av
strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby (del I). Vidare är syftet att skapa transparens
och en möjlighet för remissorganisationerna att ta del av hur svaren tillgodogörs i slutversionen.
Remissen av strategidokumentet är en viktig del av den dialogprocess som genomsyrat arbetet
med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby. Under remissperioden
(7 februari-18 mars 2020) anordnades en remisskonferens i Donnerska huset i Visby.
Remisskonferensen arrangerades för att öppna upp för frågor och diskussion kring
remissversionen av strategin och för att bidra till en så hög kvalitet som möjligt i remissvaren.
Den vände sig främst till de organisationer som tagit emot remissversionen. Totalt deltog cirka
40 personer från en stor majoritet av remissorganisationerna (bilaga 2).

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Totalt har 28 remissvar mottagits via registrator på Region Gotland. Konstruktiva och
innehållsrika svar visar på ett stort engagemang i processen med att ta fram en ny strategi och
handlingsplan för världsarvet. Genom sammanfattning, analys och bedömning av remissvaren
utgör rapporten en ”roadmap” för den slutliga bearbetningen av världsarvsstrategin.

Elene Negussie, världsarvssamordnare Region Gotland
Kristin Löfstrand, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen Gotlands län
Johanna Skantze, konsult We are Laja
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2. Analys av remissvaren
Remissvaren i denna rapport presenteras i tre huvudgrupper: myndigheter, organisationer och
ideella aktörer, samt politiska partier. För varje remissvar görs en sammanfattning, analys och
bedömning av hur svaren ska beaktas i slutversionen av strategi och handlingsplan för
världsarvet. Kommentarer som berör formalia beaktas men beskrivs inte i sammanställningen.
Presentationen av svaren utgår från frågorna i remissmissivet:


Behöver de övergripande målen (kap. 1) och de tematiska målen (kap. 2) kompletteras,
utifrån din organisations perspektiv? Fångar målen världsarvskonventionens syfte och
intentioner utifrån din organisations perspektiv?



Finns det koppling till andra styrdokument utöver dem som nämns i slutet av respektive
målområde (kap. 2)?



Behöver något kompletteras i bilaga 2 angående lagstiftat skydd, roller och ansvar samt
strategiska utgångspunkter för världsarvet Hansestaden Visby?



Finns det specifika åtgärder och förslag på aktiviteter som din organisation vill skicka
med till arbetet med handlingsplanen (dessa ska utgå från målen)?



Finns det övriga kommentarer eller förslag angående strategins innehåll och
utformning?

2.1 Myndigheter

De svarande myndigheterna är Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen
Gotlands län, Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det bör nämnas att Miljö- och byggnämnden godkände inte
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till remissvar utan nämnden delegera till ordföranden
att sammanställa svaret.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet svarar som nationell myndighet och som förvaltare av ringmuren.
Strategin lyfts som välarbetad, omfattande och med en bred förankring och delaktighet.
Riksantikvarieämbetet menar att strategin har informativa texter som är begriplig och
intresseväckande, även för läsare som inte är insatta i världsarvsarbetet. Dock är vissa stycken,
exempelvis om attribut, autenticitet, och även målmatrisen svåra att ta till sig för en icke insatt.
Vidare föreslås en tydligare koppling till den nationella världsarvsstrategin och att arbetet med
Agenda 2030 tydliggörs. En enklare layout efterfrågas för att lättare ta sig till målen och förstå
målhierarkin.
Målen: Visionen och målen knyter an till den nationella världsarvsstrategin och koppling till de
globala målen och Agenda 2030, vilket lyfts som positivt. Enhetlighet efterfrågas gällande
målens formulerande. Flera av målen och även visionen är formulerade som krav på arbeten
mer än som mål, medans andra är formulerade som åtgärder.
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Exempelvis mål 2.1.1, mål 1.2. Målet om världsarvscenter, mål 2.6.7, lyfts som en åtgärd för att
nå ett mål. Vidare lyfts att det är en stor blandning av preciseringar som bör ses över.
Mål 2.1.7 – bör ändras till: ”Ägande och förvaltning av stadsmuren ska utredas och fastställas
för att säkerställa ett långsiktigt statligt ansvarstagande i tydlig regional samverkan”.
Mål 2.1.3 - bör vara: ”Detaljplanen säkerställer ett långsiktigt bevarande av världsarvets särskilt stora universella värde.”
Kompletteringar: Riksantikvarieämbetet lyfter att det är positivt att strategin hänvisar och
återger delar av den nationella strategin men det efterfrågas en tydligare beskrivning av hur
strategin förhåller sig till den nationella världsarvsstrategin efterfrågas, exempelvis angående
skyltning, världsarvsutställning och Agenda 2030. ”Beskriv bättre vad som utgör utmaningen
med skyltningen och önskad utveckling. Här saknas koppling till den nationella
världsarvsstrategin där kommunikation om världsarven pekas ut som ett särskilt
utvecklingsområde. Hur möter Visbys strategi detta?”
RAÄ understryker vikten av att förvaltningsplanen ska återspegla världsarvsarbetet och hur det
bör utvecklas på lokal och regional nivå i sin helhet: ”Därför rekommenderas att strategin ses
över med detta i beaktande så att alla delar i världsarsarbetet ingår i
strategin/förvaltningsplanen.” För att dokumentet ska kunna användas som verktyg för att
utveckla världsarvsarbetet lyfts vikten av att det framgår vilka förutsättningar som finns och
inte finns givet den målbild som anges. Strategin bör ses över i syfte att få en större tydlighet
kring vad som bör åstadkommas och av vem det vill säga vad som vinns och inte finns på plats
i förhållande till målen.
Angående Agenda 2030-målen lyfts behovet att strategin bör precisera hur arbetet med
världsarvet Hansestaden Visby kan utvecklas utifrån Agenda 2030-målen, alternativt att detta
uttrycks som ett eget mål i strategin. Eventuella ställningstaganden som gjorts om hur
världsarvet bäst kan bidra till Agenda 2030-målen bör tydliggöras. Under rubriken 1.6, bör
Agenda 2030 samt att det finns en nationell strategi, lyftas in. Under världsarvskonventionen
sista stycket föreslås att artikel 5 läggs till, som kopplar till arbetet med samhällsutveckling och
Agenda 2030-målen.
Vidare lyfts behovet av att vissa delar behöver utvecklas och förtydligas, så som vikten av en
hållbar vattenanvändning och den stora utmaningen det innebär, givet det ökade antalet
turister i kombination med klimatförändringar.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hänvisning till källor i dokumentet är inte konsekvent. Det finns flera exempel på faktauppgifter
som presenteras från annan källa utan att denna källa anges.
Texten som beskriver buffertzoner stämmer inte helt. Vid nya världsarvsnomineringar anger
operational guidelines: ”om det behövs för att skydda världsarvet ska det ha en buffertzon”.
Andra styrdokument: Inga synpunkter framförda
Förslag om åtgärder: Inga synpunkter framförda
Övrigt: Riksantikvarieämbetet lämnar exempel på omskrivningar kopplat till deras roll som
förvaltare av ringmuren men även i andra sammanhang för att förtydliga och göra dokumentet
mindre tidsbundet samt att delar av strategitexten, bör ingå i handlingsplanen och inte i
strategin. I syfte att tillgängliggöra dokumentet ges uppmaningen att ta fram en kortversion.
Textstycket på sidan 23 gällande sjömuren förslås styrkas med anledning av att detta gäller för
hela muren och inte enbart för sjömuren. Gällande formuleringen om ägandeskapet av
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ringmuren föreslås följande formulering: ”Frågan om vem som ska äga och förvalta ringmuren
har diskuterats under en längre tid. Riksantikvarieämbetet förespråkar ett fortsatt långsiktigt
ansvarstagande från statens sida gällande förvaltningen av ringmuren och ansvarar för en
diskussion mellan de statliga parterna och regionen i frågan.”
Riksantikvarieämbetet uppmanar till att fundera över begreppet strategi vs. förvaltningsplan,
om begreppet strategi kvarstår bör det tydligare framgå alternativt om dokumentet motsvarar
en förvaltningsplan eller inte.
På s. 4 anges att strategin är ett obligatoriskt dokument. Det är oklart för läsaren vad som
menas med det.
s. 55 om världsarvets logotyp. Här vill vi påminna om att användningen av världsarvsloggan och
världsarvslogotypen är tillståndspliktig.
s. 81 ska vara 193 länder som undertecknat konventionen.

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk lyfter processen som föredömlig men att det kvarstår efterarbete för att
förtydliga strategin och göra den mer lättläst. Antalet mål bör reduceras och formuleringen bör
vara enhetliga. Remissvaret lyfter vikten av att all väsentlig information (exempelvis
världsarvets organisation som världsarvsrådets representation, mandat och beslutsnivåer) finns
med i strategidelen och att bilagorna riktade till de som vill veta mer. Förslag lämnas på
ändringar av textstycken i de tematiska avsnitten samt avsnitten kopplat till världsarvets
förvaltning och organisation som dels tydliggör myndighetens ansvar och roll. Tveksamhet kring
möjlighet till genomförande av strategin lyfts, med tanke på strategins höga ambitionsnivå.
Målen: Antalet mål behöver reduceras, målen bör vara SMARTA och måste aktivitet sättas,
följas upp och redovisas. Målen är delvis formulerade som effekter eller aktiviteter. Målen
föreslås koppla till världsarvsorganisationsens mandat.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Statens fastighetsverk lämnar förslag till nya målformuleringar som innebär att antalet mål kan
reduceras utan att någon innebörd av befintliga målformuleringar försvinner. Exempelvis slås
mål 2.1, 2.1.2, 2.1.3 och 2.1.4 ihop till ett mål. Den inledande texten till de tematiska målen
tydliggör vilken lagstiftning som skyddar attributen och hänvisar till bilaga 2 för mer
information.
Kompletteringar: Behovet av finansiella resurser behöver lyftas för att bevara och utveckla
långsiktigt.
Fastighetsverket anser inte att något behöver kompletteras gällande lagstiftat skydd, roller och
ansvar eller strategiska utgångspunkter (bilaga 2).
Andra styrdokument: Statens fastighetsverk ger exempel på fyra ytterligare styrdokument
och förordningar.
Förslag om åtgärder: Inga förslag lämnades utan tas upp i särskild ordning när det finns ett
utkast av handlingsplanen.
Övrigt: Gediget och ambitiöst arbete med strävan om öppenhet och delaktighet som i stora
drag följer Unescos riktlinjer. Arbetet med att ta fram strategin kan bli en modell för övriga
svenska världsarv.
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Det återstår ett urvals- och bearbetningsprocess, att se över mål och målstrukturer och en del
redaktionellt arbete för att förtydliga strategin och öka läsbarheten. Bilagorna bör riktas mot
dem som vill veta mer medans den viktigaste informationen placeras i textdelen.
Statens fastighetsverk föreslår att dokumentet benämnas strategi/världsarvsplan och att den
delen är separerat från handlingsplanen. Fastighetsverket föreslår att det ska tas fram en
mindre sammanfattande skrift.
Statens fastighetsverk lämnar förslag på nya texter vad det gäller Hansestadens Visbys
förvaltning och organisation. Ändringarna kopplar an till att förtydliga myndighetens roll, ansvar
och utmaningar kopplat till de fastigheter som myndigheten ansvara för i Hansestaden Visby.
Tillexempel lyfts att med nuvarande anslagsnivåer är det inte möjligt för SFV att uppfylla
samtliga mål. ”Särskilt svårt är att prioritera insatser för att bevara, kulturvärdena då det är
nödvändigt att prioritera åtgärder för att undvika tillbud och efterleva lagkrav.”
RAÄ förespråkar ett långsiktigt statligt ansvarstagande och att det bäst skulle tas om hand av
SFV. SFV anser emellertid inte att det endast är möjligt om det tillförs medel för förvaltningen
av ringmuren, då det redan idag är brist på medel till förvaltningen av SFV:s befintliga fastighetsbestånd i Hansestaden.

Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsens remissvar är detaljerat, de viktigaste synpunkterna presenteras här.
Målen: Generellt behöver texten kortas ner och konkretiseras så dokumentet blir mer
vägledande med tydligare strategiska inriktningar där eventuella målkonflikter tas upp och reds
ut. Flera textavsnitt är återkommande och vissa målformuleringar påminner om varandra.
Målen behöver prioriteras och målkonflikter behöver hanteras. Vissa av målen är åtgärder som
kan föras in i handlingsplanen. De tematiska avsnitten kan bearbetas för en mer liknande
detaljnivå där texterna tydligare knyter an till målformuleringarna. Det bör finnas en struktur i
bakgrund, målsättning och prioriterade områden. Målnumreringen behöver ses över.
De övergripande strategiska målen är väsentliga men liknande mål återkommer under de
tematiska målen (tex. mål 1.1 och 2.1.1, 1.3 och 2.2.5). Flera av målen (t.ex. mål 1.2 och 1.3)
kan ses som en utveckling av mål 1.1. snarare än egna mål. Koppling till
världsarvskonventionen och OUV (världsarvsvärdet) samt det långsiktiga perspektivet att
världsarven ska garanteras skydd och vård för all framtid bör tydliggöras i de övergripande
strategiska målen eller i visionen.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Skydd, förvaltning och vård: Skillnaden mellan förvaltningen och ägande av muren respektive
vallgravarna behöver framgå tydligare. Stryk text om en fördjupad blid av världsarvets attribut
(finns i värdebeskrivningen). Visa delar om stadslandskapet återfinns i livskraftig och hållbar
stadskärna (renodla). Målet om att upprätta en buffertzon bör problematiseras. Hos
länsstyrelsen finns ”en farhåga att en markerad linje för en buffertzon kan tolkas negativt
utifrån ett bevarande perspektiv genom att området utanför zonen kan anses ha fritt spelrum
för exploatering”. Länsstyrelsen ställer sig frågande till att inkludera Solberga kloster,
Galgberget och S:t Görans ruin i förhållande till andra behov och prioriteringar även om dessa
kvalificerar att ingår i världsarvet.
Målsättningen kring lagstiftning och skydd behöver utvecklas för att ge ett mer heltäckande
skydd och mindre utrymme för vad som kan anses godtyckliga bedömningar, exempelvis
genom att detaljplanen görs mer detaljerad. Målformuleringar behöver vara formulerade så att
andra styrdokument som översiktsplan och kulturplan inte exkluderas. Målformuleringar om
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stadsmuren bör syfta till att frågan om ägandeskap utreds så att ägare och förvaltare är nöjda.
Stycket om vallgravarna är väl detaljerat. För röjning av stödmurarna i Nordergravar har dialog
förts mellan länsstyrelsen och Region Gotland (inte RAÄ och Region Gotland). Länsstyrelsen
ställer sig frågande till att RAÄ lämnade ett uppdrag till Gotlands museum eftersom RAÄ inte
äger vallgravarna. I avsnittet om stadslandskapet: sista meningen i 3:e stycket bör ändras till:
”Detaljplanen bör vara utformad så att det oåterkalleliga ingrepp som skadar världsarvet inte
tillåts. Nuvarande formulering antyder att det får göras om tillstånd lämnats”.

Livskraftig, hållbar stadskärna: Motsättningar och intressekonflikter kan tydliggöras och tillåtas
genomsyra målformuleringarna. Länsstyrelsen ser positivt på tillgänglighetsaspekten och att
social hållbarhet lyfts i avsnittet och önskar att jämställdhetsperspektiven framgår tydligare,
t.ex. könsfördelning bland konstnärer och en mångfald av uttryck.

Hållbar turism: ”Turism medför oundvikligt ett slitage på världsarvet och det är viktigt att målen
bibehåller fokus på hur arbetet med att hantera en ökad turism och ökat antal besökare utgår
ifrån världsarvets kapacitet”.
Miljö, energi och klimat: ”Avsnittet om klimatmål kan flyttas till en bilaga. Det finns en del
stycken som är mer kopplade till åtgärder exempelvis på s 44.”

Riskhantering och katastrofberedskap: tydligare förankring behövs där det framgår vilka risker
som är störst och hur dessa kan hanteras. Ändra mål 2.5.2 till: Genom en tydlig och levande
riskanalys, god beredskap och ett bra förebyggande arbete, både avseende snabba och
långsiktiga förlopp, motverkas negativ påverkan och skada på världsarvet Hansestaden Visby.
Länsstyrelsen ger flera detaljerade förslag i remissvaret vilka beaktas i slutversionen av
världsarvsstrategin.

Kommunikation och kunskapsuppbyggnad samt innovation och digitalisering: flera av målen är
åtgärder snarare än mål. Frågan om ett världsarvscenter bör lyftas som prioriterad att utreda
möjligheterna för då den varit återkommande under en längre tid.
Kompletteringar: Länsstyrelsen ser gärna ett mer genomgående och utvecklat resonemang
kring jämställdhet: ”strategin ska ta hänsyn till särskilt utsatta grupper samt att könsrollerna
beaktas i hur man ser på hur staden upplevs som trygg, inte minst för kvinnor som upplever
större otrygghet än män”. Ett avsnitt kan läggas till i det inledande kapitlet utöver avsnittet o
livskraftig hållbar stadskärna. Exempelvis är jämställdhetsperspektivet viktigt i arbetet med
kunskapsuppbyggnad.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Begrepp så som hållbar utveckling, klimatledarskap, robusthet bör finnas med i en
begreppsdefinition. Värdebegreppen som världsarvsvärde, attribut, kulturhistoriskt värde
behöver användas mer konsekvent. Exempelvis mål 1.1. hänvisar till världsarvsvärdet och mål
1.2. tar upp världsarvets materiella och immateriella attribut.
De inledande avsnitten bör ha en tydligare koppling till Visby (avsnitten som är av nationell och
internationell karaktär flyttas till bilaga).
Länsstyrelsen önskar förtydligande kring ansvars- och rollfördelning under de tematiska
avsnitten (t.ex. ringmuren och vallgravarna) liksom i avsnittet gällande skyltar.

Bilaga 2: Texten och eventuella upprepningar bör ses över. ”En kortare redogörelse av
lagstiftningen bör finnas med i strategitexten eftersom flera av de tematiska avsnitten kopplar
an till lagstiftningens betydelse för bevarande. Det kanske kan räcka med informationsruta i
strategitexten och att redogörelsen finns kvar i bilaga.” Remissvaret ger konkreta förslag på
ändringar.

9 (45)

Region Gotland

Sammanställning av remissvar: Strategi och
handlingsplan för Hansestaden Visby

Andra styrdokument: Avsnittens rubrik om relaterade styrdokument kan läggas som en
referenslista i en bilaga.
Förslag om åtgärder: Remissvaret innehåller flera förslag om åtgärder vilka beaktas i
framtagandet av handlingsplanen. Exempelvis lyfts följande förslag: revidera detaljplan,
revidera riksintressebeskrivningen, informationsträffar med mäklare, årliga statusbesiktningar
av ringmuren och ruinerna, revidera risker, ta fram riskmatriser, ta fram konkret och detaljerad
riskanalys.
Övrigt: ”Länsstyrelsen ser positivt på strategins bredd av tematiska områden, vilka ger en god
grund för världsarvsarbetets kopplingar till Agenda 2030…Det är viktigt att strategins syfte att
bevara världsarvet genomsyrar hela dokumentet.”

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gotland

Målen: Tillgänglighet för alla och att verka för grönytor är viktiga delar i strategin för att bidra
till människors hälsa.
Kompletteringar: Samverkan vid större händelser – vid exempelvis brand, kris eller katastrof
krävs samverkan mellan olika aktörer, där hälso- och sjukvårdens resurser behövs vid
personskador.
Andra styrdokument: inga synpunkter framförda.
Förslag om åtgärder: inga synpunkter framförda.
Övrigt: Nämnden lyfter tillgängligheten, för alla, som en viktig del av strategin. Ökad
digitalisering blir därmed en viktig åtgärd. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att åtgärder
så som minskad biltrafik och ändrad avgränsning av världsarvet inte får medföra begränsningar
i framkomligheten för utryckningsfordon eller möjligheten till parkering för patienter och
medarbetare vid sjukhuset.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Barn- och utbildningsnämnden

Den övergripande bedömningen är att Strategi och handlingsplan för världsarvet är ett väl
genomarbetat dokument där ambitionerna för vården av världsarvet omhändertas. Utifrån
nämndens perspektiv finns inget övergripande att erinra emot gällande själva innehållet i
dokumentet. Möjligen kan informationen kring undervisningen om världsarven och kopplingen
till läroplanerna förstärkas något i Strategi och handlingsplan.
Målen: Här lyfts mål 2.6.8 det mål som ligger närmast nämndens verksamhet, målet i sig yttrar
sig inte nämnden om men föreslår att under punkt 2.6.4 världsarvet i skolan ta upp något om
den information som finns att tillgå på Unescos hemsida gällande att undervisa om världsarven
samt World heritage Youth forum, Unescos skolprojekt och förslag på elevaktiviteter.
Kompletteringar: Inga synpunkter lämnade
Andra styrdokument: Nämnden lyfter att läroplanen skulle kunna lyftas. I läroplanen nämns
dock inte världsarv men däremot kulturarv. Förutsatt att kopplingen mellan världsarv och
kulturarv är uttalad bör läroplanen nämnas. Läroplanerna beskriver den värdegrund,
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kunskapssyn och de mål och riktlinjer som ska genomsyra hela utbildningen - så även den
utbildning och det arbete som görs i de gotländska skolorna.
Förslag om åtgärder: Inga synpunkter lämnade
Övrigt: I bilaga 5 (sid 101) i Strategi och handlingsplan står det ”Kulturskolan” i fastigheterna
Ankaret 1 & 5. Det är ”Kulturrum” som finns i fastigheterna.
På lämplig plats i Strategi och handlingsplan göra följande tillägg: ”Eftersom skolor och
förskolor i innerstaden och flödet av barn runt dessa bidrar till en levande innerstad så är det är
viktigt att komma ihåg att ge barnen utrymmen i staden”.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Den övergripande bedömningen är att Strategi och handlingsplan för världsarvet är ett väl
genomarbetat dokument där ambitionerna för vården av världsarvet omhändertas. Utifrån
nämndens perspektiv finns inget övergripande att erinra emot gällande själva innehållet i
dokumentet. Möjligen kan informationen kring undervisningen om världsarven och kopplingen
till läroplanerna förstärkas något i Strategi och handlingsplan.
Målen: Här lyfts mål 2.6.8 det mål som ligger närmast nämndens verksamhet, målet i sig yttrar
sig inte nämnden om men föreslår att under punkt 2.6.4 världsarvet i skolan ta upp något om
den information som finns att tillgå på Unescos hemsida gällande att undervisa om världsarven
samt World heritage Youth forum, Unescos skolprojekt och förslag på elevaktiviteter.
Kompletteringar: Inga synpunkter lämnade

Andra styrdokument: Nämnden lyfter att läroplanen skulle kunna lyftas. I läroplanen nämns
dock inte världsarv men däremot kulturarv. Förutsatt att kopplingen mellan världsarv och
kulturarv är uttalad bör läroplanen nämnas. Läroplanerna beskriver den värdegrund,
kunskapssyn och de mål och riktlinjer som ska genomsyra hela utbildningen - så även den
utbildning och det arbete som görs i de gotländska skolorna.
Förslag om åtgärder: Inga synpunkter lämnade

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Övrigt: I bilaga 5 (sid 101) i Strategi och handlingsplan står det ”Kulturskolan” i fastigheterna
Ankaret 1 & 5. Det är ”Kulturrum” som finns i fastigheterna.
På lämplig plats i Strategi och handlingsplan göra följande tillägg: ”Eftersom skolor och
förskolor i innerstaden och flödet av barn runt dessa bidrar till en levande innerstad så är det är
viktigt att komma ihåg att ge barnen utrymmen i staden”.

Miljö- och byggnadsnämnden, Region Gotland

Miljö- och byggnämnden antog inte samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på ändringar och
kompletteringar utan önskade inkomma med ett eget svar och skicka detta vidare till
regionstyrelsen för beslut.
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Målen: Här lyfts vikten av att målens formulering är enhetliga. Vidare föreslås
sammanslagningar av flertalet mål under respektive tematiskt avsnitt. En del mål förslås lyftas
till handlingsplanen i de fall målen är snarare är formulerade som åtgärder än mål.
Vidare lyfts vikten av att strategin tar ställning i de delvis motstridiga resonemangen i de ställda
målen: ”Att målen är högt ställda och ibland måste ge vika för eller vägas mot andra mål är
ingen nackdel, om det finns en tydlighet kring att de strategiska målen (kriterierna till varför
Hansestaden Visby är ett världsarv) är övergripande.”
Nedan listade mål behöver förtydligas/läggas till:


Mål 2.1.14 bör förtydligas. Buffertzonens yttre gräns bör ritas in på en karta och vilka
begränsningar det innebär bör vara tydligt innan beslut tas.



Mål 2.1.15 bör strykas. En utökning av världsarvets geografiska område är inte önskvärt.
Trots de föreslagna områdenas historiska relevans för Hansestaden Visby kan inte det
motivera att ytterligare omgivande bebyggelse omfattas av världsarvets lag-stiftning och
bevarandeskydd. Nämnda platser kan skyddas med annan lagstiftning, nämnden
ifrågasätter varför det inte räcker med fornlämningslagen.



Ett mål som hanterar världsarvets påverkan på miljö och klimat bör finnas med. Världsarvet
medför en ökad turism som på många sätt är positiv, men denna turism för med sig
påverkan på miljö och klimat i och med exempelvis kryssningsfartyg och varutransporter.
Strategin bör belysa detta, inte enbart se hur turismen, miljö och klimatpåverkan på
världsarvet utan även se det ur det omvända perspektivet.



Mål bör finnas med om att i så stor utsträckning som möjligt använda och för allmänheten
tillgängliggöra offentligt ägda fastigheter, exempelvis ruiner.

Kompletteringar: Begrepp som bevarandeledd utveckling bör utvecklas och förtydligas. Det
är en utveckling som bygger på, och ska fungera i samklang med de kulturvärden som är värda
att bevara. Utvecklingen av Visby innerstad är nödvändig för att fortsatt kunna ha en levande
stad, och denna utveckling ska vägas mot bevarandet av kulturvärdena. En del värden är
omistliga, medan andra är en del av en helhet som på sikt inte får äventyra världsarvet, men
där de enskilda delarna ibland är möjligt att varsamt byta ut. Det är viktigt att kommunicera
förståelse för begreppet så att det inte används missledande.
Lägg till en mer förklarande text kring vad kriterierna innebär under rubrik 1.7. samt bilder på
attributen. Attributen som utgör världsarvsvärdet måste konkretiseras och exempel ges på hur
olika åtgärder kan tänkas påverka dessa. Beskrivning behövs kring hur attributen ska tas
hänsyn till, åtminstone några exempel till förhållningssätt.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gällande handlingsplanen önskas ett förtydligande att Regionstyrelsen fastställer
handlingsplanen.
Ett förtydligande kring skyltfrågan som ofta lyfts i världsarvsrådet efterfrågas, nämligen att
inkludera skyltarna som satts upp av föreningar.
Andra styrdokument: Detta bör ses över med fokus på regionala styrdokument.
Förslag om åtgärder: Åtgärder föreslås kopplat till att hitta lösningar för att bevara en
levande innerstad, särskilt kopplat till turistrelaterade problem. Kunskap från andra
världsarvsstäder, exempelvis inom EU kan vara en tillgång som skulle kunna bidra till goda
beslutsunderlag.
Se över möjligheterna till att strategiskt utöka det offentligt ägda fastighetsbeståndet i syfte att
skydda den levande innerstaden.
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Översynen av detaljplanen lyfts som en åtgärd, men det är viktigt att förtydliga att det inte kan
vara den enda åtgärden. Aktiviteter behövs för att hitta lösningar för att bevara den levande
innerstaden, exempelvis genom kartläggning över vilka funktioner som behövs i världsarvet.
Översvämningskartering och andra uträkningar som visar effekterna av klimatförändringar
framåt är nödvändiga åtgärder.
Övrigt: Strategidelen bör kortas ned utan att fundamentala delar plockas bort. Nämnden
föreslår åtgärder som innebär en omstrukturering mellan strategidel och bilaga. Där strategiska
utgångspunkter, ägare och förvaltare flyttas till strategidelen. Vidare föreslås att delar av
bilagorna namnges på ett sätt som för tankarna till en ”handbok”, vägledning, instruktion eller
liknande.
Nämnden föreslår att det tas fram en kortare ”populärversion”. Kompletterande broschyrer eller
pdf:er på hemsidan som hanterar enstaka frågor som exempelvis finansiellt stöd, renoveringar.

Socialnämnden, Region Gotland

Målen: Socialförvaltningen ser inte behov av att de övergripande målen och de tematiska
målen bör kompletteras utifrån förvaltningens perspektiv eller att något behöver kompletteras i
bilaga 2 angående lagstiftat skydd, roller och ansvar samt strategiska utgångspunkter för
världsarvet Hansestaden Visby.
Socialförvaltningen ser även positivt på att världsarvsstaden tillgängliggörs digitalt genom
exempelvis ökad webbnärvaro och spridning samt digital dokumentation i 3D av ringmuren och
ruinerna där all data kan bli öppen och tillgänglig för de grupper som på grund av
funktionsnedsättning inte har möjlighet att besöka staden.
Kompletteringar: Se målen.
Andra styrdokument: Inga synpunkter lämnade.
Förslag om åtgärder: De specifika åtgärder och förslag på aktiviteter som socialförvaltningen
vill skicka med till arbetet med handlingsplanen avser trafik och parkering för
socialförvaltningens yrkesgrupper som behöver kunna utföra besök i brukares hem med bil och
med cykel.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det behöver finnas tillgängliga parkeringsplatser för yrkesgrupper som skall besöka brukares
hem (exempelvis hemtjänstpersonal) samt att det skall vara möjligt att ta sig fram på ett enkelt
sätt med cykel utan krångliga omvägar på grund av enkelriktning.
Framkomlighet och tillgänglighet i världsarvsstaden för äldre och funktionsnedsatta bör beaktas
och underlättas där det är möjligt, genom exempelvis sittplatser för paus runt om i innerstaden
och att offentliga toaletter finns tillgängliga på flera platser för att undvika långa sträckor för att
nå dem. Det är även viktigt att världsarvsstaden görs tillgänglig digitalt för de grupper,
exempelvis äldre och funktionsnedsatta, som inte har möjlighet att besöka staden.
Övrigt: Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby har inte direkt påverkan på
socialförvaltningens verksamheter. Ovanstående synpunkter framförs på dokumentet som ur
socialförvaltningens perspektiv kan vara värdefulla att beakta.
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Tekniska nämnden, Region Gotland

Mål: Teknikförvaltningen anser att de övergripande och tematiska målen inte behöver
kompletteras utan täcker in tekniska nämndens ansvarsområden.
Kompletteringar: I bilaga 2 (s. 75) gällande förvaltningens ansvar för förvaltning bör det
förtydligas att teknikförvaltningen också ansvarar för utveckling av allmänna platser, park och
gatumark.
Uppgifterna om regelbundna trafikmätningar (s. 31) stämmer inte: ”Trafikräkningar genomförs
under sommarperioden för att en jämförelse skall kunna göras från år till år.”
Andra styrdokument: Teknikförvaltningen lyfter fem ytterligare styrdokument som borde
finnas med. Under styrdokument så hänvisas det till stads- och utemiljöprogrammet, som inte
är färdigställt och kan därför inte anges som ett antaget styrdokument. Det bör hänvisas till
aktuell lagstiftning vad gäller träd, till exempel när det gäller invasiva arter.
Förslag om åtgärder: Nämnden har inga åtgärder att tillägga i remissyttrandet men deltar
gärna i framtagandet av åtgärder, men lyfter vikten av att varje åtgärd är kopplad till ansvarig
förvaltning/nämnd samt med en uppskattad kostnad.
Övrigt: Teknikförvaltningen föreslår en populärversion bör tas fram och att dokumentet är
något väl detaljrikt för att vara en strategi.
Teknikförvaltningen ställer sig positiv till att ägande och förvaltning av stadsmuren ska utredas
och fastställas.

Uppsala universitet Campus Gotland

Två remissvar har inkommit från universitetet, ett från Kulturvård vid konstvetenskapliga
institutionen och ett från Företagsekonomiska institutionen.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kulturvård (Sustainable Heritage Research Forum)
I sin helhet anses strategin och handlingsplanen ge en bra sammanställning av information och
fakta om världsarvet samt förväntningar från en bred grupp intressenter och aktörer.
Värdebeskrivningen föreslås utvecklas till ett eget kapitel. Problembeskrivning anses bra, dock
utspridd och föreslås samlas i ett kapitel som utgångspunkt för målen. Det stora antalet
tematiska mål speglar arbetsprocessen och vad som kommit fram i de olika tematiska
arbetsgrupperna. Den huvudsakliga invändningen är huruvida detta dokument i sin nuvarande
utformning kommer att kunna bidra till de förändringar som direkt eller indirekt efterlyses i
målen. Som handbok betraktat är texten för lång och delvis alltför detaljerad. Texten i sin
nuvarande utformning fungerar för den som redan är insatt i frågorna, för en fritidspolitiker
eller fastighetsägare saknas överblick och handfast vägledning inför beslut av olika slag. Vidare
föreslås att noter eller referenser används för att hänvisa till de dokument som nämns i texten.
Mål: Antalet mål är för många och saknar prioritering sinsemellan. Här föreslås de viktigaste
målen lyftas fram samt att göra åtskillnad mellan mätbara mål och inriktningsmål/visioner.
Vidare framhålls att det under flera temaområden saknas strategier för hur målen ska
förverkligas.
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Mål 2.1.1 Ska det vara ett mål att följa lagen?
Mål 2.1.10 Värdebeskrivningen har fortfarande ett starkt fokus på det medeltida.
Kompletteringar: 1.3.2 Överväg att lägga till inrättandet av en internationell referensgrupp
som ett strategiskt mål.
1.6 Har föregående styrdokument utvärderats?
1.7 Den fullständiga värdebeskrivningen borde finnas på svenska.
2.1 Det saknas strategier för hur de övergripande målen ska nås.
2.1.3 Beskrivningen av karaktärsdragen bör inte ligga under rubriken Tematiska mål.
2.1.5 Beskriv och problematisera kopplingen till detaljplan och byggnadsordning.
2.2.1 En utmaning är att det offentliga rummet privatiseras och övergått i restauranger och
affärer.
Figur 2:2 är intressant men faktorerna belyses inte på ett konsekvent sätt i det följande textpartiet. Bilden är frikopplad från texten, förutom att brandrisken behandlas ganska utförligt.
2.2.1 Skyltarna för kryssningsturister borde nämnas.
2.2.2 Det är viktigt att lyfta fram att detta inte bara handlar om Gotland och Gotlands befolkning.
2.2.3 Social hållbarhet: bra avsnitt som kan kompletteras med strategi/förhållningssätt för att
motverka gentrifiering.
2.4.1 Buller från restauranger och konserter är ett problem som får folk att flytta från innerstan.
2.4.3 En utbyggnad av fjärrvärmenätet skulle ge världsarvet en förnybar energitillförsel utan
visuellt störande inslag.
2.5.3 Inventeringen återges onödigt mångordigt. Detta kan nog sägas i 2-3 meningar.
Förslag till åtgärder: Inga förslag.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Företagsekonomiska institutionen (Forskningsprojektet ”Hållbara besök – mellan kartan och
besökarens upplevelse)
Remissen anses vara välskriven med en tydlig bild av vad som föranleder processen och vad
arbetet syftar till. Processen är tydligt beskriven och det framgår att det gjorts ett brett
förankringsarbete och olika aktörer involverats i arbetet med att ta fram strategidokumentet. Av
remissen framgår också på ett klart sätt hur arbetet har organiserats och vilka som varit
involverade.
Mål: Antalet mål anses vara många och till viss del överlappande. De föreslås komprimeras
exempelvis genom att skapa ett övergripande mål per tematiskt område och därefter skapa
delmål alternativt definiera sätt som dessa mål kan uppnås på. På ett övergripande plan rekommenderas att det görs en översyn av antalet uppsatta mål utifrån:


Överlappning mellan de olika tematiska målen.
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Överlappning inom de olika tematiska målen.

 Vad som är mål och vad som är handlingar för att uppnå målen.
Numreringen av målen behöver ses över (1.1 – 1.8, därefter blir det 2.1.1).
s. 5. Mål. 1.3. ”Rekommendationen om det historiska urbana landskapet”. Vilken
rekommendation bygger detta på?
S6. Mål 2.3.1. Målet är formulerat på ett sätt som ger intryck av att ett ökat antal besökare är
en utgångspunkt. Om situationen skulle uppstå att man skulle vilja begränsa antalet besökare
finns det risk att målet blir obsolet. Korrektur: ”utifrån” bör ändras till ”utifrån”.
s. 6. Mål 2.3.2. Blandning mellan mål och handling; målet är ”Uppnå en balans mellan användning av staden som besöksmål och livsmiljö” medan ”genom utredning av kapaciteter och
förutsättningar för hållbar turism” borde vara sättet att nå målet.
s. 6. Mål 2.3.3 Vad är ”optimala” rörelsemönster och går det att skapa? Definiera ”optimal”
alternativt omformulera. Är målet att ”skapa” rörelsemönster? Är det i så fall rörelsemönster för
både boende och besökare? Är mål 2.3.3. ett sätt att uppnå mål 2.3.2 eftersom det handlar om
att uppnå en balans i användning av staden, vilket i sin tur borde kunna påverkas av
rörelsemönster?
Mål 2.7.1 och 2.7.2: Vad är skillnaden mellan målen?
Målgrupper: Se över indelningen av målgrupper och förtydliga för att möjliggöra uppföljning
av måluppfyllelse.
Kompletteringar: Lägg till formuleringen ”studenter” då ”elever” åsyftar skolelever medan
”studenter” åsyftar universitetsstudenter.
Förslag till åtgärder: Inga förslag.

2.2 Organisationer och ideella aktörer

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Totalt svarade 15 organisationer och ideella aktörer. Omfattningen och detaljrikedomen i svaren
visar på ett stort engagemang och intresse för världsarvet och dess framtid.

DBW:s Innerstadsråd

Övergripande framhäver remissvaret att strategin är väldigt omfattande och därmed upplevs
svår att överblicka. Man lyfter fram vikten av ett världsarvscenter och anser att det borde få en
mer framskjuten plats i strategin så att det blir verklighet då detta är ett forum som kan skapa
samsyn och engagemang hos de som bor och verkar i stan samt hos den gotländska
allmänheten. Vidare föreslås en starkare skrivning om projektet Världsarvet i skolan då man
anser att det inte går att nöja sig med förhoppningen om att finansiärerna ska fortsätta skjuta
till pengar i samma omfattning. Man anser att detta borde vara en del av den ordinarie
undervisningen.
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Mål: Här framhålls att det är många mål och utan inbördes prioritering varför det föreslås att
några av målen slås ihop för att göra strategin mer lättillgänglig för fler. En del av målen i
strategin borde kunna läggas i handlingsplanen efter att de har konkretiseras.
Kompletteringar: Remissvaret efterlyser en komplettering av bakgrundsbeskrivningen
gällande hur den levande innerstaden påverkades av utflyttningen av offentliga verksamheter.
Vidare önskas även tillägg gällande konkreta frågor som klotter, återläggning av asfalt och
skyltning.
Förslag till åtgärder: -.
Övrigt: Saknar handlingsplanen och undrar när den kommer in i bilden då det är högintressant
för Innerstadsrådet vad som kan och ska göras.

DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening

Sammanfattningsvis lyfter DBW:s Botaniska trädgårds vänförening fram flera skäl till att
Botaniska trädgården bör omnämnas i strategi och handlingsplanen; dess betydelse för
kunskapsuppbyggnad kring odling i den medeltida staden med kopplingar till utvecklingen av
trädgårdar och parker och dess betydelse för staden alltsedan trädgården anlades vid mitten av
1800-talet. Föreningen anser att det fokus som hittills varit på världsarvet Hansestaden Visby är
alltför snävt inriktat på byggnader, trots att formuleringen kring världsarvsvärdet även
innefattar ”betydande mänsklig bosättning med dess form och funktion, som fortfarande utgör
en levande stad”. En levande stad innebär inte bara byggnader utan också livet där. Botan är
också betydelsefull för rekreation och turismen, liksom för att stadsmiljön kan ha gröna stråk.
Mål: Målen i kapitel 1 och 2 nämner inte Botan och Almedalen trots att de är stora och viktiga
besöksmål. Var och en har intressant historia, om än inte medeltida.
Exempel på mål där Botan och Almedalen kan omnämnas är mål 2.1.6 och 2.1.10.
Ett mål skulle kunna formuleras enligt följande: ”Botan bör bevaras som ett lättillgängligt
besöksmål med hög kvalitet”, exempelvis i avsnittet om hållbar turism.
Kompletteringar: Under 2.1.3 Stadslandskapet med dess årsringar/Borgarstaden 1830-1920
(sid 25) vore det lämpligt att nämna Botans etablering och utveckling.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Även i avsnitt 2.4 Miljö, klimat och energi (s. 40) bör Botan och Almedalen nämnas.
I texten om ägande av stiftelser (s. 90) kan texten ändras till: ”Sällskapet DBW äger Botaniska
trädgården och dess drift stöds av Region Gotlands parkförvaltning”.
I Avsnittet 2.6 Kommunikation och kunskapsuppbyggnad, borde den beskrivna kunskapsluckan
om odling under Hansetiden och dess utveckling komma med. Även universitetets roll, med
flera discipliner än byggnadsvård och samarbeten med andra forskningsinstanser bör påpekas.
Förslag till åtgärder: Inga särskilda.

Fastighetsägarna Stockholms Gotlandsavdelning
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Fastighetsägarna framhåller att strategidelen bör komprimeras exempelvis genom att slå ihop
punkter och flytta vissa delar till handlingsplanen. Det finns en önskan om att kriterierna som
gjort Hansestaden Visby till världsarv hamnar mer i fokus snarare än enstaka byggnader eller
enstaka detaljer på byggnader. Vidare framhålls att stor vikt bör läggas vid att världsarvet
förblir en levande stad genom att främja en mix av boende, besökare och verksamheter.
Fastighetsägarna anser att man inte får vara restriktiv när det gäller anpassning av byggnader
för att klara dagens och morgondagens krav och behov. Åtgärder får inte äventyra världsarvet
varför fokus bör ligga på de kriterier som gäller för världsarvet.
Mål: inga särskilda kommentarer.
Kompletteringar: En beskrivning av hur utflyttningen av offentliga verksamheter har påverkat
världsarvet efterfrågas.
Avsnitt 1.7.2 - i stort bör ringmuren kunna avgränsa världsarvet och det område som nu tillhör
världsarvet men är utanför ringmuren vara en buffertzon.
Avsnitt 2.2.1 - ”Kollektivtrafik genom innerstaden är idag inte aktuellt.” Det bör inte vara en
strategi utan tvärtom bör det vara så att man arbetar för kollektivtrafik i världsarvet.
Avsnitt 2.2.3 - ”Arbetsplatser flyttar ut, skolor och verksamheter försvinner efter hand. När
funktioner försvinner ur stadskärnan minskar också möjligheterna för handeln att på sikt
överleva i stadens centrum.” Texten behöver förtydligas.
Avsnitt 2.6.3 Världsarvscenter (2.6.7 på sidan 6. Det är värdefullt om ett världsarvscenter bildas
och att det kan stödja fastighetsägare, boende och verksamheter i praktiska frågor.
s. 71 ”För Visby innerstad gäller utökad bygglovsplikt där bygglov behövs för bland annat
exteriört underhåll, mindre fasadändringar och trädfällning.” Stämmer inte, ta bort eller
omformulera.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

s. 71 ”Vid nästan alla husrenoveringar uppenbarar sig skador med röta och frostsprängningar
som orsakats av felaktigt eller bristfälligt underhåll.” Stämmer inte, ta bort eller omformulera.
Förslag till åtgärder: Fastighetsägarna önskar se att åtgärder görs för att se till att de
hyresrätter som fortfarande finns blir kvar i möjligaste mån. Det skulle innebära större möjlighet
att tillse att de som bor i lägenheterna även är skrivna där och bor där året runt. Det är
betydligt svårare om det är bostadsrätter. För att få fastighetsägare att fortsatt vilja driva
hyresfastigheter bör man underlätta för dessa och stödja fastighetsägare i världsarvet, till
exempel genom kostnadsfri rådgivning. Här skulle ett världsarvscenter kunna vara en lösning.
Vidare föreslås att Region Gotland snabbar upp och förenklar bygglovshanteringen. För att
verka för en levande stadskärna föreslås även regionen underlätta för allmänna evenemang
exempelvis genom att upplåta mark gratis eller till en låg avgift.

Gotlandshem

Har tagit del av strategin och har inga invändningar.

Gotlands museum
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Gotlands Museum lyfter fram att strategin är ett mycket omfattande, ambitiöst och väl
genomarbetat dokument samt att det är positivt att så många organisationer bidragit. Detta
anser man borgar för en bred förankring i genomförandet de kommande 10 åren. Den
utmaning som identifieras är utvecklingen av handlingsplanen med anledning av att målen är så
många och kommer att kräva stora resurser för att kunna förverkligas.
Mål: Strategin innehåller 75 mål inom åtta områden. Delområdena anses väl valda, dock lyfts
frågan om det är realistiskt med så många mål. Vidare anses att vissa mål överlappar varandra
(exempelvis 2.6.5 och 2.6.6), att vissa är visioner medan andra aktivitetsmål (exempelvis 2.2.4)
och snarare hör hemma i handlingsplanen. Vidare framhålls att målformuleringarna bör ha
samma tempus. Att använda ska+verb genomgående är konsekvent och ger tydlighet. Målen
innehåller i vissa fall gränssnitt mot andra politikområden och också politiska frågor och
ställningstaganden (exempelvis mål 2.3.4).
I avsnitt 2.1.1 och mål 2.1.7 refereras till vad förvaltaren Riksantikvarieämbetet anser i frågan
gällande ägande och förvaltning av ringmuren, inte vad ägaren Region Gotland har för
uppfattning. Själva målformuleringen om en avsiktsförklaring där ett långsiktigt statligt
ansvarstagande säkerställs innebär att Region Gotland frånträder ägarskapet av ringmuren.
Till mål 2.1.13 önskas att det läggs en fördjupande text under avsnitt 2.1.4. Här vill Gotlands
Museum förtydliga att de erbjuder en timmes gratis rådgivning i byggnadsantikvariska frågor till
i första hand fastighetsägare. Ytterligare tid erbjuds på uppdrag då det ligger bortom
ekonomisk och praktisk möjlighet att göra utan kostnad.
Mål 2.1.15 berörs i avsnitt 2.1.5. Här efterfrågas en formulering om att förutsättningarna för att
dessa platser/lämningar ska bli en del av världsarvet bör utredas närmare.
Mål 2.6.7 gällande världsarvscentret stöds av museet och man framhäver att det är både viktigt
och efterfrågat av såväl besöksnäring, boende som kunskapsinstitutioner.
Kompletteringar: Avsnitt 1.2 kan utvecklas med en tydligare målgruppsdiskussion och få en
egen rubrik.
På s. 34 anges att Gotlands Museum har 165 000 besökare årligen. Den korrekta siffran är 340
000.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hyresgästföreningen Gotland

Hyresgästföreningen framhåller att de allmännyttiga hyresrätterna är avgörande för att
säkerställa en levande innerstad och social mångfald. Även de privata hyresrätterna anses
viktiga att behålla. Man frågar sig om Visby ska finnas till endast för de som besöker staden och
hur staden ska kunna vara attraktiv så året-runt bostad om hyresgäster ska behöva flytta ut
under sommarmånaderna.
Mål: Lägg till ett mål om att behålla och utöka det offentliga ägandet (Region Gotland och
Gotlandshem). Lägg även till ett mål om att öka tryggheten och förutsägbarheten hos
hyresgäster och deras boende genom att reglera vilka byggnader som är avsedda för
korttidsboende och vilka som är avsedda för permanent boende.
Kompletteringar: Inga särskilda.
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Förslag till åtgärder: Genomför kartläggning av antalet hyresrätter med tillsvidarekontrakt
och antalet tidsbegränsade kontrakt. Genomför undersökning av vad medborgarna anser vara
en god balans mellan olika verksamheter, exempelvis antal hotell i förhållande till bostäder, vad
som har hänt med antalet hyresgäster och hyresrätter i innerstaden. Kartläggningen bör även
identifiera antalet hyresrätter som avregistrerats ur Skatteverkets fastighetstaxering.

ICOMOS Sverige

Remissvaret understryker inledningsvis att strategin är ett ambitiöst och genomarbetat
dokument som tydliggör komplexiteten i att bevara och förvalta ett världsarv. ICOMOS Sverige
anser att det övergripande målet är tydligt beskrivet samt att det finns ett tydligt ramverk som
alla åtgärder och insatser relateras till. Man föreslår att en del av det som nu lagts som bilaga,
lagstadgat skydd etc., flyttas till kapitel 1. Man anser även att bevarandeaspekten skulle kunna
framhållas än tydligare i dokumentet, inte bara gällande exempelvis byggnader utan även av
centrala funktioner, vardagsliv och social mångfald. Målgrupperna för strategin kan förtydligas
samt att definitioner, språk och begreppsbildningar skulle kunna anpassas så att strategin
upplevs mer lättillgänglig för alla målgrupper.
Mål: De tematiska målen anses överlag väl övervägda och grundade i ett långsiktigt bevarande.
De fördjupande texterna skulle vinna på ökad stringens utan förklaringar och detaljer om vemnär-vad.

Livskraftig hållbar stadskärna: Utveckla betydelsen av att använda det offentliga
fastighetsbeståndet till det allmännas bästa. Framhäv betydelsen av Nicolai ruin som
kulturarena. Utveckla tanken om hur Visby och Gotlands varumärke som kulturplatser kan
utvecklas. Ökad tydlighet gällande exploatering, och för världsarvet riskabel marknadsekonomi
där ett fåtal kortsiktiga skor sig på det allmännas bekostnad, efterfrågas.

Kommunikation och kunskapsuppbyggnad: Kunskapsspridning är viktigt, lika viktigt framhäver
ICOMOS Sverige att kunskap är som förutsättning för insikt, vilja och förståelse av att hantera
världsarvet på ett sådant sätt att det bevaras för framtida generationer. Förtydliga att
världsarvet har behov av att god kunskap finns hos alla berörda.

Innovation och digitalisering: Det är värdefullt att tillgängliggöra världsarvet digitalt och att

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

modern teknik används för dokumentation och kontroll, dock behöver det förtydligas att det är
viktigt att det finns adekvat kompetens som kan tolka mätresultat och analyser i linje med
världsarvsvärdena.
Kompletteringar: Addera ett stycke i kapitel 1 med benämningen ”definitioner” för att
förenkla läsningen för alla målgrupper. Tydliggör världsarvsvärdet för Visby, exempelvis genom
att integrera den fördjupade värdebeskrivningen i bilaga 1 som ett eget kapitel. Den engelska
texten föreslås översättas till svenska. Lägg till ICOMOS Sverige under stycket om nätverk. I
värdebeskrivningen finns sakfel gällande attributen samt att de medeltida tekniska lösningarna
saknas. Attributen föreslås tydliggöras på en karta. Vidare önskas en skrivning om
konsekvenserna av 2000-talets utflyttning av förvaltningsfunktioner, försäljning och
privatisering och gentrifiering.
Förslag till åtgärder: Inga särskilda förslag.
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Marita Jonsson, Länsantikvarie på Gotland (1984 - 1998)

Remissversionen anses föredömlig med hänvisning till den första meningen i
sammanfattningen: ”Strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby är ett obligatoriskt

styrdokument med de övergripande målen att bevara, använda och utveckla världsarvet i linje
med världsarvskonventionens krav, samt synliggöra världsarvet som en plattform för en hållbar
sam-hällsutveckling inom ramen för de globala målen och Agenda 2030”.
Remissvaret betonar att den avgörande anledningen till att Visby upptogs på världsarvslistan
var att staden undgått förändringar i nutid som rivningar och ny bebyggelse. Vidare framhävs
att utveckling av världsarvet inte handlar om att riva, förtäta och bygga nytt eller om att gå
enskilda ekonomiska intressen tillmötes. En levande innerstad innebär inte en sommarstad för
besökare utan först och främst en stad med verksamheter och möjligheter att leva och bo i året
runt.
Mål: Inga kommentarer.
Kompletteringar: En beskrivning av tiden från 1995 till idag då Visby blev världsarv,
Almedalsveckan fick ett uppsving och den internationella turismen mångdubblade
sommarbesökarna. Vidare föreslås en tydlig beskrivning av omvandlingen av staden till följd av
förekomsten av fastighetsägare med stora bestånd, förtätning, upplösning av tidigare
ägarstrukturer, bostadsbolag som inreder för korttidsboenden och liknande och att föreliggande
arbete tydligt redovisar världsarvskonventionens krav undertecknat av staten på anhållan av
Gotlands kommun och länsstyrelsen på Gotland.
Förslag till åtgärder: Information, kurser för alla berörda politiker och tjänstemän om
Världsarvet Visby och innebörden av utnämningen samt utbildning avseende lagstiftningen om
detta. Program på P4 Gotland om innebörden av Världsarvet Visby (1994-95 var hela 16
halvtimmesprogram på radion tillägnade detta, behöver upprepas). Fördjupande artiklar i GA
och GT om världsarvet. Åren 1994-95 var ett femtiotal artiklar där bland annat alla nya
byggnadsminnens presenterades med dess olika värden och rikligt bildmaterial. Detta föreslås
upprepas; en ny generation utan dessa kunskaper har tagit vid i Visby.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Medeltidsveckan

Remissvaret betonar att världsarvsrådets roll bör förtydligas genom att redogöra för vilka
befogenheter och förväntningar ledamöter i rådet har samt vem som är motpart till rådet. Man
efterfrågar även ett förtydligande om huruvida det finns en struktur för ägandeskapet till
världsarvet som rådet behöver förhålla sig till och om ja, hur den ser ut.
Mål: Antalet mål anses vara för stort varför en klustring och kondensering av dem efterfrågas.
Följande mål anses vara bra och kvarstå med sina nuvarande formuleringar: 2.6.1, 2.6.7 och
2.6.8.
Följande mål bör justeras:
2.6.3 föreslås flyttas till avsnittet Hållbar turism.
2.6.2 och 2.6.4 föreslås sammanfogas till ”En kommunikationsplattform skall tas fram och
användas för att effektivt sprida förutsättningar för intresse och engagemang samt att
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aktiviteter och kommunikationsval skall sträva efter att effektivt sprida kunskap och
information.”
2.6.5 och 2.6.6 föreslås sammanfogas till ett mål.
Följande mål bör läggas till inom området Kommunikation och kunskapsuppbyggnad:
2.6.9 En långsiktig plan för att säkerställa kvalitet och utbud på guider med god kunskap skall
vara prioriterad och ny kunskap skall kontinuerligt tillföras.
2.6.10 Världsarvet bör användas som en resurs för att locka till forskning inom akademiska
institutioner med huvudfokus på Uppsala Universitet Campus Gotland.
Kompletteringar: En nulägesbeskrivning med de senaste 20 årens förändringar bör tillföras
strategin. Detta bör inkludera positionsförflyttningar inom följande fält och deras effekter på
förvaltning och samhällsstruktur:


Det offentligas utflytt till huvudsakligen Visborgsområdet.



De ökade fastighetspriserna som skapat andra ekonomiska intressen samt spekulation i
fastigheter i större utsträckning än vid förra handlingsplanens tillkomst.



Det stora antalet fastigheter som omvandlas till kommersiellt boende i första hand
snarare än bofasta familjer/individer.

Förslag till åtgärder: Inga förslag.

Visby Centrum

Visby Centrum ansökte om dispens t.o.m. 1 april men på grund av särskilda omständigheter
under Coronakrisen var det inte möjligt att lämna ett remissvar.

Visby domkyrkoförsamling

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Remissvaret framhäver att Hansestaden Visby har tre starka internationella kopplingar som kan
bidra till att stärka världsarvet om de utnyttjas;


Medlem i dagens Hansan som i mars 2020 har 195 medlemsstäder i 16 länder (antalet på s
16 behöver korrigeras). 17 av dessa Hansestäder har världsarv, detta innebär en outnyttjad
kontaktyta.



Hansan är en s k Cultural Route, något som kan utnyttjas i högre grad.

 Cultural Routes har ett nära samarbete med UNESCO.
Framtagandet av en kommunikationsplattform som klarlägger nödvändiga informationsinsatser
och kanalval anses grundläggande för det fortsatta arbetet med världsarvet.
Mål: I stort fångar målen världsarvskonventionens intentioner, dock anses antalet strategiska
mål vara för stort och till viss del överlappande. De tematiska målen anses även de vara för
många och för lika.
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Kompletteringar: Här lyfts de medeltida landsbygdskyrkorna fram och att de anses utgöra en
så pass viktig del av det medeltida kulturarvet att de bör inkluderas i världsarvet. Även Sankt
Görans ruin, Solberga kloster och Galgbacken bör beaktas i världsarvet. Man efterfrågar även
att domkyrkans roll lyfts fram tydligare, exempelvis under texten om autenticitet, då den utgör
en viktig och omistlig del av såväl världsarv som besöksnäring.
Förslag till åtgärder: Inga förslag.

Visby stift

Remissvaret framhåller att strategin är mycket innehållsrik, intressant och välskriven. I avsnitt
1.7.1 önskas en ändring av rubriken ”Kyrkoruinerna” så att även domkyrkan omfattas då denna
är den enda medeltida byggnad som ännu är i bruk i staden och därför har stor betydelse för
upplevelsen av det medeltida kulturarvet. Under rubriken ”Autenticitet” bör det framgå att en av
kyrkorna fortfarande är i bruk samt att Svenska kyrkan, precis som på medeltiden, är ägare till
flera betydelsefulla fastigheter (Priorn 2 och Helgeandshuset 8). Visby stift välkomnar tanken på
en permanent utställning i ett Världsarvscenter.
Mål: De tematiska målen anses vara allt för många och i vissa fall för lika varandra (exempelvis
2.1.8 och 2.1.9). För att de tematiska målen ska kunna bilda underlag för en handlingsplan
föreslås de vara betydligt färre och tydligare åtskilda.
Kompletteringar: Redogörelse för vad som skett i världsarvsstaden sedan 1995.
Förslag till åtgärder: Inga förslag.

Visby innerstadsförening

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Remissvaret välkomnar att strategin är övergripande och allmän, dock anser man den vara
mycket omfångsrik vilket borde kunna åtgärdas genom att strukturera den till färre antal
punkter och slå ihop samt prioritera målen emellan. Innerstadsföreningen konstaterar att den
del som intresserar dem mest, handlingsplanen, ännu inte är utarbetad. Man efterfrågar också
en förvaltningsplan med väl förankrat genomförande innehållande tidplan, finansiering och
ansvariga aktörer. Vidare lyfts vikten av att stärka lokalsamhällenas roll i
världsarvskonventionens genomförande fram och man betonar att strategin bör lyfta och
konkretisera hur detta kan appliceras i Hansestaden Visby.
Vidare lyfter man fram behovet av analys av frågor i förhållande till utveckling som har
betydelse för en levande innerstad;


befolkningen ur olika aspekter.



antalet bostäder.



antalet arbetsplatser.



bostadsrätter vs hyreslägenheter.



hotellboende och rumsuthyrning.



omvandling av bostäder till småhotell.



fritidshusanvändning.
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Innerstadsföreningen anser att följande frågor bör komma mer i fokus:


Inrättandet av ett Världsarvscenter/kontor.



Världsarvet i skolan som man anser bör utökas till samtliga skolor på ön.



Skötseln av den offentliga miljön, såsom klotter, gaturenhållning, återlämning av gatsten
och trafikskyltning.



Utveckling av världsarvsrådets funktion från samverkansgrupp till reell påverkansgrupp.



Att utveckling inte får ske på bekostnad av världsarvet och att en levande innerstad måste
beaktas. Nya hus ska smälta in i stadsbilden.

Frågan om behovet av översyn av den gällande detaljplanen bör fördjupas.
Mål: Många av de strategiska målen bör förflyttas till den kommande handlingsplanen.
Målmatrisens littrering bör samordnas med rubrikindelningens numrering för att underlätta
läsbarheten.
Kompletteringar: En uppföljning av 2003 års handlingsplan bör inkluderas; vad har hänt, vad
har gjorts, vilka problem finns?
De HIA-analyser som gjorts bör lyftas fram i strategin, bland annat som underlag för
bedömningar vid förändringar i stadsmiljön.
Riksantikvarieämbetets skrivelse till världsarvskommittén i ärendet gällande rivningen på
Södertorg bör omnämnas i strategin.
Världsarvet som ett open-lab, en arena för forskning kring världsarvet, bör lyftas fram.
Behovet av förbättrad kommunikation om världsarvet, med utgångspunkt i ett världsarvscenter, bör förtydligas.
Förslag till åtgärder: Inga förslag.

2.3 Politiska partier

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Nästan alla politiska partier svarade på remissen (förutom Feministiskt initiativ,
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet).

Centerpartiet Gotland

Målen: Antalet mål behöver reduceras: ”Många av de föreslagna målen kan arbetas ihop så att
antalet mål blir färre. Om ett strategidokument ska kunna användas, krävs att den är lätt att
förstå och ta till sig.”
Angående de övergripande strategiska målen anses mål 1.1 vara en bra sammanfattning av
bevarande och utveckling: ”Hansestaden Visbys världsarvsvärde d.v.s. de värden som ligger till

grund för världsarvsstatus, ska säkerställas genom bevarandeledd utveckling högkvalitativ
skötsel samt skydd genom plan- och bygglagen, kulturmiljölagen och miljöbalken”.
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Vidare framhålls mål 1.4 om en levande stad som särskilt viktigt: ”Hansestaden Visby ska vara

en levande, hållbar och attraktiv plats för boende, verksamma och besökare året runt med
relevans för hela Gotland samt genom internationell samverkan.”
Här understryks att en levande stad också innebär att förändringar över tid måste tillåtas. Mål
2.1.10 anses därmed särskilt betydelsefullt: ”Alla tidsskikt i stadsmiljö och i byggnader ska
respekteras”. Målet lyfter fram att Visby har varit en bosättning i tusentals år och att varje
tidsepok har lämnat spår i staden. Centerpartiet menar att det därför är viktigt att utvecklingen
får fortsätta i samklang med värnandet av det kulturhistoriska arvet.
Angående miljöpåverkan framhåller Centerpartiet att alla mål som bidrar till att minimera
miljöpåverkan upprätthålls eftersom yttre miljöpåverkan kan vara förödande för världsarvet.
Centerpartiet är dock tveksamt till mål nr 2.1.15 om att inkludera Sankt Göran, Solberga kloster
och Galgen som delar av världsarvet och anser att det riskerar medföra att ”alltför stora
områden får restriktioner för det rörliga friluftslivet och för framtida exploatering”.
Kompletteringar: Se målen
Andra styrdokument: Inga synpunkter framförda.
Förslag om åtgärder: Inga synpunkter framförda.
Övrigt: ”Hansestaden Visby är en mycket värdefull världsarvsstad, ett kulturarv värt att bevara
för hela mänsklighetens nutida och kommande generationer”.
Centerpartiet ser gärna att det tas fram en kortversion i broschyrformat som kan användas av
boende, fastighetsägare och andra verksamma inom Hansestaden Visby.

Liberalerna Gotland

Målen: Det är viktigt att målen förtydligas som mål och formuleras på liknande sätt.
Sammanslagningar kan göras genom att texter arbetas samman (med hänvisning till Miljö- och
Byggnadsnämndens svar).

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I anslutning till mål 2.1.5. eller motsvarande önskar liberalerna en formulering kring att ABCtänkande (Arbete/Bostad/Centrum) måste prägla stadsplaneringen.
Liberalerna stödjer att en buffertzon tas fram: ”En fastställd buffertzon bör ta fasta på att
muren upplevs bäst från utsidan. När ytterstaden tenderar att komma för nära muren förtvinar
murens kraft” (målen 2.1.6, 2.1.11, 2.1.14 och 2.2.6)
”Samtida bebyggelseutveckling och målet om en levande stadskärna måste ta hänsyn till de
funktioner som krävs för en fungerande ABC-stad i en antikvarisk miljö. Särskilt bör de skilda
behoven för för-/grundskola, handel, kontorsverksamhet och annat näringsliv beaktas på så sätt
att ett naturligt vardagsliv uppnås” (målen 2.2.7 och 2.2.8).
Målet om klimatledarskap (2.3.5) upplevs som defensivt: ”ett tydligare mål som hanterar
världsarvsturismens påverkan på miljö och klimat bör formuleras”.
Liberalerna Gotland lämnar inga särskilda kommentarer på följande avsnitt: Miljö, energi och
klimat; Riskhantering och krisberedskap; Kommunikation och kunskapsuppbyggnad; och
Innovation och digitalisering.
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Kompletteringar: Remissvaret understryker vikten av att särskilja på begreppen näringsliv
och besöksnäring: Liberalerna Gotland rekommenderar att uttrycket 'näringsliv' och besläktade

uttryck omformuleras i hela textmassan så att de skilda behoven för besöksnäring, handel,
kontorsverksamhet och annat näringsliv tydligare framgår. Genom att använda ABC-tänkande
går det att skilja på handel, besöksnäring och övrigt näringsliv.
Angående kompletteringar i bilaga 2 framhåller Liberalerna Gotland att den ursprungliga
medeltidsstaden Visby var en hamnstad: ”Även nutida verksamheter inom hamnområdet

påverkar den nuvarande 'Hansestaden Visby'”.
Angående världsarvsrådets roll instämmer Liberalerna Gotland i att ”en mer detaljerad
instruktion för världsarvsrådet behöver tas fram som specificerar rådets funktion, arbetssätt och
representation” och menar att rådet även bör ha tillsynsansvar för utvecklingen av inre
hamnen.
Andra styrdokument: Bostadsförsörjningsplanen; Styrdokument om Social hållbarhet och
styrdokument för Barnperspektivet bör beaktas och kopplas till världsarvsstrategin.
Förslag om åtgärder: En levande stad består av många olika verksamheter. Om viss
verksamhet blir för dominerande påverkar det upplevelsen av hela världsarvet. Ett ABCtänkande måste prägla stadsplaneringen.
Kunskapsinhämtning kring hur andra världsarv i städer hanterat dessa frågeställningar bör
kunna bidra till mer informerade beslut. Region Gotland bör vid tillståndsprövning underlätta en
försiktig (åter)kontorisering i Hansestaden Visby centrala delar.
Region Gotland bör pröva möjligheterna att genom strategiska förvärv utöka det offentligt ägda
fastighetsbeståndet i syfte att motverka gentrifiering, och underlätta en försiktig
(åter)kontorisering i 'Hansestaden Visbys' centrala delar.
Övrigt: ”Liberalerna Gotland vill ge en eloge till Elene Negussie, Maria James och övriga
medverkande vars namn vi inte känner, för ett gediget och kvalificerat förslag till
Världsarvsstrategi.”
Liberalerna Gotland anser att strategin bör göras känd i så breda lager som möjligt. Samt att en
populärversion av strategin tas fram tillsammans med lättillgängliga särtryck som behandlar
enstaka frågor.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Liberalerna Gotland framhåller värdet av att frilägga muren och hänvisar till arkitekturhistorikern
Rasmus Wærn: ”Från Österport till Söderport finns en försummad möjlighet att uppleva
motsatsen innerstaden/ytterstaden. Att frilägga muren i sin helhet skulle göra världsarvet
tydligare och ytterstaden vackrare”.
Liberalerna Gotland ser en problematisk utveckling av innerstadens vardagsliv, där Region
Gotlands flytt till lokaler utanför ringmuren har förvandlat staden från en livlig kontorsbaserad
kärna till ett mer säsongsbetonat bostadsområde. Vikten av detta lyfts fram i partiets motion En
levande stadskärna år 2015: ”Världsarvsstaden Visby, ska med sin bevarade stadsbild och sin

värdefulla bebyggelse leva som en nutida, betydande och fungerande stadskärna. En levande
Innerstad har under åren varit en devis som de flesta kunnat ställa upp på. Att Innerstaden inte
enbart blir ett museum är av stor vikt för besöksnäring och handel vilket i sin tur ger
arbetstillfällen och intäkter för Region Gotland.” Denna insikt beskrivs också väl i den under
2019 föredömligt genomförda och presenterade medborgarenkäten (Tyck till om världsarvet).
Liberalernas (tidigare Folkpartiet Liberalerna) engagemang för en levande innerstad är
grundmurat. Vi ställer oss därför bakom den formulerade visionen för Hansestaden Visby:
26 (45)

Region Gotland

Sammanställning av remissvar: Strategi och
handlingsplan för Hansestaden Visby

”Hansestaden Visby bevaras, används och utvecklas på sätt som säkerställer och utgår från de
värden som ligger till grund för världsarvsutnämningen. Genom ett historiskt urbant
landskapsperspektiv förblir världsarvet en välbevarad, livskraftig, resilient och hållbar stad - en
resurs för Gotland med betydelse för hela mänskligheten.”

Miljöpartiet Gotland

Målen: Målformuleringarna inom målmatrisen behöver förfinas så att man ser en tydlig röd
tråd mellan målen. Antalet mål kan minskas och målen bör formuleras på liknande sätt, samt
vara mätbara och konkreta. Strategier efterfrågas som förklarar hur målen kan uppnås.
Miljöpartiet lägger särskilt stor vikt vid målet om en levande innerstad och klimatanpassning:

”ett världsarv som finns till för alla, där samhällsfunktioner finns kvar, där livet pågår även
vintertid och där hotell och som-marboenden inte trängt undan vanliga boenden.
Klimatanpassningen och energiomställningen pågår även i världsarvet, där historia och nutid
går hand i hand.”
Miljöpartiet välkomnar inkludering av Sankt Görans ruin och Solberga kloster som en del av
världsarvet (mål 2.1.5). Angående offentliga rum finns en önskan om att lyfta fram övriga
konstverk i världsarvet utöver den offentliga konstsamlingen om 14 konstverk som nämns i
remissversionen (mål 2.2.1). Vad gäller minskning av biltrafik efterfrågas nya lösningar då
begränsningar av trafiken i innerstaden inte efterlevs (mål 2.2.3). Angående målet om den
mångfunktionella stadskärnan (mål 2.2.2) önskar miljöpartiet en tydligare passus i texten som
beskriver vikten av att Region Gotlands egna verksamheter, som finns kvar i innerstaden, också
förblir där och att man avråder att sälja egna fastigheter” (i såväl strategi som handlingsplan).
Avsnittet om Miljö, klimat och energi anses välskrivet. Dock efterfrågas ett förtydligande om
solceller som beskrivs som problematiska att integrera i världsarvet i stycket om energisystem
och energiomställning: ”Vi önskar att texten utvecklar vad som menas med påverka på negativt

sätt. I tider där klimatomställningen är en av våra viktigaste utmaningar kan solceller göra nytta
och bli en positiv symbol även i världsarvsstaden. Dessutom finns numera teknik där solceller är
osynligt integrerade i taktegel”.
Kompletteringar: Eftersom det över tid kan finnas olika intressen och politiska viljor kring att
utveckla innerstaden är det svårt att endast förlita sig på att den lagstiftningen som finns kan
skydda bebyggelse som det är tänkt. Något stycke behöver kompletteras med en text som ger
utryck för att det finns en kritisk gräns för det som kallas ”utveckling” av världsarvsstaden.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

En tydligare beskrivning av autenticitet i förhållande till levande innerstad efterfrågas.
Andra styrdokument: Inga synpunkter framförda.
Förslag om åtgärder: Miljöpartiet kommenterar och kompletterar gärna en kommande
handlingsplan vilken kräver stor eftertanke.
Övrigt: Remissversionen av strategin välkomnas i sin helhet och beskrivs som ett ”gediget och
välskrivet dokument”.

Moderaterna Gotland
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Målen: De tematiska målen är för många och i vissa fall alltför lika varandra. För att de
tematiska målen i praktiken ska bilda underlag för en handlingsplan behöver de vara betydligt
färre och tydligare åtskilda.
Kompletteringar:
Avsnittet om klimat- och miljöpåverkan kan utvecklas ytterligare med utförligare resonemang,
bland annat kring Region Gotlands mål och initiativ inom området. Även målkonflikter på
området behöver synliggöras.
Remissvaret belyser vikten av att särskilt beakta tung trafik i världsarvet, vilket beskrivs som av
stor vikt för såväl människor som fastigheter: ”dagens situation är ofta inte acceptabel”.
Moderaterna Gotland hänvisar till pågående implementeringen av Besöksnäringsstrategin inom
vilken världsarvets behov behöver beaktas på flera olika sätt: ”utveckling av fler rundturer i

världsarvet; kvalitetssäkring av guidernas kompetens; styrning av besöksflödena vid
kryssningsanlöp. Detta bör utgöra en naturlig del i det natur- och kulturprojekt som nu planeras
inom denna implementering.”
Det fortsatta arbetet med världsarvet Hansestaden Visby behöver sättas i ett helhetsperspektiv
inom Region Gotlands arbete och deltagande i internationella sammanhang.
Andra styrdokument: Koppling till ytterligare dokument behövs ej.
Förslag om åtgärder: Inga synpunkter framförda.
Övrigt: Strategin beskrivs som ”mycket innehållsrik, intressant och välskriven”.

Socialdemokraterna Gotland

Målen: De tematiska målen är konkreta och övergripande.
Socialdemokraterna lyfter fram följande områden som särskilt viktiga att prioritera: 1)
tillgänglighet; 2) en god balans med offentligt ägande ”som gör staden mer levande året runt”;
3) begränsning av stora fordon; 4) att staden skall fortsätta att vara levande; 5) samt att
hållbarhet måste vara en genomgående tanke så att världsarvet har förutsättningar att bestå.
Kompletteringar: Inga särskilda kommentarer.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Andra styrdokument: Inga särskilda kommentarer.
Förslag om åtgärder: Inga särskilda kommentarer.
Övrigt: Socialdemokraterna Gotland beskriver världsarvsstrategin som ”väldigt omfattande och
har ett bra innehåll. Hela beskrivningen med bakgrund och upplägg är detaljerat och tydligt.”

Sverigedemokraterna Gotland
Målen: Sverigedemokraterna Gotland är mycket positiva till att frågor gällande stadsmurens
bevarande och förvaltning lyfts och tydliggörs (avsnitt 2.1.1).
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Angående ruinerna efterfrågas tydligare direktiv gällande användningsområden för Gotlands
museum att utgå från (avsnitt 2.1.2).
I avsnittet om god byggnadsvård är det ”positivt med en diskussion gällande eventuell
certifiering av hantverkare” samt att en ”fortsatt diskussion om riktlinjer för detta bör göras”
(avsnitt 2.1.4).
Vad gäller offentliga rum, trafik och mobilitet (2.2.1) beskrivs följande: ”Trafik inom
hansestaden Visby bör begränsas dock inte till bekostnad av företagsleveranser till verksamma
inom staden, räddningspersonal eller sjukvårdspersonal arbetandes inom Hansestaden. Boende
och kunder till företagen i Hansestaden bör ej heller innefattas av trafikbegränsningarna.
Hansestaden måste kunna leva även vintertid. Däremot bör sommarbegränsningarna vara kvar
för att bevara Hansestaden under turistrycket. Hansestaden skall vara tillgänglig för alla,
positivt med en förbättringsplan för att säkerhetsställa detta.”
Kompletteringar: Se ovan.
Andra styrdokument: Inga särskilda kommentarer.
Förslag om åtgärder: Inga särskilda kommentarer.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Övrigt: Sverigedemokraterna Gotland ställer sig positiv till remissversionen av
världsarvsstrategin som beskrivs som ”ett välarbetat dokument”.
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3. Slutsatser och rekommendationer
Det här kapitlet sammanfattar remissvaren på strategi- och handlingsplan för Hansestaden
Visby utifrån de tre analyserade grupperna: myndigheter, organisationer och ideella aktörer,
samt politiska partier. Rekommendationer sammanfattar hur synpunkter och förslag lyfts in i
den slutliga versionen av världsarvsstrategin och förslag om åtgärder till handlingsplanen
används i framtagandet av denna.

3.1 Slutsatser

Sammanfattningsvis har remissvaren bidragit med flera konstruktiva förslag gällande innehåll
och struktur i remissversionen av strategi och handlingsplan (del I) för Hansestaden Visby. Det
finns också en generell uppfattning om att strategidelen är grundlig och föredömlig på olika
sätt.

Myndigheter

Den gemensamma uppfattningen är att strategin är omfattande, välarbetad. Flera av
remitanterna välkomna strategins breda förankring och den dialogprocess som en del av
arbetet. Remitanterna berörs i varierande utsträckning av strategin, varför remissvaren har en
varierad detaljnivå.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt Socialnämnden gör bedömningen att strategin inte har någon
direkt påverkan på deras verksamheter. Det som lyfts på en generell nivå från nämnderna är
trafik och parkering för de som arbetar, framkomlighet och tillgänglighet. Vidare föreslås att
läroplanen, om möjligt, ska lyftas in under övriga styrdokument samt belysa UNESCOs material
för undervisning i skolor.
I remissvaren från de övriga remittenterna står främst övergripande struktur i fokus. Det finns
en samstämmighet i att det är för många mål, som delvis överlappar varandra och där
detaljeringsgraden och formuleringen skiljer sig. Det förslås att målen bör reduceras och gås så
att målen formuleras mer enhetligt. I några av svaren kommenteras att må-len ska aktivitet
sättas, följas upp och redovisas samt realistiska. Remittenterna har kommenterat och lyft
exempel på mål som snarare är åtgärder som bättre hör hemma i handlingsplanen än i
strategidelen. Vidare föreslås att en populärversion bör tas fram.
Miljö- och byggnadsnämnden stödjer inte målet om att inkludera Solberga kloster, Galgen och
Sankt Görans ruin. Det kulturhistoriska värdet ifrågasätts inte men bedömningen är att dessa
kan skyddas genom annan lagstiftning (kulturmiljölagen). Länsstyrelsen ifrågasätter inte
attributens kvalitéer för att ingå i världsarvet men däremot huruvida det är en prioriterad
åtgärd. Attributen är i dagsläget skyddade som fornlämningar. De andra myndigheterna som
svarat har inte kommenterat frågan. Inkluderandet av monumenten har tidigare rapporterats
som av vikt i den periodiska rapporteringen till Unesco eftersom det ansetts utgöra en viktig del
av världsarvsvärdet (OUV). I övrigt är det inga mål som inte stödjs.
Flera av remitanterna har lyft synpunkter och reflekterat kring strategidelens övergripande
innehåll, struktur och tydlighet där svaren menar på att strategin behöver kondenseras för att
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på ett bättre sätt kunna användas som ett vägledande dokument. Här belyses en problematik
med att det saknas en prioritering och målhierarki vilket gör att strategin inte fyller sin funktion
som vägledande dokument. Några av målen lyfts som potentiella målkonflikter där strategin
inte är vägledande. Vidare anser flera av svaren att strategidelen bör innehålla det mest
väsentliga och för den som är mer intresserad ska vidare information återfinnas i bilaga. De
delar av bilaga 2 som kopplar an till världsarvets förvaltning och aktörer föreslås lyftas tillbaka
till strategidelen. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bilagorna kan namnges så att det
för tankarna mot vägledande dokument.
Flera remitanter har lämnat förslag på ändrade formuleringar, dels av målen men dels av
textstycken. Flera svar lämnar detaljerade förslag på hur mål, stycken och andra
uttryck/formuleringar kan skrivas om. De ändringarna som föreslås innebär inte att någon
väsentlig information försvinner utan syftar till att tydliggöra texten. Det rör sig bland annat om
respektive myndighetsansvar generellt men även kopplat till ringmuren och vallgravarna
specifikt.
Riksantikvarieämbetet efterfrågar strategins koppling till den nationella strategin samt att
arbetet med Agenda 2030 bör tydliggöras ytterligare. Dessa nämns dock i de strategiska
utgångspunkterna, men hamnar i skymundan genom att det placerades i bilaga 2 enligt
önskemål vid Regionstyrelsens beslut. Vidare rekommenderar Riksantikvarieämbetet att
strategin gås igenom för att säkerställa att alla delar i världsarvsarbetet ingår i strategin.
Begreppet strategi bör funderas kring, om det fortsatt används bör det tydligt förklaras att
strategin upp-fyller detsamma som en förvaltningsplan. Här bör nämnas att begreppet ”strategi
och handlingsplan” är väl genomtänkt för att passa in i samhällsplaneringens styrkort. Dock kan
det förtydligas ytterligare att dessa har samma innebörd som ”förvaltningsplan”, eller
”management plan” enligt världsarvskonventionens riktlinjer.
Majoriteten av remissvaren nämner vikten av att ägande/förvaltningsfrågan gällande ringmuren
reds ut. RAÄ har gett förslag på ändrad målformulering och textavsnitt vilket innebär att SFV
inte pekas ut som den myndighet som bör ansvara för förvaltningen. SFV påpekade i sitt
remissvar att detta endast är möjligt om särskilda medel tilldelas SFV för förvaltningen. I SFV
förslag på nya målformuleringar stryks ”ett långsiktigt statligt ansvarstagande” fokus ligger
istället på att ägande och förvaltningsfrågan utreds. Flera remitanter föreslår att strategin bör
innehålla en begreppsdefinition. De flesta önskar få återkomma med förslag på åtgärder när det
finns ett utkast på handlingsplanen. En del faktafel har identifieras utifrån myndigheternas
sakområden.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Organisationer och ideella aktörer

Överlag välkomnas strategin som ett välskrivet och väl genomarbetat dokument med bred
förankring, framtaget genom dialog och samverkan. Svaren vittnar om stort engagemang och
omsorg om Visby. I detta sammanhang kan nämnas att flera remissvar inkluderar skrivningar
om viljan att Visby ska fortsätta vara en levande innerstad där människor bor och verkar.
De strategiska och tematiska målen står i fokus i de flesta remissvaren. Det finns en
samstämmighet gällande att antalet strategiska och tematiska mål är för många, till viss del
överlappande (såväl mellan tematiska områden som inom respektive tematiskt område) och att
det ibland är otydligt vad som är mål och vad som är en beskrivning av vägen för att uppnå
målet. Det finns även kommentarer som handlar om att vissa mål är visioner medan andra är
rena aktivitetsmål och snarare hör hemma i handlingsplanen. Vissa av remissvaren ger mycket
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detaljerad input gällande vilka mål som remitanten anser bör omformuleras och på vilket sätt,
andra ger mer övergripande återkoppling.
Flera av remitanterna föreslår ett specifikt tillägg, nämligen att komplettera
bakgrundsbeskrivning med en redogörelse för utvecklingen från 1995 till idag inkluderande det
offentligas utflytt till huvudsakligen Visborgsområdet, de ökade fastighetspriserna som skapat
andra ekonomiska intressen samt spekulation i fastigheter i större utsträckning än vid förra
handlingsplanens tillkomst samt det stora antalet fastigheter som omvandlas till kommersiellt
boende i första hand snarare än bofasta familjer/individer.
Flera av remissvaren gör liknande reflektioner gällande att strategins målgrupper kan förtydligas samt, att definitioner, språk och begreppsbildningar skulle kunna anpassas så att strategin
upplevs mer lättillgänglig för alla målgrupper. Texten anses i sin nuvarande utformning fungera
för någon som redan är insatt i frågorna, för en fritidspolitiker eller en fastighetsägare är den
inte nödvändigtvis lika lätt att ta till sig.
Många av remissvaren framhäver att ett världsarvscenter är både viktigt och efterfrågat.
Några aktörer föreslår att världsarvsrådets roll förtydligas exempelvis genom att förtydliga vilka
befogenheter och förväntningar ledamöter i rådet har samt vem som är motpart till rådet.
Mellan några aktörer finns skillnader som främst handlar om synen på utveckling och bevarande
och hur balans däremellan uppnås. Vissa vill lyfta fram bevarandeaspekten medan andra
betonar utvecklingsaspekten.
Endast ett fåtal remitanter har kommit med förslag till åtgärder.

Politiska partier

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Genomgående är en stor uppskattning av världsarvsstrategin som beskrivs som gedigen,
innehållsrik, tydlig och välskriven. Liberalerna ställer sig bakom den formulerade visionstexten:
”Hansestaden Visby bevaras, används och utvecklas på sätt som säkerställer och utgår från de
värden som ligger till grund för världsarvsutnämningen. Genom ett historiskt urbant
landskapsperspektiv förblir världsarvet en välbevarad, livskraftig, resilient och hållbar stad – en
resurs för Gotland med betydelse för hela mänskligheten.”
Generellt finns en uppfattning att målen behöver reduceras, förtydligas och formuleras på ett
likartat sätt. De behöver också bli mer mätbara och konkreta. Inga särskilda ändringar har
föreslagits i de övergripande målen. Den enda kommentarer gällande dessa var positiva och
kom från Centerpartiet som uttryckte att mål 1.1 var en bra beskrivning av bevarande och
utveckling, samt att mål 1.4. om en levande stad är särskilt viktig.
De flesta politiska partierna betonar vikten av en levande stad. Miljöpartiet önskar en tydligare
koppling mellan begreppen autenticitet och levande stad (avsnitt 1.7.1). Centerpartiet lyfter
vikten av att tillåta förändringar och utveckling i samklang med kulturmiljön. Angående
hanteringar av förändringar menar Miljöpartiet att det behövs en text ”som ger uttryck för att
det finns en kritisk gräns för det som kallas ’utveckling’ av världsarvsstaden”. Partiet vill också
se en beskrivning av fler av innerstadens offentliga konstverk (mål 2.2.1). Liberalerna betonar
vikten av den mångfunktionella stadskärnan och att bättre ABC-planering (Arbete-BostadCentrum) behövs genom tillägg i avsnitt 2.1.5 eller motsvarande. Vidare att begreppen
”näringsliv” och ”besöksnäring” behöver skiljas på. Den förstnämnda handlar om att skapa plats
för kontor och offentlig verksamhet i innerstaden. Liberalerna önskar utöka antalet offentliga
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fastigheter genom strategiska förvärv för att motverka gentrifiering och ”åter-kontorisering” i
innerstaden. Miljöpartiet önskar en tydligare passus som beskriver vikten av att behålla Region
Gotlands egna verksamheter i innerstaden, samt en avrådan mot att sälja offentliga fastigheter.
Även Socialdemokraterna förespråkar en god balans med offentligt ägande ”som gör staden
levande året runt”.
Angående förvaltning, skydd och vård fanns inga särskilda frågor. Sverigedemokraterna
efterfrågade tydligare direktiv för användning av ruinerna (2.1.2). Partiet är positivt till avsnittet
om ringmurens förvaltning (2.1.1) och vill gärna se en fortsatt diskussion kring riktlinjer för
certifiering av hantverkare för god byggnadsvård (avsnitt 2.1.4).
Endast liberalerna kommenterade målet om att ta fram buffertzon för världsarvet och ställde sig
positiva till detta med hänvisning till stadsmurens upplevelsevärde utifrån och att de frilagda
ytorna är av största vikt (mål 2.1.6, 2.1.11., 2.1.14 och 2.2.6).
Ibland finns motsättningar i svaren. Centerpartiet utryckte tveksamt till att inkludera Sankt
Göran, Solberga kloster och Galgen (mål 2.1.15) i världsarvet, medans Miljöpartiet välkomnade
målet.
Flera partier lyfte särskilt vikten av miljö- och klimatfrågor. Liberalerna uttryckte att målet om
klimatledareskap (2.3.5) är defensivt och efterfrågade ett tydligare mål ”som hanterar
världsarvsturismens påverkan på miljö och klimat”. Miljöpartiet kommenterade att avsnittet är
välskrivet men att förtydligande behövs kring solceller som beskrivs som problematiska i
strategidokumentet. Klimatomställning är viktig och med ny teknik kan solceller bli en positiv
symbol för världsarvsstaden. Även moderaterna påpekade att det behövs mer utförliga
resonemang kring Region Gotlands mål och initiativ inom området, samt att målkonflikter
behöver synliggöras.
Flera partier kommenterade att den tyngre trafiken i innerstaden är problematisk (t.ex.
Moderaterna och Socialdemokraterna). Miljöpartiet efterfrågade nya lösningar för att begränsa
biltrafik i innerstaden så att dessa efterlevs. Sverigedemokraterna påtalade vikten av att
begränsa på sätt som inte hämmar företagsleveranser, framkomlighet för räddningspersonal,
sjukvårdspersonal, boende och kunder, men att sommarbegränsningar är viktiga för att minska
trycket under sommarsäsong.
Tillgänglighet betonas också av flera partier (Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna).
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Angående hållbar turism betonar Moderaterna kopplingen till besöksnäringsstrategin vars
implementering behöver beakta världsarvets behov inom: ”utveckling av fler rundturer i
världsarvet; kvalitetssäkring av guidernas kompetens; styrning av besöksflödena”.
Flera partier uttryckte en önskan om en populärversion av världsarvsstrategin eller en kortare
version i broschyrformat tas fram för boende, fastighetsägare och verksamma inom
Hansestaden Visby.
Liberalerna påpekade att den ursprungliga medeltidsstaden var en hamnstad och att ”även
nutida verksamheter inom hamnområdet påverkar den nuvarande Hansestaden. Partiet menar
att världsarvsrådet bör ha ett tillsynsansvar för utvecklingen av inre hamnen.
Några partier gav förslag om åtgärder i handlingsplanen samt exempel på ytterligare
styrdokument som bör lyftas in i strategin (se avsnitt 2.3).
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3.2 Rekommendationer

Det här avsnittet är en beskrivning av ändringar och kompletteringar som lyfts in i slutversionen
av strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby (del I) utifrån remissvaren. Avsnittet utgör
en ”roadmap” i redigeringsarbetet och möjliggör för remissorganisationer och beslutsfattare att
sätta sig in i ändringar i slutversionen av världsarvsstrategin.
Syftet är att ta hänsyn till så många förslag som möjligt vilket stärker delaktighet och
samskapande i processen med att ta fram strategin och handlingsplan för Hansestaden Visby.

Struktur och innehåll



Strategin omstruktureras med tre kapitel istället för två: 1. Inledning; 2.
OUV/Världsarvsvärdet; 3. Tematiska mål.



I OUV kapitlet samlas information kring ”de tre benen” av världsarvsvärdet (outstanding
universal value): 1. Kriterier; 2. autenticitet/integritet; och 3. skydd/förvaltning med specifik
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beskrivning av Visby. Avsnitt 1.7 Värdebeskrivning flyttas från inledningen till detta kapitel.
Introduktion till skydd och lagstiftning (s. 66-67); introduktion till förvaltning (s. 73) och
beskrivning av förvaltningsorganisationen flyttas hit (se SFV textförslag). Avsnittet om ägare
och förvaltare i bilaga 2 (den generella beskrivningen) lyfts in i strategidelen, medans
detaljerade information om fastigheter placeras i bilagan om offentligt ägande. Allmän
beskrivning om lagstiftning och förvaltning behålls i bilaga. Strategiska utgångspunkter
flyttas till inledningen från bilaga 2 och placeras nära vision och mål för bättre förståelse av
dessa. Avsnittet kortas ner med hänvisning till ytterligare information i bilaga. Avsnittet
Uppföljning och utvärdering av världsarvet (s. 90) placeras i OUV kapitlet. Kopplingar till
Visby förstärks i inledningen. Avsnittet om uppföljning av strategi och handlingsplan i bilaga
2 (s. 92) placeras i inledningen.


Bilagorna ses över för att skapa bättre förståelse och tillåta fördjupning. All väsentlig
information lyfts in i huvuddelen av dokumentet, bilagorna riktas till dem som vill veta mer.
En del bilagor kan eventuellt döpas om till ”handböcker” eller ”vägledning”.



Målen kortas ner i antal, förtydligas och formuleras mer enhetligt utan att innebörden går
förlorad. Målen renodlas, görs smartare och mål som har karaktär av åtgärder lyfts in i
handlingsplanen. Åtskillnad mellan mätbara mål och inriktningsmål/visioner eftersträvas.



Målmatrisen utvecklas för att skapa en tydligare målhierarki med prioriteringar och görs
mer lättillgänglig.



Resonemang kring målkonflikter, eller motsättningar i målformuleringar beskrivs och
tydliggörs (t.ex. klimatomställning kontra restriktioner kring solceller).



Strategidelen kondenseras till att innehålla det mest väsentliga. Överflödig text tas bort eller
placeras i bilaga.



Utöver beskrivning om vikten av det offentliga fastighetsbeståndet för att skydda den
levande innerstaden formuleras ett mål om detta. Eventuellt kan text läggas till om att se
över möjligheterna till att strategiskt utöka det offentliga fastighetsbeståndet i syfte att
skydda den levande innerstaden.



Mål formuleras även om att i så stor utsträckning som möjligt använda och för allmänheten
tillgängliggöra offentligt ägda fastigheter i innerstaden.



Vikten av både de allmännyttiga och privata hyresrätterna understryks för en levande
innerstad året-runt boende och social mångfald.
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Mål eller beskrivning om hållbar vattenanvändning lyfts in i strategin som en utmaning
kopplad till ökad turism och klimatförändringar.



Kopplingen stärks mellan den levande innerstaden och relationen mellan antalet bostäder,
arbetsplatser, bostadsrätter vs hyresrätter, hotellboende och rumsuthyrning, omvandling av
bostäder till småhotell, fritidshusanvändning.



De tematiska avsnitten bearbetas med genomgående liknande detaljnivå och ökad
stringens.



Strategins syfte att bevara världsarvet ska genomsyra hela dokumentet, inte enbart
gällande byggnader utan även den levande stadens funktioner och vardagsliv.



Mål eller beskrivning lyfts in om behov att se över reglering av byggnader avsedda för
korttidsboende kontra permanent boende.
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Förtydliganden



Namnet ”strategi och handlingsplan” förtydligas som likställt med benämningen
”förvaltningsplan” som beskrivs i den nationella världsarvsstrategins ordalag, och
”management plan” enligt världsarvskonventionen. Strategi och handlingsplan är anpassat
för samhällsplanering av en stad. Begreppet handlingsplan motsvarar engelskans ”action
plan”.



Strategins status som obligatoriskt dokument (s. 4) förtydligas.



Den nationella världsarvsstrategin ses över för att säkerställa att det mest väsentliga finns
med. Information kring hur strategin för Hansestaden Visby förhåller sig till den nationella
strategin tydliggörs genom korsreferenser.



Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala målen tydliggörs genom kopplingar till målen
och korsreferenser. Agenda 2030 kan även namnges i mål 1.5. Agenda 2030 lyfts in i
inledningen i avsnitt om strategiska utgångspunkter och benämns i avsnitt 1.6.



Beskrivning av artikel 5 i världsarvskonventionen läggs till i beskrivningen av denna och
kopplas till Agenda 2030.



I kapitlet om världsarvsvärdet utvecklas och förtydligas kriteriernas innebörd och
beskrivningen av attributen, särskilt om det ”post-medeltida”. Exempelbilder på
världsarvsattributen läggs till och möjligtvis även en karta. En beskrivning om hur attributen
ska tas hänsyn till skapas med exempel på förhållningssätt och åtgärder som kan tänkas
påverka dessa negativt. Exempelvis kan förtätning med fördel koncentreras längs
infartsvägarna för att förstärka deras riktning och stadsmässighet. Anpassning av gator bör
ske utan att höjdnivåer och gatusträckning påverkas, gatubeläggning i form av stor- och
smågatsten, kullersten och huggna rännor ska bibehållas. För att säkerställa öppenheten
kring ringmuren bör inga fasta konstruktioner uppföras, etc. De medeltida kyrkorna
namnges och rubriken ”kyrkoruinerna” ändras så att domkyrkan omfattas, t.ex. ”medeltida
kyrkorna”. Även det underjordiska Visby lyfts fram i värdebeskrivningen och potentialen att
lyfta fram denna. Begreppet autenticitet förtydligas i förhållande till ”levande stad” och
domkyrkans roll; att Svenska kyrkan precis som under medeltiden äger betydelsefulla
fastigheter bidrar till stadens kontinuitet (t.ex. Priorn 2 och Helgeandshuset 8).



Processen kring framtagandet av världsarvsstrategin är unik och beskrivas ännu mer
utförligt i bilaga 3. Strategiarbetet beskrivs av många instanser som en potentiell modell för
andra världsarv, särskilt utifrån strävan om öppenhet och delaktighet.



Översättningen ”särskilt stort universellt värde” används i enlighet med den nationella
världsarvsstrategin. Även begreppet ”världsarvsvärde” används för att beskriva detsamma.
I ett avsnitt om definitioner förklaras detta.
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Begreppet ”bevarandeledd utveckling” tydliggörs för konstruktiv användning. Genom
åtgärder i handlingsplanen kan detta vidareutvecklas, t.ex. genom att undersöka och
utveckla ”tolerance for change”-verktyg. Att det finns en kritisk gräns för förändringar och
exploatering förtydligas.



Världsarvsrådets roll och befogenheter förtydligas.



Texten om en buffertzon förtydligas, t.ex. syfte, behov, omfattning. Vid nya nomineringar
efterfrågar Unesco en förklaring om världsarvet inte skyddas med en buffertzon.



Avsnitt om skyltar vidareutvecklas i förhållande till skyltar som satts upp av föreningar och
vikten av att det finns en tydlig driftsbild för nya skyltar (s.30). Utmaningen med
skyltningen och önskad utveckling behöver förtydligas och kopplas till den nationella
världsarvsstrategin där kommunikation om världsarven pekas ut som ett särskilt
utvecklingsområde.



I avsnittet om roller och ansvar (s. 75) förtydligas att Teknikförvaltningen även ansvarar för
utveckling av allmänna platser, park och gatumark.
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Kompletteringar och korrigeringar



I avsnitt 1.6. Tidigare strategier, nya frågor och utmaningar läggs till en
bakgrundsbeskrivning med redogörelse för utvecklingen i Visby innerstad sedan det tidigare
handlingsprogrammet från 2003 (t.ex. det offentligas utflytt till Visborgsområdet, ökande
fastighetspriser, spekulation, gentrifiering, ny ägarstruktur, kommersialisering av boende till
hotell, riskabel marknadsekonomi med kortsiktighet kontra det allmänna).



Vikten av att verka för grönytor förstärks och Almedalen och Botaniska trädgården lyfts
fram som särskilt viktiga gröna rum (t.ex. beskrivning av karaktär, användning och
förvaltning och målformulering (jämför mål 2.4.3 och 2.1.10). Botaniska trädgården är
viktig för förståelse av odling i den medeltida staden och utvecklingen av trädgårdar under
1800-talet. Detta kan kopplas till kriteriet om Visby som ”betydande mänsklig bosättning”
som inte enbart handlar om byggnader. Botan är även ett viktigt besöksmål och kan även
beskrivas i avsnittet som stadslandskapet med dess årsringar. Kunskapsluckan om odling
under Hansetiden kan beskrivas i kommunikation och kunskapsuppbyggnad.



Tillgänglighetsfrågan vidareutvecklas med problematisering kring begränsning av trafik och
tyngre fordon i innerstaden kontra behov av tillgänglighet. Framkomligheten för
utryckningsfordon och parkering för patienter och medarbetare vid sjukhuset är viktig i
förhållande till mål om minskad biltrafik, även företagsleveranser, räddningspersonal,
boenden och verksamma (avsnitt 2.2.1). Tillgänglighetsfrågan kopplas även till digital
närvaro.



Jämställdhetsperspektiv lyfts in helst in övergripande i inledningen, men kan även lyftas in i
avsnitten om livskraftig, hållbar stadskärna och kommunikation och kunskapsuppbyggnad.
(både jämställdhet och tillgänglighet är viktiga delar av Agenda 2030).



Lokalsamhällets roll i världsarvskonventionen tydliggörs i förhållande till Hansestaden Visby.



Begreppet ABC-stad/planering läggs till i avsnittet om den mångfunktionella stadskärnan.
Skilda behov för besöksnäring, handel, kontorsverksamhet och annat näringsliv.



Behovet av finansiella resurser lyfts och kopplas till förutsättningar för målbilden.



Tydligare koppling mellan Hansestaden Visby och den nuvarande hamnen eftersträvas med
referens till utvecklingen av inre hamnen.



En begreppsdefinition läggs till (”definitioner” i kapitel 1) och konsekvent
begreppsanvändning ses över.
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Strategitextens tillgänglighet ses över för ökad läsbarhet och anpassning till olika
målgrupper med tydligare målgruppsdiskussion i avsnitt 1.2 (t.ex. egen rubrik).



Avsikten om att ta fram en populärversion samt broschyrmaterial kommuniceras.



SOUV texten på engelska i bilaga 1 kompletteras med en svensk översättning.



Källhänvisningen ses över och noter används.



Faktafel som noterats korrigeras. Exempelvis, uppgifterna om regelbundna trafikmätningar
(s. 31) ändras till: ”Trafikräkningar genomförs under sommarperioden för att en jämförelse
ska kunna göras från år till år”. Gotlands Museum har ”340 000” besökare (s. 34). Sakfel
har noterats i värdebeskrivningen (ICOMOS Sverige). Hansan har 195 medlemsstäder i 16
länder (år 2020), 17 av dessa har världsarv. 193 länder som undertecknat konventionen (s.
81).



Förslag på nya formuleringar ses över och byts ut där det bedöms lämpligt.



I listor över ”andra styrdokument” läggs förslag från följande organisationer till: Statens
fastighetsverk; Teknikförvaltningen; Liberalerna Gotland.



ICOMOS Sverige läggs till i avsnittet om nätverk.



Termen ”studenter” används utöver ”elever”.



Riksantikvarieämbetets skrivelse till Unesco om rivning på Södertorg omnämns i avsnitt om
rapportering.

Omformulering av mål

Texten nedan är ett initialt förslag om ändringar. Under redigeringsarbetet kommer specifika
förslag om målformuleringar i remissvaren att ses över utöver förslagen nedan.
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Övergripande mål


Mål 1.2 och 1.3 kan ses som en utveckling av mål 1.1 vilket ses över.



Infogandet av ett mål om inrättandet av en internationell referensgrupp är en möjlighet,
vilket även kan lyftas in i avsnitt om uppföljning och utvärdering. Det kan också handla om
ett mål om att i olika sammanhang inrätta sådana.



Mål 1.3 behöver ett förtydligande om Rekommendationen om det historiska urbana
landskapet. Den är av Unesco framtagen särskilt för världsarvsstäder och beskrivs i de
strategiska utgångspunkterna.

Tematiska mål 2.1 Skydd, vård och förvaltning


Mål 2.1.1 och mål 2.1.2 (eventuellt även 2.1.3 och 2.1.4) om lagstiftning kan slås ihop till
ett mål. Dessa liknar även övergripande mål 1.1 (se kommentar ”ska det vara ett mål att
följa lagen?”). Mål 2.1.2 kan även ändras till ”Detaljplanen säkerställer ett långsiktigt
bevarande av världsarvets särskilt stora universella värde.”



Mål 2.1.3 och 2.1.12 är lika och ses därmed över och integreras.



Mål 2.1.6 förtydligas: ”Stadsmuren och vallgravarna ska betraktas som en helhet. Både
vallgravarnas funktion som medeltida försvarsverk och planteringsgillets parkanläggning ska
beaktas. Öppenheten ska bibehållas.”



Mål 2.1.7 ändras förslag från RAÄ till: ”Ägande och förvaltning av stadsmuren ska utredas
och fastställas för att säkerställa ett långsiktigt statligt ansvarstagande i tydlig regional
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samverkan”. Formuleringen i den beskrivande texten ändras till: ”Frågan om vem som ska
äga och förvalta ringmuren har diskuterats under en längre tid. Riksantikvarieämbetet
förespråkar ett fortsatt långsiktigt ansvarstagande från statens sida gällande förvaltningen
av ringmuren och ansvarar för en diskussion mellan de statliga parterna och regionen i
frågan.” Resonemang kring vikten av att stadsmuren förvaltas statligt tydliggörs.


Mål 2.1.8 och 2.1.9 slås ihop: ”Ruinerna ska bevaras, användas och upplevas som ruiner.”



Mål 2.1.14 om buffert zon tydliggörs om att det handlar om att ta fram förslag och policy
för en framtida buffert zon kopplat till handlingsplanen.



Mål 2.1.15, formuleringen behöver utvecklas ”att utredning behövs” eller liknande.



Mål skapas om att ”en välfungerande förvaltningsorganisation som bygger på alla
intressenters samverkan”, vilket är en viktig utgångspunkt för världsarvets bevarande enligt
världsarvskonventionen.



Generella ställningstaganden kring muren behöver lyftas in, t.ex. RAÄ:s syn på
rekonstruktioner, murgröna och annan växtlighet. Vad bör den enskilde känna till om
borttagning av växtlighet på egen mark? Exempelvis kan en faktaruta skapas om vad/hur
man ska göra, t.ex. att murgröna på ringmuren får klippas ned på delar av ringmuren inom
ens fastighet.



Text om fördjupad bild om världsarvets attribut stryks då det finns med i
världsarvsbeskrivningen. Stycket om vallgravarna kortas ner och görs mindre detaljerad.



I avsnittet om stadslandskapet: sista meningen i 3:e stycket ändras till: ”Detaljplanen bör
vara utformad så att det oåterkalleliga ingrepp som skadar världsarvet inte tillåts.
Nuvarande formulering antyder att det får göras om tillstånd lämnats”. Alternativt tas
texten om karaktärsdragen (2.1.3) bort från avsnittet.



Textstycket om sjömuren (s.23) stryks med anledning av att detta gäller för hela muren och
inte enbart för sjömuren.



Kopplingen mellan detaljplan och byggnadsordningen tydliggörs.
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Tematiska mål 2.2 Livskraftig hållbar stadskärna


Mål 2.2.2, otydligt vad som menas med ”förebild” vilket förtydligas.



Mål 2.2.4 är ett aktivitetsmål för handlingsplanen.



Mål 2.2.5 stryks, repeterar ett av de strategiska målen.



Mål 2.2.8, lägga till: ”året runt”



Mål läggs till om att i så stor utsträckning som möjligt använda och ”tillgängliggöra
offentligt ägda fastigheter” och ”god balans mellan privat och det allmänna” (att det
allmänna kommer till allmänhetens nytta. Beskrivnings läggs till om utmaningen med
privatisering av det offentliga rummet, t.ex. övergång till affärer och restauranger (2.2.1).
Mål om att slå vakt om ”offentlighet” och det ”allmänna” saknas och kommer att läggas till.



Mål om en ”enhetlig världsarvsskyltning” kan läggas till i avsnitt om offentliga rum.



Frågor om klotter, återläggning av asfalt och skyltning förtydligas. Utöver de officiella
världsarvsskyltarna nämn andra skyltar som satts upp av föreningar, t.ex. DBW och skriv
något om driftansvar och lov. Frågan lyfts ofta upp i världsarvsrådet. Även skyltarna för
kryssningsturisterna.



Skrivningen om att kollektivtrafik i innerstaden ”inte är aktuell” ses över.



Avsnitt 2.2.2, viktigt att lyfta fram att det inte enbart handlar om Gotland.



Avsnitt 2.2.3, förtydligas med förhållningssätt om hur gentrifiering kan motverkas.



St Nicolai som kulturarena läggs till i avsnittet Kulturen – en viktig del av staden.
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De HIA-analyser som gjorts tidigare nämns i avsnitt 2.2.2 (eller i bilaga). Eventuellt behöver
användning av HIA även inkluderas som ett mål.

Tematiska mål 2.3 hållbar turism


Mål 2.3.1 ger intryck av att ett ökat antal besökare är en utgångspunkt (i linje med den
regionala besöksstrategin). Om situationen skulle uppstå att man skulle vilja begränsa
antalet besökare finns det risk att målet blir obsolet.



Mål 2.3.2 är en blandning mellan mål och handling; målet är ”Uppnå en balans mellan
användning av staden som besöksmål och livsmiljö” medan ”genom utredning av
kapaciteter och förutsättningar för hållbar turism” borde vara sättet att nå målet.



Mål 2.3.3 Vad är ”optimala” rörelsemönster och går det att skapa? Definiera ”optimal”
alternativt omformulera. Är målet att ”skapa” rörelsemönster? Är det i så fall rörelsemönster
för både boende och besökare? Är mål 2.3.3 ett sätt att uppnå mål 2.3.2 eftersom det
handlar om att uppnå en balans i användning av staden, vilket i sin tur borde kunna
påverkas av rörelsemönster?



Förklara användningen av begreppet ”uppförandekod” (nationellt och internationellt) för att
undvika missförstånd.



Mål 2.3.4 bör delas upp i två mål, dels om den lokala ekonomin och om ekonomisk
återbäring till världsarvets omhändertagande.



Mål 2.3.5 om klimatledarskap kan formuleras minder defensivt.



Lägg till följande i listan över andra styrdokument: Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020;
Vision Gotland 2025; Varumärkesplattformen.



Målen bibehåller fokus på hur arbetet med att hantera en ökad turism och ökat antal
besökare utgår ifrån världsarvets kapacitet för att minimera slitage och oönskad negativ
påverkan.
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Tematiska mål 2.4 miljö, energi och klimat


Mål 2.4.1 är för generellt angående begreppet ”hållbart”. Påminner också om de
övergripande målen 1.4 och 1.5



Texten om klimatmål flyttas till bilaga.



Beakta turismens miljö- och klimatpåverkan i förhållande till kryssningsfartyg och
varutransporter (i detta avsnitt eller i avsnitt 2.3).



Lägg till text om att buller från restauranger och konserter är ett problem som får folk att
flytta från innerstaden (2.4.1)



Förklara i avsnitt 2.4.3 att en utbyggnad av fjärrvärmenätverket skulle ge världsarvet en
förnybar energitillförsel utan visuellt störande inslag.

Tematiska mål 2.5 riskhantering och krisberedskap


Mål 2.5.2 ändras till ”Genom en tydlig och levande riskanalys, god beredskap och ett bra
förebyggande arbete, både avseende snabba och långsiktiga förlopp, motverkas negativ
påverkan och skada på Hansestaden Visby”.



Mål 2.5.3 behöver förfinas, något i still med att ”allt ska göras för att minimera och
förhindra skada på världsarvsvärdet vid en eventuell olycka eller kris”.



Mål 2.5.4, något ord saknas, ”den gemensamma förmågan” att skydda?



Mål 2.5.6 behöver omformuleras, t.ex. ”Risken för uppkomst och spridning av brand i Visby
innerstad ska minskas”.
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Behovet av samverkan aktörer emellan vid stödde händelser förstärks, även hälso- och
sjukvården synliggörs i förhållande till personskador.



Tydligare beskrivning behövs kring vilka risker som är störst och hur dessa kan hanteras.



Figur 2.2 belyser inte faktorerna konsekvent det följande textpartiet (förutom brandrisken).



Den beskrivande texten om brandskyddsinventeringen är onödigt lång (2.5.3)

Tematiska mål 2.6 kommunikation och kunskapsuppbyggnad


Mål 2.6.1, specificera t.ex.: ”Världsarvet och dess unicitet används som en resurs i regional
utveckling och världsarvsstatusens anseende höjs.”



Mål 2.6.2 och 2.6.4 kan sammanfogas till: ”En kommunikationsplattform ska tas fram och
användas för att effektivt sprida förutsättningar för intresse och engagemang samt att
aktiviteter och kommunikationsval skall sträva efter att effektivt sprida kunskap och
information.”



Mål 2.6.3 om internationalisering kan flyttas till hållbar turism (enligt Medeltidsveckan).



Mål 2.6.5 och 2.6.6. om varumärke slås ihop.



Mål 2.6.7 är formulerad mer som en åtgärd än ett mål.



Mål 2.6.8 om världsarvet i skolan: ”stärks” istället för ”förstärks”, samt ”skola och
världsarvsförvaltning”. Vikten av att koppla världsarvet till ordinarie undervisning beskrivs
med referens till nationella världsarvsstrategin.



Världsarvscenter lyfts fram som ett prioriterat mål då den varit en återkommande fråga.



Lägg till avsnitt om universitets roll och koppling till forskning (jämför med avsnitt om roller
och ansvar). Exempelvis: ”Världsarvet ska användas som en resurs för att locka till
forskning inom akademin, särskilt vid Uppsala universitet Campus Gotland” och ”världsarvet
som open-lab”.



Behov hos god kunskap finns hos alla berörda (se Karolina Gerdins presentation om
kommunikation).



Mål läggs till: ”En långsiktig plan för att säkerställa kvalitet och utbud på guider med god
kunskap ska vara prioriterad och ny kunskap ska kontinuerligt tillföras”.



Förtydliga att användningen av världsarvsloggan och världsarvslogotypen är tillståndspliktig
(s. 55).

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Tematiska mål 2.7 innovation och digitalisering


Mål 2.7.1 och 2.7.2 är lika.



Målen 2.7.4 och 2.7.5 om tillgänglighet av grunddata kan eventuellt slås ihop.



Målen 2.7.6 och 2.7.9 kan slås ihop: ”Ökad användning av immersiva medier – VR, AR och
projicering, för fördjupad förmedling i och av kulturarvet, samt konstnärlig gestaltning, spel
och upplevelser”.



Begreppet ”immersiva medier” är svårt att förstå för vissa och kommer därmed att
förtydligas.



Vikten av adekvat kompetens som kan tolka mätresultat och analyser i linje med
världsravsvärdet behöver belysas.

Förslag om åtgärder i handlingsplanen
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Flera remissorganisationer skickade med önskemål och förslag på åtgärder som kan lyftas in i
handlingsplanen. Dessa ska utgå från målen och utvecklas genom en egen process när
strategidelen är färdigställd. Flera aktörer har utryckt intresse av att bidra till förslag om
åtgärder i samband med att ett utkast presenteras. Det är viktigt att varje åtgärd är kopplad till
ansvarig aktör/organisation/förvaltning/nämnd samt med en uppskattad kostnad.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Följande åtgärder föreslås:


Årliga statusbesiktningar av ringmuren och ruinerna.



Revidering riksintressebeskrivningen med bättre koppling till världsarvsvärdet.



Revidering av detaljplan för Visby innerstad. Se över skydd av bebyggelse och funktioner i
staden för att säkerställa en levande stadskärna.



Kartläggning över vilka funktioner som behövs för en levande stadskärna.



Kartläggning av antalet hyresrätter med tillsvidarekontrakt och antalet tidsbegränsade
kontrakt. Kartläggningen bör även identifiera antalet hyresrätter som avregistrerats ur
Skatteverkets fastighetstaxering.



Undersökningar av vad medborgarna anser vara en god balans mellan olika verksamheter,
exempelvis antal hotell i förhållande till bostäder, vad som har hänt med antalet
hyresgäster och hyresrätter i innerstaden.



Åtgärder för att se till att de hyresrätter som fortfarande finns blir kvar i möjligaste mån.
Det skulle innebära större möjlighet att tillse att de som bor i lägenheterna även är skrivna
där och bor där året runt. Det är betydligt svårare om det är bostadsrätter.



Underlätta för fastighetsägare att fortsatt vilja driva hyresfastigheter.



Se över möjligheterna till att strategiskt utöka det offentligt ägda fastighetsbeståndet i syfte
att skydda den levande innerstaden och motverka gentrifiering.



För att verka för en levande stadskärna föreslås även regionen underlätta för allmänna
evenemang exempelvis genom att upplåta mark gratis eller till en låg avgift.



Revidering av risker, genom riskmatriser och konkreta, detaljerade riskanalyser.



Översvämningskartering och andra uträkningar som visar effekterna av klimatförändringar
framåt är nödvändiga åtgärder.



Tillgängliga parkeringsplatser för yrkesgrupper som skall besöka brukares hem (exempelvis
hemtjänstpersonal) samt att det skall vara möjligt att ta sig fram på ett enkelt sätt med
cykel utan krångliga omvägar på grund av enkelriktning.



Framkomlighet och tillgänglighet i världsarvsstaden för äldre och funktionsnedsatta bör
beaktas och underlättas där det är möjligt, genom exempelvis sittplatser för paus runt om i
innerstaden och att offentliga toaletter finns tillgängliga på flera platser för att undvika
långa sträckor för att nå dem.



Informationsträffar med mäklare för kunskapsuppbyggnad om vad nya fastighetsägare
behöver känna till vid köp av fastigheter i innerstaden.



Tillgängliggöra världsarvsstaden digitalt för de grupper, exempelvis äldre och
funktionsnedsatta, som inte har möjlighet att besöka staden.



Stödja fastighetsägare i världsarvet genom kostnadsfri rådgivning, exempelvis genom ett
världsarvscenter.



Åtgärder för snabbare och enklare bygglovshanteringen.



Information och kurser för alla berörda politiker och tjänstemän om världsarvet
Hansestaden Visby, innebörden av utnämningen samt avseende lagstiftningen om detta.
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Mediakampanjer, exempelvis kvalitativa program på P4 Gotland (1994-95 var hela 16
halvtimmesprogram på radion tillägnade detta, behöver upprepas).



Fördjupande tidningsartiklar i GA och GT om världsarvet (1994-95 publicerades ett femtiotal
artiklar där bland annat alla nya byggnadsminnens presenterades med dess olika värden
och rikligt bildmaterial).



Kunskapsinhämtning kring hur andra världsarv i städer hanterat frågor kring levande
innerstad, hållbar turism och så vidare för mer informerade beslut.



En försiktig (åter)kontorisering i Hansestaden Visby centrala delar bör göras i samband med
tillståndsprövning.

Förslag om ändringar som inte åtgärdas i strategin

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det finns en del förslag och synpunkter i remissvaren som inte kommer att åtgärdas:


Mål 2.1.15 om att inkludera Solberga kloster, Galgen och Sankt Görans ruin kvarstår trots
förslag från Miljö- och byggnadsnämnden. Målet formuleras som något långsiktigt snarare
än ett prioriterat mål på kort sikt. Målet har sitt ursprung i tidigare periodisk rapportering till
Unesco som utfördes gemensamt av Region Gotland och Länsstyrelsen.



Målet om ”att” fastställa en buffert zon behålls, framtagandet av detaljerade förslag tas
fram inom ramen för handlingsplanen och genom den politiska processen.



Relaterade styrdokument behålls i de tematiska avsnitten för att tydliggöra och förstärka
koppling och relevans av dessa.



Förslag om att handlingsplanen ska fastställas av Regionstyrelsen kräver vidare diskussion
och förankring. Det finns uppfattningar om att eftersom den är en avsiktsförklaring aktörer
emellan så är det inte möjligt för Regionstyrelsen att fastställa handlingsplanen.



Inkludering av de medeltida landsbygdskyrkorna i världsarvet är inte rimligt då det skulle
kräva en ny och omfattande nomineringsprocess av Hansestaden Visby (rapport har
tidigare tagits fram av Länsstyrelsen).



Mål om att offentlig konst behöver ska omfatta alla konstverk utöver de 14 som beskrivs tas
inte med, däremot kan hänvisning göras till att det finns övriga viktiga konstverk.
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Bilaga 1: Lista över inkomna remissvar
Myndigheter

Riksantikvarieämbetet
Statens fastighetsverk
Länsstyrelsen Gotlands län
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden, Region Gotland
Socialnämnden, Region Gotland
Tekniska nämnden, Region Gotland

Organisationer och ideella aktörer

DBW:s Innerstadsråd
DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening
Fastighetsägarna Stockholms Gotlandsavdelning
Gotlandshem
Gotlands museum
Hyresgästföreningen Gotland
ICOMOS Sverige

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Marita Jonsson (f.d. länsantikvarie)
Medeltidsveckan
Uppsala universitet Campus Gotland
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Visby innerstadsförening
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Politiska partier

Centerpartiet Gotland
Liberalerna Gotland
Miljöpartiet Gotland
Moderaterna Gotland
Socialdemokraterna Gotland
Sverigedemokraterna Gotland

Remissinstanser som ej skickat remissvar

Svenska Unescorådet
Feministiskt initiativ Gotland
Kristdemokraterna Gotland
Vänsterpartiet Gotland
Gotlands förenade besöksnäring
Gotlands studentkår Rindi
Gotlands Arkitekter
Gotlands hembygdsförbund
Nätverket för byggnadsvård på Gotland
Tillväxt Gotland
Visby Centrum (meddelande om särskilda omständigheter)

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Östersjöns författar- och översättningscenter
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Bilaga 2: Lista över deltagare i remisskonferensen
Myndigheter

Riksantikvarieämbetet
Statens fastighetsverk
Region Gotland
Länsstyrelsen Gotlands län

Organisationer och ideella aktörer

DBW:s Innerstadsråd
DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening
Fastighetsägarna Stockholms Gotlandsavdelning
Gotlands Arkitekter
Gotlands förenade besöksnäring
Gotlandshem
Gotlands museum
Marita Jonsson (f.d. länsantikvarie)
Medeltidsveckan
Uppsala universitet Campus Gotland
Visby Centrum

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visby innerstadsförening

Politiska partier

Centerpartiet Gotland
Liberalerna Gotland
Feministiskt initiativ Gotland
Miljöpartiet Gotland
Socialdemokraterna Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/737
4 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Taxeändring betalsopsäck
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Priset på betalsopsäck höjs från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning
av betalsopsäck höjs från 105 kronor till 300 kronor

Sammanfattning

Region Gotland erbjuder en betalsopsäck för blandat avfall som kan köpas i butiker
och lämnas på återvinningscentraler alternativt hämtas mot en budningsavgift. Priset
för dessa tjänster har varit samma under lång tid och inte täckt verksamhetens
omkostnader för hantering av blandat avfall.
Årligen säljs ca 5 500 betalsopsäckar vilket ger en intäkt på knappt 450 tkr.
Kostnaden för teknikförvaltningen för omhändertagandet av säckarna är 1 700 tkr
per år vilket innebär en förlust jämfört med intäkterna. För att få betalsopsäcken att
bära sina egna kostnader i dagsläget är lägsta pris per säck för kund 310 kr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Trots höjning av priset kommer tjänsten inte att bära sina egna kostnader. Nämnden
bör se över hanteringen för att nå en större kostnadstäckning än idag.
Tekniska nämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att se på möjligheten att ta fram
olika betalsopsäckar för att ge större möjlighet att källsortera. Om detta ger bättre
möjlighet att finansiera tjänsten återstår att se.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-04-15 § 82
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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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

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 82

TN § 82

Taxeändring betalsopsäck

TN 2020/936
TN AU § 76

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att höja priset på
betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning av
betalsopsäck från 105 kronor till 300 kronor.
Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att ge teknikförvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheterna till en lösning med flera olika betalsopsäckar för
att uppmuntra kunderna att källsortera sina sopor, enligt Eva Gahnströms (C)
yrkande.

Region Gotland erbjuder en betalsopsäck med blandat avfall som kan köpas i butiker
och lämnas på återvinningscentraler alternativt hämtas mot en budningsavgift. Priset
för dessa tjänster har varit det samma under lång tid och inte täckt verksamhetens
omkostnader för hantering av blandat avfall.
Årligen säljs ca 5500 betalsopsäckar, 2019 samlades det in 4542 st betalsopsäckar vid
enskilda hämtställen. Till detta kommer de som lämnas vid ÅVC, hamnen och Fårö.
Kostnaden för teknikförvaltningen för omhändertagandet av säckarna är 1 700 000
kronor per år vilket innebär en förlust på ca 1 400 000 kronor per år jämfört med
intäkterna. För att få betalsopsäcken att bära sina egna kostnader i dagsläget är lägsta
pris per säck för kund 310 kr.
Bedömning

Avfallsavdelningen kar undersökt kostnaderna för tjänsten betalsopsäck och kan
konstatera att tjänsten kostar betydligt mer än intäkterna.
Enligt Region Gotlands avfallsplan ska avfall ses som en resurs. Med detta mål
försöker Region Gotland skära ner på mängden blandat avfall som produceras på
Gotland. Målet är att avfallet istället ska sorteras och därmed göra avfall till en resurs.
För att få en ekonomi i balans föreslår teknikförvaltningen att priset höjs till 135
kronor per betalsopsäck och priset för budning av betalsopsäck från 105 kronor till
300 kr. 2019 var det 10 st budningar. Entreprenörsersättning för varje budning är
1375 kr.
Barn- och genusperspektiv –inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär en ökad intäkt för Region Gotland
men täcker ändå inte kostnaderna för tjänsten betalsopsäck.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 82

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på att priset för betasopsäcken ska vara 100 kronor
och budning ska vara 150 kronor.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Lars Engelbrektssons (SD) yrkande och
arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att höja priset på
betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning av betalsopsäck
från 105 kronor till 300 kronor.
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en
lösning med flera olika betalsopsäckar för att uppmuntra kunderna att källsortera sina
sopor, enligt Eva Gahnströms (C) yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/936
12 mars 2020

Linda Vonstad

Tekniska nämnden

Taxeändring betalsopsäck
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att höja priset på
betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning av betalsopsäck
från 105 kronor till 300 kronor.

Sammanfattning

Region Gotland erbjuder en betalsopsäck med blandat avfall som kan köpas i butiker
och lämnas på återvinningscentraler alternativt hämtas mot en budningsavgift. Priset
för dessa tjänster har varit det samma under lång tid och inte täckt verksamhetens
omkostnader för hantering av blandat avfall.
Årligen säljs ca 5500 betalsopsäckar, 2019 samlades det in 4542 st betalsopsäckar vid
enskilda hämtställen. Till detta kommer de som lämnas vid ÅVC, hamnen och Fårö.
Kostnaden för teknikförvaltningen för omhändertagandet av säckarna är 1 700 000
kronor per år vilket innebär en förlust på ca 1 400 000 kronor per år jämfört med
intäkterna. För att få betalsopsäcken att bära sina egna kostnader i dagsläget är lägsta
pris per säck för kund 310 kr.
Bedömning

Avfallsavdelningen kar undersökt kostnaderna för tjänsten betalsopsäck och kan
konstatera att tjänsten kostar betydligt mer än intäkterna.
Enligt Region Gotlands avfallsplan ska avfall ses som en resurs. Med detta mål
försöker Region Gotland skära ner på mängden blandat avfall som produceras på
Gotland. Målet är att avfallet istället ska sorteras och därmed göra avfall till en resurs.
För att få en ekonomi i balans föreslår teknikförvaltningen att priset höjs till 135
kronor per betalsopsäck och priset för budning av betalsopsäck från 105 kronor till
300 kr. 2019 var det 10 st budningar. Entreprenörsersättning för varje budning är
1375 kr.
Barn- och genusperspektiv –inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet gäller hela Gotland.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/936

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär en ökad intäkt för Region
Gotland men täcker ändå inte kostnaderna för tjänsten betalsopsäck.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/515
7 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag Ombyggnad av Terra Novaskolans kök
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Tilläggsanslag med 5,7 mnkr beviljas och finansieras via regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Terra Nova skolans kök behöver byggas om. I juni 2019 publicerades Terra Nova
kökets handlingar för upphandling, men bara ett anbud kom med högre pris än vad
teknikförvaltningen hade i indikationspris för projektet.
Senare i november gick teknikförvaltningen ut med Gråboköket till upphandling och
fick in 4 kvalificerade anbud. Det billigaste anbudet var 1,6 mnkr dyrare än
budgeterat.
Tekniska nämnden beslutade i december 2019 omdisponera anslag med 1,6 mnkr
från investeringsanslaget för Terra Nova köket till ombyggnad av Gråboköket för att
klara av finansieringen. TN beslutade föreslå att justering av investeringsbudgeter
skulle ske i samband med beslut om kompletteringsbudget 2020. Efter TNs beslut
upphandlades Gråboköket i januari 2020.
Nu finns färdiga handlingar för att bygga om Terra Nova skolans kök men
finansiering saknas med 5 700 000 kronor.
Nuvarande budget för ombyggnad av Terra Nova skolans kök är 6,5 mnkr. Enligt
marknadspris idag och enligt de inkomna anbuden i Gråboköket beräknas kostnad
för köksombyggnad i Terra Nova till ca 10,6 mnkr.
Det saknas ca 4,1 mnkr för ombyggnad av Terra Nova köket och 1,6 mnkr är
beslutat att omdisponeras från Terra Nova till Gråbo. Totalt behövs ett tilläggsanslag
med 5,7 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tilläggsanslag för ombyggnation av Terra
Nova skolans kök behövs utifrån tekniska nämndens beskrivning. Omdisponeringen
till Gråboköket bedöms vara nödvändig och hanteras via kompletteringsbudgeten
istället för att hantera det via ytterliga äskande om tilläggsanslag.
Kapitalkostnader som uppstår hanteras via internhyran.
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TN 2020-03-18, §59
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-03-18

TN § 59

TN § 59

Begäran om tilläggsanslag för Terra Nova
skolans kök

TN 2020/632
TN AU § 53

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Nova skolans kök.
Tekniska nämnden beslutar att kapitalkostnader med 1 225 000 kronor finansieras
genom internhyror.

Terra Nova skolans kök behöver byggas om. Ombyggnad av Terra Nova skolans kök
innebär en utbyggnad av diskrum, 2 nya kylrum, nya ytskikt på väggar, golv och tak.
Det behövs nya köksutrustningar som kräver nya ventilationskåpor, ett nytt
luftbehandlingsaggregat samt nya kanaler och don. Detta för med sig tillbyggnad av
ett nytt aggregatrum samt att en höjning av del av yttertaket behöver göras för att
komma fram med nya kanaler.
I juni 2019 publicerades Terra Nova kökets handlingar för upphandling, men bara ett
anbud kom med högre pris än vad teknikförvaltningen hade i indikationspris för
projektet.
Teknikförvaltningen visste då att budgeten inte skulle räcka till och att ett äskade om
tilläggsanslag skulle krävas för investeringen.
Senare i november gick teknikförvaltningen ut med Gråboköket till upphandling och
fick in 4 kvalificerade anbud. Det billigaste anbudet var 1.6 miljoner kronor dyrare än
budgeterat.
Tekniska nämnden (TN) beslutade i december 2019 omdisponera anslag med
1 600 000 kronor från investeringsanslaget för Terra Nova köket till ombyggnad av
Gråboköket för att klara av finansieringen. TN beslutade föreslå att justering av
investeringsbudgeter skulle ske i samband med beslut om kompletteringsbudget
2020.
Efter TNs beslut upphandlades Gråboköket i januari 2020.
Nu finns färdiga handlingar för att bygga om Terra Nova skolans kök men
finansiering saknas med 5 700 000 kronor.
Den nuvarande budgeten är 6 500 000 kronor. Enligt marknadspris idag och enligt
de inkomna anbuden i Gråboköket total budget för köksombyggnad i Terra Nova
kan vara ca 10 600 000 kronor.
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Det saknas ca 4 100 000 kronor för ombyggnad av Terra Nova köket och 1 600 000
kronor kommer att omdisponeras från Terra Nova till Gråbo. Totalt behövs ett
tilläggsanslag med 5 700 000 kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Nova skolans kök. Kapitalkostnader med 1 225 000
kronor ska finansieras genom internhyror. Avskrivningstiden är beräknad till 20 år.
Barn- och genusperspektiv : Ombyggnad av köket i Gråboskolan ger medarbetarna
en bättre arbetsmiljöplats som kommer att påverka positivt på matupplevelsen för
barnen.
Landsbygdsperspektiv – Terra Nova köket lagar mat till en av största grundskola i
Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Investeringen innebär ökade kapitalkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Nova skolans kök.
Tekniska nämnden beslutar att kapitalkostnader med 1 225 000 kronor finansieras
genom internhyror.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-04
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/632
4 mars 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för Terra Novaskolans kök
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Novaskolans kök.
Tekniska nämnden beslutar att kapitalkostnader med 1 225 000 kronor
finansieras genom internhyror.

Sammanfattning

Terra Novaskolans kök behöver byggas om. Ombyggnad av Terra Novaskolans kök
innebär en utbyggnad av diskrum, 2 nya kylrum, nya ytskikt på väggar, golv och tak.
Det behövs nya köksutrustningar som kräver nya ventilationskåpor, ett nytt
luftbehandlingsaggregat samt nya kanaler och don. Detta för med sig tillbyggnad av
ett nytt aggregatrum samt att en höjning av del av yttertaket behöver göras för att
komma fram med nya kanaler.
I juni 2019 publicerades Terra Novakökets handlingar för upphandling, men bara ett
anbud kom med högre pris än vad teknikförvaltningen hade i indikationspris för
projektet.
Teknikförvaltningen visste då att budgeten inte skulle räcka till och att ett äskade om
tilläggsanslag skulle krävas för investeringen.
Senare i november gick teknikförvaltningen ut med Gråboköket till upphandling och
fick in 4 kvalificerade anbud. Det billigaste anbudet var 1.6 miljoner kronor dyrare än
budgeterat.
Tekniska nämnden (TN) beslutade i december 2019 omdisponera anslag med
1 600 000 kronor från investeringsanslaget för Terranovaköket till ombyggnad av
Gråboköket för att klara av finansieringen. TN beslutade föreslå att justering av
investeringsbudgeter skulle ske i samband med beslut om kompletteringsbudget
2020.
Efter TNs beslut upphandlades Gråboköket i januari 2020.
Nu finns färdiga handlingar för att bygga om Terranovaskolans kök men finansiering
saknas med 5 700 000 kronor.
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Den nuvarande budgeten är 6 500 000 kronor. Enligt marknadspris idag och enligt
de inkomna anbuden i Gråboköket total budget för köksombyggnad i Terranova kan
vara ca 10 600 000 kronor.
Det saknas ca 4 100 000 kronor för ombyggnad av Terranovaköket och 1 600 000
kronor kommer att omdisponeras från Terranova till Gråbo. Totalt behövs ett
tilläggsanslag med 5 700 000 kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 5 700 000 kronor
avseende ombyggnad av Terra Novaskolans kök. Kapitalkostnader med 1 225 000
kronor ska finansieras genom internhyror. Avskrivningstiden är beräknad till 20 år.
Barn- och genusperspektiv : Ombyggnad av köket i gråboskolan ger medarbetarna en
bättre arbetsmiljöplats som kommer att påverka positivt på matupplevelsen av
barnen.
Landsbygdsperspektiv – Terra Novaköket lagar mat till en av största grundskola i
Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Investeringen innebär ökade kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-04
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/742
6 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Överenskommelse Krispaket, Tekniska nämnden
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges att göra avsteg från Region Gotlands avfallstaxa, 2.3.8
Övriga tjänster, samt avfallsföreskrifter, 32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och
säckavfall och latrin under år 2020.
Avstegen från gällande taxa och föreskrift avser:


Bevilja ansökningar inkomna efter 15:e april för verksamheter.



Bevilja ansökningar inkomna efter 30:e april för fritidshus.



Bevilja ansökningar med uppehållsperiod kortare än tre månader, dock med en
period om en sammanhängande månad som kortast.



Bevilja ansökningar inkomna efter den 15:e i månanden före avsedd
uppehållsperiod för permanentboende.



Befrielse från ansökningsavgift för en (1) uppehållsanökan. Vid återkommande
uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift.

Sammanfattning

Med anledning av Covid-19 och Region Gotlands krispaket så behöver
avfallsenheten inom tekniska nämnden beredas möjlighet att tillämpa vissa undantag
från gällande taxa och avfallsföreskrifter. Avsteget gäller gentemot
näringsverksamheter, fritidshus och permanentboende under den period Covid-19
tydligt påverkar abonnenter. Syftet är att lätta på den ekonomiska bördan för berörda
genom att påskynda handläggningen, öka flexibiliteten och servicenivån från Region
Gotland.
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Ärendebeskrivning

Nedanstående åtgärder som ger ekonomisk lättnad föreslås:
Enligt gällande avfallsföreskrifter kan uppehåll beviljas för ansökningar inkomna
fram till och med 30 april för fritidshus. För näringsverksamheter gäller motsvarande
fram till och med 15 april. Permanentboende måste ansöka senast den 15:e i
månanden före avsedd uppehållsperiod. Enligt avfallsförskrifterna måste uppehållet
vara minst tre sammanhängande månader. Enligt gällande taxa debiteras avgift
på 169 kr för handläggning av uppehållsansökan oavsett sökandekategori.
Nedan föreslagna förändringar skapar utrymme för att handlägga och tillstyrka
snabbare.
För näringsverksamheter föreslås följande gälla:
Förlängning av redan befintligt uppehållsbeslut beviljas utan krav på ny ansökan.
Datum justeras omedelbart och träder i kraft nästkommande vardag. Vid ny ansökan
kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande vecka efter det
datum ansökan inkommer. Även perioder kortare än tre månader kan beviljas, dock
med en period om en sammanhängande månad som kortast.
För fritidshus med egen avfallsbehållare föreslås följande gälla:
Vid ny ansökan kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande
vecka efter det datum ansökan inkommer. Ansökningar inkomna efter 30:e april
accepteras.
För fritidshus med gemensam avfallsbehållare kommer följande gälla:
Vid ny ansökan kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande
vecka efter det datum ansökan inkommer. Förutsätter att samtliga deltagande
fastighetsinnehavare godkänner.
För permanentboende kommer följande gälla:
Förlängning av redan befintligt uppehållsbeslut beviljas utan krav på ny ansökan.
Datum justeras omedelbart och träder i kraft nästkommande vardag. Vid ny ansökan
kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande vecka efter det
datum ansökan inkommer. Även perioder kortare än tre månader kan beviljas, dock
med en period om en sammanhängande månad som kortast.
Befrielse från ansökningsavgift, 169 SEK. Befrielse från ansökningsavgift en (1) gång
tillämpas från och med det datum då slutgiltigt beslut fattas av Region Gotland. Vid
återkommande uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift.
Hämtningsavgiften som uteblir vid uppehåll för ansökt period. Grundavgiften
kvarstår.
Tekniska nämnden bedömer att en tillfällig ändring i tillämpning av gällande
regelverk ligger i linje med nationella och regionala beslut att underlätta ekonomisk
börda för hushåll och verksamheter som drabbas av konsekvenserna av Covid-19.
Konsekvensanalys - Vid större besöksbortfall av sommargäster med fritidshus och
uppehåll i sophämtning vid verksamheter kan Region Gotlands entreprenör,
Gotlands Åkericentral AB, komma att lida ekonomisk skada. Vid beviljande av
uppehåll i hämtning av hushållssopor utgår ingen ersättning för dessa abonnemang
till entreprenör.
Barn- och genusperspektiv - Beviljat uppehåll i hämtning av hushållssopor kan
lätta de ekonomiska konsekvenser som barnfamiljer drabbas av i samband med
Covid-19. Ensamstående kvinnor och barnfamiljer är en ekonomiskt utsatt grupp i
samhället.
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Landsbygdsperspektiv – Tekniska nämnden vill främja medborgare som avstår att
resa till fritidshus i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Gotlands
landsbygd utsätts för större risk vid ett ökat antal besökande från annan kommun
samt ökat internt resande på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Vid en betydande ökning av beviljade uppehåll
kommer Region Gotland och underentreprenör drabbas av inkomstbortfall.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens förslag med anledning av
pandemin Covid-19.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-04-15, §97

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 97

TN § 97

Överenskommelse Krispaket

TN 2020/1066
TN AU § 92

Tekniska nämndens beslut

1.Tekniska nämnden beslutar att vinterreglerna (vecka 36-23) för parkeringsavgift
och tidsbegränsning i zonerna A,B, C och E även ska gälla under sommaren 2020
(vecka 24 -35).
2. Tekniska nämnden beslutar att markupplåtelse för uteserveringar ska vara
avgiftsfria under år 2020.
3. Tekniska nämnden ställer sig bakom ordförande Karl-Johan Bobergs (C)
ordförandebeslut från 2020-03-24 att uteserveringar som beviljats tillstånd får
öppna sin uteservering innan 1 april 2020.
4. Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att medge
avfallshandläggare avsteg från Region Gotlands avfallstaxa, 2.3.8 Övriga tjänster,
samt avfallsföreskrifter, 32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och
latrin under år 2020.
Avstegen från gällande taxa och föreskrift avser:
Bevilja ansökningar inkomna efter 15:e april för verksamheter.
Bevilja ansökningar inkomna efter 30:e april för fritidshus.
Bevilja ansökningar med uppehållsperiod kortare än tre månader, dock med en
period om en sammanhängande månad som kortast.
Bevilja ansökningar inkomna efter den 15:e i månanden före avsedd
uppehållsperiod för permanentboende.
Befrielse från ansökningsavgift för en (1) uppehållsanökan. Vid återkommande
uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift.
5. Tekniska nämnden beslutar att verkställa beslutspunkt 4 innan den beslutats av
regionfullmäktige.

Parkering:
I överenskommelse om krispaket för Gotland föreslås att vinterreglerna (vecka 3623) för avgift och tidsbegränsning ska gällas för zonerna A,B, C och E under
sommaren 2020 för att underlätta för handeln. För zon D görs inga ändringar. En ny
zon F kan komma att behöva införas som då bara reglerar husbilsplatserna på
Regionens mark.
Gällande bestämmelser redovisas på Region Gotlands webbplats:
https://gotland.se/44104
Avfall:
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Med anledning av Covid-19 och Region Gotlands krispaket så behöver
avfallsenheten beredas möjlighet att tillämpa vissa undantag från gällande taxa och
avfallsföreskrifter. Avsteget gäller gentemot näringsverksamheter, fritidshus och
permanentboende under den period Covid-19 tydligt påverkar abonnenter. Syftet är
lätta på ekonomisk börda för berörda genom att påskynda handläggningen, öka
flexibiliteten och servicenivån från Region Gotland.
Den ekonomiska lättnaden gäller:
Hämtningsavgiften som uteblir vid uppehåll för ansökt period. Grundavgiften
kvarstår. För beräkning av uppskattat inkomstbortfall, se bilaga 1.Befrielse från
ansökningsavgift, 169 SEK. Befrielse från ansökningsavgift en (1) gång tillämpas från
och med det datum då slutgiltigt beslut fattas av Region Gotland. Vid återkommande
uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift. För beräkning av
uppskattat inkomstbortfall, se bilaga 1.
Enligt gällande avfallsföreskrifter kan uppehåll beviljas för ansökningar inkomna
fram till och med 30 april för fritidshus. För näringsverksamheter gäller motsvarande
fram till och med 15 april. Permanentboende måste ansöka senast den 15:e i
månanden före avsedd uppehållsperiod. Enligt avfallsförskrifterna måste uppehållet
vara minst tre sammanhängande månader. Enligt gällande taxa debiteras avgift på
169 SEK för handläggning av uppehållsansökan oavsett sökandekategori.
Nedan föreslagna förändringar skapar utrymme för att handlägga och tillstyrka
snabbare.
Följande förändringar har TKF identifierat som möjliga i syfte att underlätta för
abonnenter:
För näringsverksamheter föreslås följande att gälla:
Förlängning av redan befintligt uppehållsbeslut beviljas utan krav på ny ansökan.
Datum justeras omedelbart och träder i kraft nästkommande vardag.Vid ny ansökan
kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande vecka efter det
datum ansökan inkommer. Även perioder kortare än tre månader kan beviljas, dock
med en period om en sammanhängande månad som kortast.
För fritidshus med egen avfallsbehållare föreslås följande att gälla:
Vid ny ansökan kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande
vecka efter det datum ansökan inkommer. Ansökningar inkomna efter 30:e april
accepteras.
För fritidshus med gemensam avfallsbehållare kommer följande att gälla:
Vid ny ansökan kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande
vecka efter det datum ansökan inkommer. Förutsätter att samtliga deltagande
fastighetsinnehavare godkänner.
För permanentboende kommer följande att gälla:
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Förlängning av redan befintligt uppehållsbeslut beviljas utan krav på ny ansökan.
Datum justeras omedelbart och träder i kraft nästkommande vardag.Vid ny ansökan
kan uppehåll som tidigast beviljas från och med nästkommande vecka efter det
datum ansökan inkommer. Även perioder kortare än tre månader kan beviljas, dock
med en period om en sammanhängande månad som kortast.
Markupplåtelse:
I överenskommelse om krispaket för Gotland föreslås att markupplåtelsen för
uteserveringar skall vara gratis året ut som ett stöd för företagens likviditet och
uthållighet i samband med coronaviruset.
Almedalsveckan 2020 kommer inte att genomföras på grund av den rådande
situationen med coronaviruset. Planering och handläggning av markupplåtelser under
Almedalsveckan har därför avslutats och beviljade tillstånd kommer att återkallas
genom polismyndigheten. Inbetalda avgifter för markplats kommer därefter att
återbetalas till tillståndsinnehavaren.
Upplåtelse av offentlig plats regleras i ordningslagen och polismyndigheten utfärdar
tillståndsbevis efter att ansökan remitterats till Region Gotland för yttrande. Region
Gotland upplåter marken till en kostnad enligt Taxa för upplåtelse av offentlig plats
antagen av regionfullmäktige TN 2018-12-13 § 294 (indexupphöjning).
Bedömning

Parkering:
Förslaget innebär ett uppskattat intäktsbortfall med totalt 10 miljoner kronor (8,5
miljoner kronor gäller parkeringsavgifter och 1,5 miljon gäller
parkeringsövervakning) för mark- och trafikavdelningen under år 2020 om
reserestriktioner till Gotland fortsätter gälla. Om reserestriktionerna mildras till
sommaren 2020 uppskattas intäktsbortfallet bli totalt 8 miljoner kronor (6,5 miljoner
kronor gäller parkeringsavgifter och 1,5 miljon gäller parkeringsövervakning).
Kostnader minskar för omskyltningar men kostnader tillkommer för
omprogrammering av biljettautomater och mobiltelefonsystem samt ändringar i
appar.
Om reserestriktioner mildras och antalet besökare till Gotland blir högt kan beslutet
medföra att det blir svårt att hitta lediga parkeringsplatser i Visbys centrala delar. Det
finns också en stor risk att respekten för bilförbudet i Visby innerstad minskar om
parkeringen i innerstaden blir gratis eller kostar mindre.
Befintliga husbilsplatser på Regionens mark är reglerade med taxa E vilket innebär
samma avgift som vid Visby lasarett. Taxan anger 5:-/tim. under lågsäsong och 10:/tim. under högsäsong. Av konkurrensskäl är det inte lämpligt att det kostar 5:-/tim.
på sommaren för husbilar. Det skulle innebära en dygnskostnad på 120: - vilket är
betydligt mindre än vad de kommersiella ställplatserna tar per dygn. Med anledning
av det kan ett beslut om en ny taxa F behöva tas. Det kan göras på delegation.
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Barn- och genusperspektiv – beslutet underlättar för näringslivet under rådande
situation på grund av coronaviruset.
Landsbygdsperspektiv - beslutet underlättar för näringslivet i Visby under rådande
situation på grund av coronaviruset.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär minskade intäkter för Mark- och
trafikavdelningen.
Avfall:
Teknikförvaltningen bedömer att en tillfällig ändring i tillämpning av gällande
regelverk ligger i linje med nationella och regionala beslut att underlätta ekonomisk
börda för hushåll och verksamheter som drabbas av konsekvenserna av Covid-19.
Konsekvensanalys - Vid större besöksbortfall av sommargäster med fritidshus och
uppehåll i sophämtning vid verksamheter kan Region Gotlands entreprenör,
Gotlands Åkericentral AB, komma att lida ekonomisk skada. Vid beviljande av
uppehåll i hämtning av hushållssopor utgår ingen ersättning för dessa abonnemang
till entreprenör.
Barn- och genusperspektiv - Beviljat uppehåll i hämtning av hushållssopor kan
lätta de ekonomiska konsekvenser som barnfamiljer drabbas av i samband med
Covid-19. Ensamstående kvinnor och barnfamiljer är en ekonomiskt utsatt grupp i
samhället.
Landsbygdsperspektiv - Teknikförvaltningen vill främja medborgare som avstår att
resa till fritidshus i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Gotlands
landsbygd utsätts för större risk vid ett ökat antal besökande från annan kommun
samt ökat internt resande på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Vid en betydande ökning av beviljade uppehåll
kommer Region Gotland och underentreprenör drabbas av inkomstbortfall.
Markupplåtelse:
Förslaget innebär intäktsbortfall för mark- och trafikavdelningen under år 2020.
Bortfallet beräknas motsvara intäktsnivån för 2019 då intäkterna för upplåtelser av
uteserveringar uppgick till 1,8 miljoner kronor. Indexuppräkning på 2019 års totala
intäkter för uteserveringar motsvarar ett bortfall på ytterligare ca 30 tkr.
Inställd Almedalsvecka 2020 innebär ett intäktsbortfall för mark- och
trafikavdelningen på 4,1 miljoner.
Barn- och genusperspektiv – Ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet berör hela Gotland.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-15

TN § 97

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet underlättar för näringslivet under
rådande situation på grund av coronaviruset. Beslutet innebär minskade intäkter för
Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg, avdelningschef Jenny Iversjö
och handläggare Jessica Kruse.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ge avfallshandläggare mandat att göra avsteg från
Region Gotlands avfallsföreskrifter, 32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall
och latrin för 2020.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om krispaket för Gotland
Tjänsteskrivelse trafik 2020-04-14
Tjänsteskrivelse avfall 2020-04-08
Bilaga Avfall
Tjänsteskrivelse mark 2020-04-14
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/769
4 maj 2020

Nils Erik Selin

Regionstyrelsen

Stöd till små- och medelstora företag till följd av Covid-19.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att regionalt stöd till små- och medelstora företag kan
beviljas med upp till 100% av kostnaderna i enlighet med förordningen SFS
2015:210 fram till den 31 december 2020.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att om möjligt använda tillgängliga
regionala tillväxtmedel för stöd till små- och medelstora företag


Sammanfattning

Enligt gällande beslut i regionstyrelsen (2016/736) om riktlinjer för beviljande av
stöd till små- och medelstora företag får förvaltningen bevilja företagsstöd i form av
finansiering av upp till 50 procent av företagets kostnad för vissa utgifter ur de
regionala tillväxtmedlen, anslag1:1.
Verksamheten är reglerad och styrs av förordningen SFS 2015:210 statligt stöd för att
regionalt främja små- och medelstora företag samt av förordningen SFS 2015:211 om
statligt stöd till regionala investeringar. Enligt förordningen så kan en region bevilja
medfinansiering med upp till 100%.
När riktlinjerna togs fram 2016 så resonerade Region Gotland utifrån synsättet att
det var viktigt att företagen själva stod för en del av sina utvecklingskostnader för att
säkra engagemanget och effekterna av åtgärderna. Detta resonemang gäller även idag
vid ett normalläge.
Med anledning av de negativa ekonomiska effekter som spridningen av sjukdomen
covid-19 orsakat finns det anledning att temporärt förändra regionens
medfinansieringsgrad. Därför föreslår förvaltningen att regionstyrelsen medger att
medfinansieringsgraden kan vara upp till 100% under en tidsbegränsad period till den
31 december 2020.
De nuvarande reglerna i för företagsstöd är svåra att tillämpa på ett effektivt sätt i
nuvarande svåra situation. Det som de flesta företag verkligen behöver hjälp med får
inte finansieras med de statliga tillväxtmedlen. Därför så pågår det på statlig nivå för
närvarande en översyn av regelverket i förordningen för att anpassa den till rådande
omständigheter till följd av covid-19. När en förändring kan komma till stånd är i
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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 2020/769

nuläget oklart. Ett viktigt steg för att Region Gotland ska ha en beredskap för att
snabbt anpassa verksamheten till eventuella förändringar och lättnader i förordningen
är att Regionstyrelsen medger en högre grad av medfinansiering.
Region Gotlands anslag för 1:1 medel (28,5 milj kr/år) är i nuläget till stor del
intecknat för olika pågående projekt. Många regioner i landet upplever samma
situation. Därför så pågår det även ett arbete på Regeringskansliet för att se om de
regionala anslagen temporärt kan utökas. För Region Gotlands del skulle detta i
kombination med en förändrad förordning ha stor betydelse för att mildra de
negativa ekonomiska effekterna av covid-19.
Bedömning

De nuvarande reglerna i för företagsstöd är svåra att tillämpa på ett effektivt sätt i
nuvarande svåra situation. Det som de flesta företag verkligen behöver hjälp med får
inte finansieras med de statliga tillväxtmedlen. Därför så pågår det på statlig nivå för
närvarande en översyn av regelverket i förordningen för att anpassa den till rådande
omständigheter till följd av covid-19. När en förändring kan komma till stånd är i
nuläget oklart. Ett viktigt steg för att Region Gotland ska ha en beredskap för att
snabbt anpassa verksamheten till eventuella förändringar och lättnader i förordningen
är att Regionstyrelsen medger en högre grad av medfinansiering under en
tidsbegränsad period fram till 31 december 2020.
För att kunna agera skyndsamt utifrån de osäkerheter som finns avseende de statliga
stödåtgärderna och eventuellt kommande förslag om förändringar av förordningen
och anslagets storlek så föreslås att förvaltningen får i uppdrag att om möjligt
använda tillgängliga regionala tillväxtmedel för stöd till små- och medelstora företag.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Nyps Id. 20205415, RS 2020/556
27 mars 2020

Karin Bill

Regionstyrelsen

Gemensam Digital Plattform Gotland - Ansökan om medel ur
anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Gemensam Digital
Plattform Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader dock högst
1 095 171 SEK ur 2020 års anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2020-09-01 till 2020-12-31. Slutredovisning ska
inkomma senast 2021-01-31.

Sammanfattning

Projektet är en fortsättning på den pågående förstudien av en digital gemensam
plattform för Gotland, där genomförda workshops och intervjuer alla visar på en
efterfrågan och en positiv inställning från målgrupperna gällande en gemensam
digital plattform. Budskapet har varit enhälligt från näringslivet och de aktörer från
civilsamhälle och andra pågående projekt som vi varit i dialog med. Detta är
någonting som är efterfrågat – som behövs.
Projektet Gemensam digital plattform för Gotland ska bidra till stärkt attraktionskraft för
Gotland och skapa ett fönster mot omvärlden som stärker hela Gotland som ett
hållbart resmål året runt och som en attraktiv plats att bo, leva och verka. Den
digitala plattformen har som mål att skapa nytta för olika grupper och branscher,
drivna av en mångfald av SMF inom främst Gotlands styrkeområden, men även vara
tillgängligt för övriga branscher, civilsamhället, och andra pågående projekt.
I plattformen kommer det att finnas en verktygslåda som ger SMF verktyg att
utveckla sin egen marknadsföring och ökade förutsättningar för hållbar tillväxt. Detta
kan vara kommunikativt material, som bilder, texter på olika språk och kortare filmer;
fritt material som kan användas för att lättare använda sig av varumärket Gotland i
sin marknadsföring. Projektet kommer även att erbjuda utbildning om den digitala
plattformens syfte, funktionalitet och användning för att ge ökad kunskap om
hållbarhetsaspekter, det gotländska varumärket och hur SMF kan dra nytta av - och
bidra till - det i sin egen verksamhet.
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En mycket central del i projektet är att skapa stärkt samverkan. En digital hub där
Region Gotland, näringsidkare samt civilsamhälle och akademi kan samverka för att
stärka såväl Gotlands attraktionskraft som den enskilde aktörens möjligheter att
marknadsföra sig.
Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en hållbar tillväxt och stärkt
attraktionskraft för Gotland. Fler besöker Gotland året runt och tar steget att flytta
till Gotland för att bo, leva och verka. Små och medelstora företagares
konkurrenskraft stärks och export och internationellt genomslag ökar.
Den långsiktiga effekten av projektet är ökad samverkan tack vare en inkluderande
och gemensam plattform som bidrar till tydlig och effektiv kommunikation samt
tillgänglighet till det gotländska varumärket - och till varandra.
Mål

Projektmålet är tillskapandet av en användarvänlig och gemensam digital plattform
för Gotland, som stärker Gotlands attraktionskraft som en hållbar destination ur
perspektiven bo/verka, besöka samt gotländska produkter och företag. Den digitala
plattformen har som mål att stärka hela Gotland och engagera olika grupper och
branscher, drivna av en mångfald av SMF inom främst Gotlands styrkeområden, som
representerar olika ålder, kön, samhällsklass och bakgrund. Vid projektets slut finns
ett beslut om fortsatt aktiv drift och ägarskap av den digitala plattformen.
Målgrupp

Den primära målgruppen består av lokala aktörer som har ett behov av ett tydligt
gotländskt varumärke och samverkan kring att förmedla information och inspiration
av Gotland som dels besöksmål, men även som plats för att bo, leva och verka på.
Denna utgörs av regionens näringsliv, offentliga aktörer, lokala utvecklingsbolag samt
civilsamhället. I den primära målgruppen ingår SMF inom styrkeområdena mat och
livsmedel samt besöksnäring. Den primära målgruppens medverkan och engagemang
är avgörande för att den slutgiltiga produkten ska bli lyckad.
Under projektets gång kommer vi att visa upp oss mot besökare och inflyttare till
Gotland via den digitala plattformen, med hjälp av kommunikation, marknadsföring
och annonsering. Där är fokus på:



personer som kan tänka sig vilja bo, leva och verka på Gotland - studenter,
unga 20+ och par 30+ som redan har eller just har bildat familj.
besökare till Gotland - vi följer den regionala besöksstrategin och fokuserar
på de målgrupper och områden som prioriteras där.

Horisontella perspektiv
Miljömässiga effekter

En gemensam digital plattform för Gotland kommer att stärka bilden av hela
Gotland som ett hållbart resmål året runt, vilket bidrar till en miljömässigt hållbar
tillväxt inom besöksnäringen.
Mångfaldseffekter

Den digitala plattformen har som mål att stärka hela Gotland och engagera olika
grupper och branscher, drivna av en mångfald av SMF, med Gotlands styrkeområden
i primärt fokus, men även vara inbjudande till andra branscher.
För att nå ut till en bredd av lokala intressenter kommer vi att säkerställa att vi får
representation från företag från såväl Visby som övriga delar av ön.
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Jämställdhetseffekter

Plattformen
 omfattar lokala aktörer från hela Gotland, oavsett etnicitet, ålder,
könstillhörighet eller samhällsklass


är inkluderande och ger en varierad bild av Gotland där alla, oavsett kön,
etnicitet, ålder och samhällsklass, känner sig representerade

Jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas genomgående i projektet från val av
projektledning och styrgrupp till genomförande.
Det innehåll som tas fram för den digitala plattformen och verktygslådan kommer att
följa riktlinjer som kvalitetsgranskas för att säkerställa att horisontella kriterier följs.
Vidare, görs under den pågående förstudien en inventering av Region Gotlands
tillgänglighetskrav för att sedan anpassa den digitala plattformen utifrån dessa.
Projektorganisation

Projektet ägs och leds av Region Gotland som ansvarar för att projektet får de
resurser och förutsättningar som krävs. Region Gotland ansvarar för att förankra
projektet hos målgruppen och intressenter samt för att säkerställa ett effektivt och
tydligt gränssnitt mot den ordinarie verksamhetens aktiviteter. Region Gotland är
mottagare av projektets resultat och den löpande kommunikationen om projektet,
samt ansvarar även för att nyttiggöra resultaten efter projekttidens slut. Genom
Region Gotland kommer även andra branscher att kunna ta del av löpande
information om projektet samt vara mottagare av resultat.
Projektet kommer att anställa en projektledare och en kommunikatör.
Styrgruppen representerar fokusområden för den digitala plattformen; det lokala
näringslivet; samt strateger som företräder identifierade styrkeområden som mat och
livsmedel, besöksnäring och perspektiven bo, leva och verka.
Efter projektets slut kommer den kompetens som har byggts upp att integreras i
Region Gotlands enhet Hållbar tillväxt och varumärkesarbetet som bedrivs här.
Genomförande



Budskap och design Den digitala plattformens design och budskap. Dels på den
öppna plattformen, men även som riktlinjer i verktygslådan för övriga
intressenter då de marknadsför Gotland.



Utveckla och implementera plattform och verktygslåda - Framtagning och
implementering av webbstruktur och webbsidor.



Extern kommunikation och resultatspridning - Marknadsföring av den nya digitala
plattformen efter lansering.



Resultatspridning, kunskapsutbyte och information mot lokala aktörer inom ramen
för samtliga aktiviteter.



Samordna målgrupper - Lokala aktörer kommer att involveras kontinuerligt i
kravställning, utformning och sedermera den löpande driften av den digitala
plattformen.



Utbilda målgruppen - Projektet kommer att hålla utbildningstillfällen för aktörer
som vill veta mer om plattformen.



Producera, publicera & moderera innehåll - Projektet kommer att producera
innehåll i form av text, bild och video.
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Utvärdering och lärande - Följutvärdering av projektet sker löpande genom en
externt upphandlad utvärderare. Utvärderaren kommer att stämma av mot
indikatorerna (program- och projektspecifika), hur de horisontella kriterierna
bidrar till att uppnå målen samt kvalitativ måluppfyllelse.

Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2020-09-01 till 2023-04-30

Kostnader
Personal
Externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Regionalfonden
Summa finansiering

2020
2021
2022
266 000
798 000
798 000
1 734 053 2 764 120
845 680
12 000
0
0
178 289
570 867
570 867
2 190 342 4 132 987 2 214 547

2023
238 000
123 333
0
171 522
532 855

Totalt
2 100 000
5 467 186
12 000
1 491 545
9 070 731

1 095 171 2 066 494 1 107 274
1 095 171 2 066 494 1 107 274
2 190 342 4 132 988 2 214 548

266 428 4 535 366
266 428 4 535 367
532 856 9 070 733

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Gemensam Digital Plattform Gotland
ligger i linje med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande
strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Även i den RUS, som nu är på remiss, utpekas en av de viktigaste utmaningarna: att
det bli fler bofasta i arbetsför ålder, vilket plattformen kommer stödja. Även
samverkan mellan Region Gotland och lokala aktörer är en tydlig framgångsfaktor,
vilken skapar nya förutsättningar genom den digitala plattformen.
Beslutsunderlag

Gemensam Digital Plattform Gotland - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2020-03-16 (Nyps Id. 20205415)
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 nästkommande års
projektfinansiering krävs nya beslut av Regionstyrelsen.
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
Region Gotland, Avdelningen för regional utveckling
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Ansökan om stöd
Allmänna uppgifter

Projektnamn: Innovationssystem Gotland
Ansökansid: 8308
Ärendeid: 20205274
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION GOTLAND

Stödsökande

Namn: Uppsala Universitet
Box
75105
Sverige
Arbetsställe
Namn: Campus Gotland
Postadress:
62167 Visby

Org.Nr: 202100-2932
256
Uppsala

Arb.ställenr.: 37198744
Besöksadress:
Cramérgatan
62157 Visby

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja

Samverkanspart

Namn: REGION GOTLAND

Org.Nr: 212000-0803

Postadress:
.
62181 Visby
Sverige
Arbetsställe
Namn: Visby Lasarett

Arbetsställenr: 19134238

Postadress:
Sankt Göransg 3-7
62155 Visby

Besöksadress:
S:T Göransgatan 5
62155 Visby

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja
Namn: Science Park Gotland
Postadress:
Cramergatan 3
62157 Visby
Sverige

Org.Nr: 802419-6050

3

Arbetsställe
Namn:

Arbetsställenr: 42989137

Postadress:
Cramergatan 3
62157 Visby

Besöksadress:
Kaserngatan 1
62157 Visby

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja

Betalningssätt

Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 5048-1100
Detaljerad info:

Projektinformation
Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Det gotländska näringslivet behöver ett förbättrat samspel mellan universitet, region och
näringsliv för att stärka sin innovationsförmåga, utmana nuvarande lösningar och finna nya.
Den bransch där samverkan har störst potential att frigöra innovations- och utvecklingskraften
är den hälsorelaterade ekonomin. Branschen karakteriseras av kunskapsintensiva verksamheter
där avancerade produkter och tjänster är en del av vardagen. Projektet Innovationssystem
Gotland tar tillvara idéer från hälso- och sjukvårdssektorn för att möjliggöra för hållbara affärsoch verksamhetsidéer utifrån samverkan med forskarna vid Uppsala universitet. Behovet av
ökad innovationskraft finns i Tillväxtprogram Gotland 2016-2020 som prioriterar att stärka
regionala innovationssystem genom att koppla samman branscher i nätverk och utveckla
samarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Den låga innovationsgraden på
Gotland har beskrivits av Peter Larsson i rapporten Hållbara Gotland. I dialogprocessen inför
Regional Utvecklingsstrategi Gotland 2040, med näringsliv, akademi och civilsamhälle lyfts
behovet av innovationer för att möta utmaningar och klara omställning och demografisk
utveckling. Stärkt samverkan offentlig verksamhet, akademi och näringsliv efterfrågas.
Projektidén har utarbetats i tät samverkan mellan RG:s ledning, ledningen för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF), ledningen för Uppsala universitet Innovation (UUI) och Science
park Gotland (SPG). HSF har förankrat projektet i den fackliga samverkanskommittén, i den
politiska nämnden samt vid flertalet möten med verksamhetsföreträdare. Projektet ska med
start i hälso- och sjukvården (såväl den i egen regi som den som drivs av privata vårdgivare)
bygga upp och tillämpa, samt sprida en modell och ett arbetssätt för att främja idéutveckling i
samverkan med akademin och SPG. En process som lotsar praktikers idéer, med förutsättningar
att nå forsknings- eller innovationshöjd, mot förstudier saknas idag på Gotland. Projektet fyller
därmed ett behov som ligger utanför hälso- och sjukvårdens ordinarie uppdrag och verksamhet.
Projektet tar vid där ordinarie verksamhetsutveckling tar slut och lyfter innovativa idéer i
samverkan med forskare och affärsutvecklare samtidigt som en struktur byggs upp. Hälso- och
sjukvården på Gotland traditionellt haft ett begränsat forskningsutbyte och trots aktiv
verksamhetsutveckling arbetat sparsamt med avancerade innovationer. Projektet riktas till
praktiker för att de kan identifiera behov som måste mötas på nya, innovativa sätt.
Medarbetarna ser behov av innovation kring utmaningar som rör jämställd hälso- och sjukvård
och hur klimat- och miljöfrågor ska kunna hanteras på ett bättre sätt. Därför ska praktikernas
idéer lyftas fram, lotsas till forskare eller affärsrådgivare eller i vissa fall, efter omvärldsspaning,
vägledas tillbaka till ordinarie verksamhetsutveckling. Projektet ska bidra genom att innovativa
idéer för minskad miljöpåverkan eller jämställd vård lotsas vidare med kvalificerat stöd. UU är
en av de viktigaste förutsättningarna för att stärka kunskapsintensiv produktion och tjänster och
varor på Gotland. Universitets närvaro och aktiva deltagande i regional utveckling kan också

stärkas genom medverkan i praktiknära forskning och utveckling, och kan därigenom bidra till
att möjliggöra innovationsdriven tillväxt på ön. RG och UU har sedan 2017 ett strategiskt
partnerskap. Partnerskapet omfattar hela UU:s verksamhet liksom alla tre vetenskapsområden
inom universitetet. Det har flera arbetsområden utöver forskning och innovation. Därmed finns
inte kapacitet att specialisera stödet till hälso- och sjukvård, inte heller att ge
affärsutvecklingsstöd till idéer som genereras i verksamheter.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Projektet syftar till att stärka det gotländska innovationssystemet och på sikt det gotländska
näringslivet. Innovationssystemet i Uppsala blir en viktig inspirationskälla samtidigt som de
särskilda förutsättningarna som råder på Gotland behöver tas i beaktande för att möjliggöra ett
stärkt innovationssystem. Ansvariga för arbetet kommer vara Region Gotland, Uppsala
universitet innovation samt Science park Gotland. Utgångspunkten för projektet är den
gotländska hälso- och sjukvården och den potential som finns i att arbeta med innovationer i
denna. Traditionellt har den gotländska hälso- och sjukvården haft ett begränsat
forskningsutbyte och arbetat sparsamt med innovationer, samtidigt som det är
kunskapsintensiva verksamheter där avancerade produkter och tjänster är en del av vardagen.
Medarbetarna i verksamheterna är de som är närmast utmaningarna och kan identifierar behov
som skulle kunna mötas på nya, innovativa sätt. Att låta medarbetare enskilt eller tillsammans
med forskare arbeta med och utveckla innovativa idéer är en central del i projektet. En modell
som tar sin utgångspunkt i denna typ av behov och idéer från hälso- och sjukvården, där
akademin, regionen och Science park gemensamt möter och lotsar praktikers behov och idéer
vidare, saknas idag på Gotland. En del i projektet blir att ta fram och tillämpa en modell för
detta samarbete. Därigenom möjliggörs att fler innovationer med härkomst från hälso- och
sjukvården på Gotland når inkubatorn på Science park Gotland och i förlängningen marknaden.
Ambitionen är att genom kunskapsspridning och genom att ta fram kriterier för att bedöma
potentialen i innovativa idéer stimulera förslag som bidrar till att stärka hälso- och sjukvårdens
resurseffektivitet samtidigt som de möter samhällsutmaningar kring främst mångfald,
jämställdhet, klimat och miljö. Erfarenheter och lärande ska spridas under projektet för att på
sikt kunna bidra till att stärka förutsättningarna för forskningsutbyte och innovation även inom
andra verksamhetsfält på Gotland. På sikt bidrar projektet också till att Science park Gotland
stärks och blir en viktig aktör för forskarna på Uppsala universitet kopplat till
kommersialisering av forskningsresultat. Projektet skapar förutsättningar för ett ömsesidigt
kunskapsutbyte och samarbete mellan Uppsala universitet, Science park Gotland samt Region
Gotland.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Projektets primära målgrupper är anställda inom hälso- och sjukvården på Gotland inom
offentlig såväl som privat sektor. För att bearbeta denna målgrupp kommer projektet att vända
sig till cheferna i organisationerna för att undersöka möjligheterna att skapa förutsättningar för
de anställda att arbeta med innovationer inom ramen för sin anställning. Projektet kommer
också arbeta med inspirationsaktiviteter såväl som coachande aktiviteter och matchmaking
kopplat till de anställda för att möjliggöra att innovativa idéer lyfts i verksamheterna. Forskare
är också att betrakta som en primär målgrupp i projektet och blir viktiga för att bidra med
värdefull kompetens och kunskap i de förstudier som projektet skapar förutsättningar för. Att
skapa relationer mellan forskare och anställda inom hälso- och sjukvården på Gotland är en
viktig förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Sekundär målgrupp är anställda inom Region
Gotland som inte deltar i projektet men där information om framgångsrika projekt och
arbetssätt kommer spridas. På samma sätt är företag som inte direkt deltar i projektet också en
sekundär målgrupp vilket gör det viktigt att sprida information om projektet också utanför
hälso- och sjukvården. I detta är SPG en viktig aktör samt det arbete som görs inom projektet
kopplat till aktiviteten "extern kommunikation och resultatspridning". Den aktiviteten löper
genom hela projekttiden.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Projektet kommer att bidra till att fler anställda i det gotländska näringslivet såväl som offentlig
sektor får möjlighet att utveckla innovativa lösningar som bidrar till en hållbar regional
utveckling och tillväxt inom ramen för sin anställning inom hälso- och sjukvården. Offentlig
såväl som privat sektor har genom hälso- och sjukvårdens innovationsarbete bidragit till att
stärka det gotländska innovationssystemet. Varje nytt företag inom vårdsektorn blir ett viktigt
tillskott till det gotländska näringslivet oavsett om det kommer från privat eller offentlig sektor.
En struktur och ett arbetssätt som låter innovativa idéer från hälso- och sjukvård utvecklas har
etablerats. UUI och SPG arbetar nära vandra för att ge bästa möjliga stöd. Regionens hälso- och
sjukvård och privata vårdföretag har starka relationer med SPG och med UU.
Innovationsutveckling och forskningssamverkan är naturliga delar som kompletterar ordinarie
verksamhetsutveckling. Forskare vid Uppsala universitet har upparbetade kontakter med
privata vårdföretag såväl som vårdverksamheter i offentlig regi. Gotland är en plats för
praktiknära forskning med ett starkt stödsystem för innovation. Relationer som byggts under
projektet ger förutsättningar för nya utvecklingssatsningar i projektform eller inom ramen för
ordinarie verksamhet. Ytterst har projektets styrgrupp ansvaret för att förvalta projektresultatet
i sina respektive organisationer. Projektet kopplar till investeringsprioritering att stärka
forskning, teknisk utveckling och innovation. Bedömningen är att flera kunskapsintensiva
företag kan växa fram som en följd av projektets genomförande. Det särskilda målet i
investeringsprioriteringen gällande företagens förutsättningar för innovationsutveckling ligger
väl i linje med de aktiviteter som planeras mot privata vårdgivare. Målet ligger också i linje med
att projektets strävar att stärka innovationssystemet, något som ska komma hela näringslivet till
del. I praktiken skapas ett starkare SPG som jobbar närmare UU och med en ökad närhet till
forskningen.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Projektet har blivit starten på en utveckling där det gotländska näringslivet stärkts genom att
fler innovativa och kunskapsintensiva företag startas utifrån behov inom hälso- och sjukvård.
Näringslivet har förbättrade möjligheter att rekrytera kompetens inom flera olika näringsgrenar
eftersom det finns fler arbeten för högutbildade. Motsvarande utveckling gäller offentliga
arbetsgivare. Gotland profilerar sig som en ö där kunskap och kompetens värdesätts och där
möjligheterna att utveckla idéer i samspel med akademi och offentlig sektor är omvittnat goda.
De idéer som utvecklas bidrar till att möta utmaningar utifrån kraven på hållbarhet, såväl klimat
och miljö som jämställdhet och mångfald. Inom RG:s verksamheter har arbetssättet och
samverkan med akademi och näringsliv spridits till alla verksamhetsområden och förvaltningar.
Detta har underlättats genom att kunskap om projektet kontinuerligt spridits till övriga
förvaltningar under projekttiden och vid dess avslut. Näringslivet rankar RG högt när det gäller
innovationskraft och förnyelse i rollen som regionalutvecklingsansvarig aktör.
Innovationssystemet har också stärkts genom att forskare genom projektet knutit ovärderliga
relationer med praktiker inom hälso- och sjukvården. De forsknings/innovationsförstudier som
gjordes inom projektet har utgjort en grund för att flera större forskningsprojekt startas. Detta
har i sin tur både inneburit att vården blivit en mer attraktiv arbetsplats men också att flera
forskare bosatt sig på Gotland. Uppsala universitets närvaro på Gotland och dess bidrag till en
socialt och miljömässigt hållbar utveckling och tillväxt har i och med detta stärkts och rankas av
universitetet som ett flaggskepp inom organisationen. SPG har stärkts och blivit en viktig aktör
för forskarna på Uppsala universitet kopplat till kommersialisering av forskningsresultat. För att
underlätta detta har ett ömsesidigt kunskapsutbyte och samarbete mellan UUI och SPG
etablerats. Europa 2020 strategin Projektet kopplar till smart tillväxt i Europa 2020-strategin
genom att skapa förutsättningar för att höja kunskapsnivån och innovationsförmågan inom
hälso- och sjukvården på Gotland. Detta görs både genom att skapa förutsättningar för möten
mellan praktiker och forskare såväl som att bygga upp ett system där befintliga aktörer i det
gotländska innovationssystemet stärks. Därigenom möjliggörs tjänster och produkter kopplat
till innovationer inom vårdsektorn. Specifikt svarar projektet mot det andra av de fem specifika
målen i Europa 2020 strategin, forskning och utveckling.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Region Gotland och Uppsala universitet har sedan 2017 ett strategiskt partnerskap som från
universitetets sida operationaliseras av Uppsala universitet innovation (UUI). Ett av tre

huvudfokus är att flera forsknings- och innovationsprojekt kan genomföras i samverkan mellan
parterna. Projektet är ett samverkansprojekt som leds och ägs av Uppsala universitet innovation
(UUI). UUI är en del av Uppsala universitet som arbetar för att underlätta samarbeten mellan
forskning, offentlig sektor och privat näringsliv med fokus på nyttiggörande och innovation.
Enheten har en stor bredd för att kunna stötta de första trevande initiativen till samverkan såväl
som större samverkansprojekt och avancerad affärsutveckling. Region Gotland, genom primärt
hälso- och sjukvårdsförvaltningen är samverkanspart där verksamheten i den egna
förvaltningen tillsammans med de privata vårdorganisationerna står i fokus för projektet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltagande möjliggör ett unikt upplägg där både offentlig
sektor och privata vårdgivare kan höja sin innovativa kompetens. Under projekttiden sker ett
lärande i Region Gotland om hur innovativa idéer bäst lotsas vidare i samverkan med akademin
och affärsrådgivare. Regionens ambition är att långsiktigt efter projekttidens slut kunna
tillämpa lärandet också i andra delar av regionens verksamhet för att som helhet öka sin
innovativa förmåga. Science park Gotland (SPG) ägs av Uppsala universitet och Region Gotland.
SPG är samverkanspart i projektet och bidrar med affärsutvecklingskompetens i projektet.
Styrgrupp Ordförande för styrgruppen är projektägaren, vilket är chefen för Uppsala universitet
innovation Vice ordförande Regiondirektör Region Gotland Ledamot Förvaltningsdirektören för
hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ledamot rektorsrådet för Uppsala universitet
Campus Gotland / Tillika ledamot i SPG styrelse Ledamot, regionstyrelseförvaltningen Region
Gotland I den mån så bedöms nödvändigt kan ytterligare roller involveras som inte avlönas av
projektet Styrgruppen träffas fyra gånger per år där projektledaren och biträdande
projektledaren är föredragande. Rådgivande grupp Chef för samverkan Uppsala universitet
Innovation Kvalitetschefen för Hälso- och Sjukvård Verksamhetsledare för Science park Gotland
Projektledaren för projektet Biträdande projektledaren för projektet I den mån så bedöms
nödvändigt kan ytterligare roller involveras som inte avlönas av projektet. Den rådgivande
gruppen utgör ett stöd för projektledarna i frågor av mer strategisk natur. Detta innefattar även
att diskutera ärenden inför styrgruppsmöten. Mötena hålls en gång i månaden och projektet har
däremellan kontakt med den rådgivande gruppen när så behövs. Projektgruppen Projektledare
Biträdande projektledare Affärsrådgivare SPG Affärsrådgivare UUI Samverkansledare
Innovationslotsar Kommunikatör Uppsala universitet innovation Den rådgivande gruppen
tillsammans med ordföranden i styrgruppen blir viktiga för projektledaren i frågor av strategisk
karaktär. Projektledaren ansvarar för att leda och koordinera arbetet med projektets samtliga
aktiviteter i nära samråd med biträdande projektledare. Region Gotland Direktören för HSF blir
tillsammans med kvalitetschefen (HSF) ett viktigt stöd till projektledaren och biträdande
projektledaren i frågor mellan styrgruppsmötena. Det operativa arbetet på Region Gotland leds
av den biträdande projektledaren tillsammans med två innovationslotsar som arbetar inom
förvaltningen (HSF) såväl som med de privata vårdgivarna. Science park Gotland En
affärsrådgivare arbetar med att stötta och coacha innovativa idéer både i tidig och senare fas.
Detta görs i samråd med affärsrådgivare och samverkansledare. Affärsrådgivaren arbetar även
med en första omvärldsanalys kopplat till de innovativa idéer som föds i verksamheterna.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
RG och UU har sedan 2017 ett strategiskt partnerskap. Partnerskapet omfattar hela RG:s
verksamhet liksom alla tre vetenskapsområden inom universitetet. Det har flera arbetsområden
utöver forskning och innovation. Partnerskapet arbetar koordinerande och för att underlätta för
initiativ som kommer från forskare såväl som medarbetare inom Region Gotland till samarbete.
Detta projekt skall ses som en fördjupning och fokusering av den del av partnerskapet som rör
forskning och innovation. Denna fokusering och kraftsamling som planeras skulle inte varit
möjlig utan det nu sökta projektet.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Projektet kommer att planeras, genomföras och följas upp med främst jämställdhet, mångfald,
miljö- och klimatperspektiven i fokus. Det innebär exempelvis att i alla delar säkerställa att
urval, bemanning, kommunikation och bedömningar sker på sätt som inte missgynnar personer
eller verksamheter på grund av kön, etnicitet eller andra diskrimineringsgrunder. bedömning av
innovativa idéer och urval av kandidater som lotsas vidare för stöd ska miljö- och
klimataspekter såväl som jämställdhet och mångfald vara integrerade delar. Information,
inspirationsaktiviteter och kunskapsspridning ska visa på betydelsen av innovationer för att
möta samhälleliga utmaningar för hållbar utveckling med fokus på miljö, klimat, jämställdhet
och mångfald. För detta kommer projektet att kontinuerligt bedriva kritisk granskning av sin

verksamhet och initiera erfarenhetsutbyte med andra aktuella utvecklingssatsningar som rör
hållbarhet som exempelvis planerat projekt för att stärka och utveckla arbetet med hållbar
regional utveckling i det regionala tillväxtarbetet.

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

Inledningsvis tas en kommunikationsplan
fram för projektet utifrån de målgrupper
som projektet har. I detta arbete blir det
viktigt
att
säkerställa
att
kommunikationsinsatser som planeras
görs relevanta för hela målgruppen.
Målsättningen är att hålla en kontinuerlig
dialog med projektets målgrupper och
därigenom understödja relationen mellan
målgrupp
och
projekt.
I
all
kommunikations
kommer
det
att
synliggöras att projektet finansieras med
EU-medel. Tillika kommer projektet att
följa ERUF:s allmänna informationskrav
och
grafiska
riktlinjer,
inklusive
användandet av loggor enligt anvisningar.
I detta blir det också viktigt att dra nytta av
gotländsk media och då både tidningar och
radio. Detta görs genom att arbeta med
pressreleaser utefter en fastlagd strategi
men även genom att bjuda in media till
event som projektet anordnar. Här kan
också någon enstaka renodlad media-träff
anordnas i den mån det bedöms
nödvändigt. Sprida resultatet till hela
Region Gotland I detta projekt kommer
kommunikationsarbetet ha ett speciellt
fokus på att synliggöra möjligheter med att
lyfta innovativa idéer också till övriga
förvaltningar inom Region Gotland.
Information om projektets förmåga att
stötta innovativa idéer kommer delas och
det finns också möjlighet att lyfta in
enstaka idéer från andra förvaltningar för
att skapa engagemang och djupare
förståelse för möjligheterna. Detta arbete
kommer göras kontinuerligt under

Startdatum
Slutdatum
2020-10-01
2023-02-28

-

Kostnad

-

2 791 390

Aktivitet

Avslutsarbete

Beskrivning
projektets gång. Genom detta är tanken att
skapa förutsättningar för att kunna
fortsätta arbetet med att arbeta med
innovativa idéer i hela Region Gotlands
verksamhet.
Synliggöra
nytta
för
näringslivet Projektet kommer arbeta för
att synliggöra nyttan för näringslivet.
Detta görs genom den interaktion som
sker på Science park men även genom att
bjuda in till möten med företrädare för
näringsliv. Här är relationen med media
central men även egen kommunikation i
sociala medier, trycksaker såväl som film
är viktigt för att nå brett på Gotland. I
Uppsala och mot forskarna används
upparbetade kanaler och projektets
personal kommer informera om projektet.
När det gäller målgruppen forskare så är
det primära att nå de som är av störst vikt
för projektet. Detta innebär att
målsättningen här snarare är att attrahera
ett relativt fåtal forskare genom att arbeta
med individuella möten snarare än att
försöka nå brett. Samverkansledarna på
UUI har redan idag breda kontaktnät inom
universitetet vilket är en viktig
förutsättning för att möjliggöra ett ökat
intresse också för forskning på Gotland.
Projektet kommer involvera ett stort antal
forskare och medarbetare på olika sätt.
Vissa kommer att arbeta med en faktisk
idé eller ingå i en förstudie medan andra
bara kommer vara med på en information.
Klart är att projektet även efter sitt slut
kommer ha skapat nya relationer mellan
forskare, offentlig sektor och näringsliv
som kommer vara av stort värde för
arbetet med att skapa fler innovationer
och innovativa företag på Gotland.
Arbetet med slutredovisningen kommer
att ledas av projektledaren tillsammans
med den ekonomiansvarige. I denna fas
kommer vi arbeta med att sammanställa
och analysera de resultat som uppnåtts i
projektet och slutrapportera dessa. Detta
kommer göras internt i projektgruppen
men även med externa intressenter för att
få en bättre bild av vad projektet bidragit
med även utanför de uppsatta målen.
Jämställdhet,
mångfald,
miljö
och
klimataspekter kommer att vara viktiga
mått i utvärderingen av projektet.
Projektet kommer presentera de resultat
som uppnåtts i de verksamheter som
ingått både på Gotland och i Uppsala. Det
kommer också ges möjligheter för
deltagare att komma med inspel kring
deras syn på projektet i samband med
detta. Input från den externa utvärderaren
kommer vara viktigt input i denna del. Den

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2023-01-01
2023-04-30

-

293 566

Aktivitet

Projektuppstart

Beskrivning
externa utvärderaren kommer även
involveras löpande under projekttiden och
då fungera som ett stöd för projektets
genomförande. En central del i
avslutsarbetet är att sprida resultatet till
övriga enheter på Region Gotland. Det
kommer även göras kontinuerligt. För att
nå bredare mot det gotländska
näringslivet och visa på möjligheter
kopplade till hälso- och sjukvård kommer
workshops med näringslivsorganisationer
att hållas samt synliggöra projektet
löpande via SPG. Projektet kommer att
analysera de uppsatta målen samt
redogöra för oförutsedda effekter och
aktivitet.
resultat
i
denna
Dokumentationen kommer sammanställas
i en slutrapport tillsammans med den
ekonomiska rapporteringen.
I projektuppstarten utformas en första
gemensam struktur för hur samverkan
mellan UUI, SPG och RG skall organiseras.
Strukturen tillämpas och utvecklas under
projektet genom det lärande som sker. Den
gemensamma strukturen är viktigt för
hela projektet och då inte minst i
genomförandet
av
aktiviteten
"Tillämpning av modell för samverkan
samt bedömning" där SPG, UU och RG
arbetar gemensamt med att bedöma och
utvärdera innovativa idéer. Arbete leds av
projektledare
tillsammans
med
biträdande projektledaren. I denna fas
genomförs nödvändiga rekryteringar.
Innovationslotsarna rekryteras av Hälsooch sjukvårdens kvalitetschef. I övrigt är
planen att projektet kan bemannas med
redan anställd personal. I denna fas
analyseras aktuella styrdokument och
verksamhetsrapporter från hälso- och
sjukvårdsverksamheter för att fastslå
nuläge avseende innovationsutveckling,
jämställdhet samt klimat och miljöarbete.
Nulägesbilden
förankras
med
verksamhetsledningar. Projektet kommer
från start att ha fokus på lärande för att
kunna sprida detta i deltagande
organisationer. En plan för detta arbete
kommer att upprättas där kopplingen
mellan samhälleliga utmaningar utifrån
hållbarhet, idéutveckling och innovation
kommer att vara bärande inslag.
Biträdande
projektledare
har
huvudansvaret för denna del men det är en
förutsättning för kvalitativa resultat att
samtliga i projektgruppen engageras. En
viktig del i projektuppstarten är att få ihop
projektdeltagarna, säkerställa ett arbete
mot gemensamma mål såväl som
förståelse
för
de
ingående

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-10-01
2020-12-31

-

758 238

Aktivitet

Utvärdering och lärande

Beskrivning
organisationerna
och
deras
förutsättningar. I det inledande skedet
kommer säkerställas att aktiviteter
utformas så att insatser når såväl kvinnor
som män. Det är avgörande för projektets
möjlighet att bidra till att uppnå globala
och regionala mål för hållbar utveckling att
metoder och arbetssätt inte exkluderar
individer eller grupper utifrån kön eller
ursprung. Likaså krävs genomtänkta
kriterier för att identifiera och bedöma
idéer utifrån såväl sociala som miljö- och
klimatmässiga
hållbarhetsaspekter.
Kriterier väljs och utformas under denna
fas samt förankras med deltagande hälsooch sjukvårdsverksamheter.
En extern utvärderare kommer att anlitas
för projektet och fungera som stöd för
projektledaren
och
projektgruppen.
Tillsammans
med
den
externa
utvärderaren kommer en plan tas fram för
utvärdering av projektet. Fokus kommer
att ligga på målen, både de specifika i
projektet och de horisontella samt
aktiviteterna. En strategi för lärande
kommer tas fram inom projektet. En viktig
del i detta är att säkerställa att
projektdeltagarna träffas regelbundet
oavsett placeringsort för att diskutera de
utmaningar som uppkommit och som de
står inför. I detta lyfts också miljö- och
klimataspekter, jämställdhet och mångfald
samt hur dessa parametrar kan bidra till
att stärka projektet kontinuerligt. Den
externa utvärderaren kommer utvärdera
kommunikationsinsatserna
framförallt
med fokus på målgruppens kännedom och
attityd till projektet samt hur projektet
säkrar
jämställdhet
och
mångfaldsperspektiv i kommunikationen.
Då detta görs kontinuerligt under
projektet skapar det förutsättningar för att
justera
kommunikationen
och
kommunikationsinsatserna i den mån
resultatet inte är önskvärt. Relationer
mellan SPG, Uppsala universitet och
Region Gotland kommer att leva kvar efter
projektet. Förstudier mellan forskare och
praktiker kommer sannolikt att skapa
starka relationer och grunden för framtida
forskningsprojekt samt bygga en kapacitet
för framtida större projekt. Sannolikt
kommer dessa i stor utsträckning vara
praktiknära och möjligheterna till
innovation
goda.
Den
externa
utvärderaren kommer att följa projektet
utifrån
dess
målsättningar
och
efterlevande av strategier såsom Europa
2020.

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-10-01
2023-02-28

-

1 308 464

Aktivitet

Beskrivning

Ökad kännedom om stöd
för innovation i hälsooch sjukvård

Oavsett privat eller offentlig sektor blir det
arbeta
nära
avgörande
att
verksamheterna
och
förstå
de
förutsättningar och drivkrafter som finns.
Möten med enskilda medarbetare och i
mindre grupper är resurskrävande men
samtidigt nödvändigt för att förstå de
förutsättningar som finns för individer i
verksamheterna. Skillnader kan finnas
mellan offentlig och privat sektor men
även mellan avdelningar. Detta kommer i
praktiken vara en pågående nulägesanalys
genom
projektet
vilken
kommer
genomföras parallellt med att insatser
görs. Utifrån nulägesanalysen kommer
projektet arbeta med informationsinsatser
samt utbildningsinsatser kopplat till de
avdelningar och verksamheter som
genomlysts i nulägesanalysen. I detta
tidiga läge kommer projektet bistå med
kunskap kring hur en innovativ idé kan bli
verklighet genom att dels visa på de
processer som finns för att stödja på
Gotland men också konkreta exempel på
tjänster/produkter
som
utvecklats.
Konkreta exempel kan hämtas ifrån
innovationssystemet i Uppsala och det är
då viktigt att det blir en stor bredd för att
inkludera så många som möjligt. Både
kring vilka som varit involverade men
även kopplat till typ av tjänst/produkt.
Utförandet av detta inspirationsarbete kan
till del göras i större grupp för att vara just
inspirerande. Här kommer processen att
presenteras och det stöd som projektet
kan bistå med. Att bjuda in framstående
forskare med relevant kompetens från
universitetet såväl som externa experter
inom ramen för projektet blir viktigt för att
skapa intresse. Projektet kommer att
säkerställa jämställdhet och mångfald i
urvalen till insatserna. Projektet planerar
för omkring fem större insatser av
inspirationskaraktär under projekttiden
med 30-50 deltagare i varje. Detta är en
siffra som kan förändras beroende på hur
väl de tas emot i verksamheterna. Dessa
insatser skall dock inte endast vara
informativa utan också bjuda in till dialog
och möten mellan forskare, experter och
medarbetare. Att koppla denna typ av
insats med en enkel fika eller lunch visade
sig fungera väl i Accessprojektet Östra
Mellan Sverige(ÖMS) Denna typ av
aktiviteter
där
relativt
många
medarbetare nås med relativt små insatser
är erfarenhetsmässigt nog för att nå
personer som har initiativkraft nog att
hitta en egen väg. Men för att verkligen få
med sig en bredd behöver vi fokusera på

Startdatum
Slutdatum
2021-01-01
2022-12-31

-

Kostnad

-

3 522 788

Aktivitet

Hantering
och
generering av innovativa
idéer i tidigt skede

Beskrivning
individerna och de mindre grupperna.
Detta är också nödvändigt med tanke på
svårigheterna att lyfta ut ett större antal
personer
ur
hälsooch
sjukvårdsverksamheterna med tanke på
den personalbrist som ofta råder.
Innovationslotsarna kommer utifrån
nuläget anpassa insatser tillsammans med
projektledarna för att definiera rätt
insatser. På individnivå kan det handla om
att ha kompetens att coacha och stötta
enskilda medarbetare. Projektet kommer
också arbeta nära chefer för att om möjligt
undanröja
hinder
som
finns
i
verksamheten för att de anställda skall
kunna arbeta med innovativa idéer. Även
här kan det bli aktuellt med
inspirationsresor såväl som att ta in
experter på området för att visa på
möjligheter. Insatser för att stötta
idégenerering och visa på möjligheter blir
viktigt och kan handla om workshops på
den egna avdelningen såväl som mixade
workshops
där
kompetens
från
innovationssystemet såväl som forskare
bjuds in. I hela projektet blir det viktigt att
identifiera och lyfta de goda exempel som
återfinns i de egna organisationerna.
Projektet kommer aktivt att söka efter
exempel som visar på hur nyskapande och
innovation kan bidra till att möta
utmaningar utifrån social och ekologisk
hållbarhet.
Idéer i tidig fas är en start och det är av stor
vikt att kunna hantera dem på rätt sätt.
Erfarenhetsmässigt saknar de ofta en
tillräcklig höjd för att tas vidare direkt. Här
har innovationslotsarna ett stort ansvar
för att säkerställa att idébäraren ges
tillräckligt stöd för att arbeta med den mot
en innovation alternativt att den går
tillbaka till verksamheten och då i formen
som verksamhetsutveckling. Även om
detta inte är en primär uppgift för
innovationslotsarna så blir det viktigt att
ta omhand så många idéer som möjligt för
att få acceptans för arbetet i
verksamheterna. Kapaciteten att matcha
idéer med forskarintresse kommer att
vara en styrka i projektet. Detta kan göras
på individnivå men även i större
matchmaking event. Inom UUI används
flera olika vilka kan väljas beroende av
förutsättningarna. Vanligtvis är det hel
eller
halvdagar
där
verksamhetens/medarbetarnas
frågor
står i fokus och diskuteras tillsammans
med forskare. I Accessprojektet (ÖMS) har
verktyg som Society Quest, SMARTmetoden, AIMday använts. Dessa verktyg

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2021-01-01
2023-02-28

-

3 522 788

Aktivitet

Engagera forskare i
hälso- och sjukvårdens
frågor på Gotland

Beskrivning
kan självfallet användas även i detta
projekt. Hantering av skyddsvärda
innovativa idéer i tidigt skede Innovativa
idéer kan i enstaka fall ha en sådan höjd att
de behöver skyddas från start. I dessa fall
kommer rådgivare för intellektuella
tillgångar (IP) kopplas till idén och
medarbetaren. Dessa kommer att
upphandlas som en extern tjänst när så
bedöms nödvändigt. IP kompetens finns
hos UUI och projektdeltagarna kommer få
en övergripande utbildning därifrån. Stöd
till offentliganställda i större utsträckning
måste dock upphandlas. Det rör sig
konkret
om
utbildning
till
innovationslotsarna
samt
till
affärsrådgivare på SPG.
Uppsala universitet innovation(UUI)
arbetar med forskare från hela
universitetet och stöttar med såväl
samverkansaktiviteter, affärsutveckling
som IP-rådgivning. Detta innebär att det
idag finns upparbetade kontakter till ett
stort antal forskare. För projektet blir det
avgörande att arbeta vidare med dessa
kontakter och visa på de möjligheter som
finns på Gotland kopplat till praktiknära
forskning i hälso- och sjukvården.
Samverkansledarna i projektet kommer
genom sina kontaktnät inom universitetet
att arbeta med inspirationsaktiviteter
bland forskarna för att visa på
möjligheterna på Gotland. Detta sker i nära
samråd och i samarbete med övriga i
projektgruppen som arbetar nära
verksamheterna.
Därigenom
får
samverkansledarna en förståelse för de
förutsättningar som finns på Gotland.
Samverkansledarna kommer finnas på
plats på Gotland 1-2 gånger i månaden och
vara med i innovationslotsarnas arbete.
Det blir på samma sätt viktigt att
resterande del av projektgruppen får
möjlighet att besöka Uppsala något eller
några gånger per år för att möta forskare
men framförallt utbyta erfarenheter inom
projektet. Även om stödfunktioner som
innovationslotsar och samverkansledare
har viktiga roller är mötet mellan forskare
och praktiker centrum. Ett möte som ofta
behöver stöttas av en samverkansledare
för att bli bra. Detta kan göras på flera olika
sätt, både där en ensam forskare möter en
eller flera praktiker eller att en
forskargrupp som intresserat sig för en
fråga kommer till Gotland och/eller
besöks. Att arrangera denna typ av möten
både i egna och externa lokaler blir en
central del i arbetet med att attrahera
relevanta och framstående forskare. För

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2021-01-01
2023-02-28

-

3 321 486

Aktivitet

Engagera forskare i
hälso- och sjukvårdens
frågor på Gotland genom
arbete på plats i Uppsala

Tillämpning av modell
för samverkan samt
bedömning

Beskrivning
att underlätta detta har projektet
budgeterat medel för denna typ av resor
till Gotland.
Även om möjligheterna finns på Gotland så
behöver delar av arbetet för att engagera
Uppsala forskare göras i Uppsala. Här
märks bland annat samverkansledarnas
arbete genom sina nätverk i Uppsala. På
samma sätt arbetar den seniora forskaren
genom sitt nätverk i Uppsala för att
attrahera kompetens till projektet. För att
nå ut bredare kommer också event av
typen inspirationsdagar hållas där Region
Gotland och UUI arrangerar och deltar på
plats i Uppsala. Exakt vilken typ kommer
bero på bedömt behov vid tidpunkten men
även här är det naturligt att klimat-, miljöoch sociala hållbarhetsutmaningar är
teman som kommer att vara i fokus.
Aktiviteten följer logiskt av de insatser
som kontinuerligt görs i projektet för att
generera
fler
innovativa
idéer.
Innovationslotsarna som arbetar med att
inspirera och coacha i hälso- och
sjukvårdens verksamhet finns med även i
denna aktivitet genom att stötta
idébäraren.
Innovativa
idéer
som
genereras genom projektet behöver
värderas så att de kan få rätt stöd och
möjlighet att utvecklas. Bedömningen av
idén och i någon mån idébärarens förmåga
att komma vidare görs med kompetens
från Science park Gotland (SPG), UUI och
RG i SPGs lokaler när så är möjligt. Denna
process utvecklas i projektuppstarten
bland annat med erfarenheter från
Accessprojektet
(ÖMS).
Inom
organisationerna finns en vana och
kunskap att bedöma denna typ av tidiga
idéer. För projektet blir det viktigt att
säkerställa att hållbarhetsaspekter, såväl
som sociala och klimat- och miljömässiga
perspektiv finns med i bedömning av vilka
idéer som skall tas vidare och utvecklas
mot tjänster och produkter. I denna
bedömning kan beslut tas om att stötta
idébäraren genom att erbjuda möjligheten
att arbeta vidare i en förstudie på del av
ordinarie arbetstid. Stöd till detta kan ges
för anställda i offentlig sektor genom
projektet och kan göras gemensamt med
en forskare eller enskilt. I de fall idén
bedöms kunna utvecklas genom forskning
inleds en sådan process. Här är det
avgörande att IP frågan undersöks
inledningsvis. I den mån det blir en
forskningsförstudie så handlar det om ett
samverkansprojekt där forskare deltar
tillsammans med idébärare. I och med det
arbete som görs för att synliggöra

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2021-01-01
2023-02-28

-

1 107 162

2021-01-01
2023-02-28

-

3 623 439

Aktivitet

Affärsutvecklingsstöd till
innovativa idéer i senare
fas

Beskrivning
möjligheterna inom Region Gotlands
verksamhet
såväl
som
privata
verksamheter kommer det bli möten
mellan forskare och praktiker. Det innebär
i sin tur att forskare kan komma med idéer
på förstudier som matchas med rätt
praktiker för att skapa en gemensam
förstudie. Detta skapa också ökade
förutsättningar för ett ömsesidigt
kunskapsutbyte.
I den mån forskare är med i processen
kommer UUI ta ett huvudansvar för att
säkerställa att IP- rättigheterna hanteras
på ett riktigt sätt. Det utesluter dock inte
att idén förädlas vidare inom ramen för
inkubatorn på SPG för att sedan nå
marknaden.
Vissa
högspecialiserade
tjänster/produkter kan behöva lyftas till
innovationssystemet
i
Uppsala.
Bedömningen är att majoriteten av
idéerna kommer kunna hanteras inom
projektets verksamhet på Gotland. För
innovativa
idéer
som
saknar
forskningskoppling blir SPG den naturliga
arenan för fortsatt utveckling mot
tjänst/produkt. I båda fallen blir det dock
viktigt att göra en scanning av marknaden
för att se vad som redan finns. SPG
kommer göra en första sådan scanning i
tidigt skede samtidigt som det är viktigt att
idébärare så snart som möjligt själv tar
ansvar för att utveckla tjänst/produkt
framåt. Denna aktivitet kommer innebära
att forskare och praktiker knyts närmare
varandra men även att Uppsalas
innovationssystem knyts närmare det
gotländska och vice versa.

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2021-01-01
2023-02-28

-

2 214 324

Budget

Kostnader
Kostnadsslag
Personal:
UU
projektledare 60
%
Personal:
UU
kommunikatör 30
%
Personal:
UU
samverkansledare
15 %
Personal:
RG
biträdande
projektledare 100
%
Personal:
RG
kommunikatör 5
%
Personal:
UU
ledning 10 %
Personal:
UU
samverkansledare
30 %
Personal:
RG
lönekostnader
förstudier
(medarbetare)
Personal:
RG
Innovationslots 1
100 %
Personal:
RG
Ledning 10 %
Personal:
UU
affärsrådgivare 20
%
Personal:
RG
Innovationslots 2
100%
Personal:
SPG
affärsrådgivare 50
%
Personal:
SPG
projektekonomi 5
%
Personal:
UU
samverkansledare
15 %
Personal:
UU
projektekonomi
10 %
Personal:
RG
Projektekonomi
10 %
Personal:
SPG
ledning 5 %
Personal:
UU
lönekostnader för
förstudie
(Forskare)
Personal:
UU
administration 10
%

2020

2021

2022

2023

Totalt

104 940

396 000

396 000

99 000

995 940

20 250

162 000

162 000

40 500

384 750

14 625

117 000

117 000

29 250

277 875

112 860

684 000

684 000

171 000

1 651 860

5 250

21 000

21 000

5 250

52 500

24 000

96 000

96 000

24 000

240 000

0

198 000

198 000

49 500

445 500

0

500 000

500 000

0

1 000 000

69 000

552 000

552 000

138 000

1 311 000

18 000

72 000

72 000

18 000

180 000

0

144 000

144 000

36 000

324 000

69 000

552 000

552 000

138 000

1 311 000

0

300 000

300 000

75 000

675 000

1 125

18 000

18 000

4 500

41 625

13 500

108 000

108 000

27 000

256 500

9 000

72 000

72 000

18 000

171 000

6 000

48 000

48 000

12 000

114 000

2 250

36 000

36 000

9 000

83 250

0

500 000

500 000

0

1 000 000

5 250

42 000

42 000

10 500

99 750

Kostnadsslag
Summa
kostnader
Projektintäkter

2020

2021

2022

2023

Totalt

965 948

9 780 462

9 780 462

1 936 775

22 463 647

9 780 462

9 780 462

1 936 775

22 463 647

Summa faktiska
965 948
kostnader
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i
annat än pengar
Summa
totala
kostnader
965 948

0
9 780 462

9 780 462

1 936 775

22 463 647

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total
offentligt
bidrag annat än
pengar
Offentlig kontantfinansiering
ERUF Småland och
Öarna.
:
Tillväxtverket
regionala
utvecklingsfonden
Småland och Öarna
482 974

Total
offentlig
kontantfinansiering
482 974
Total
offentlig
finansiering
482 974
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total
privat
kontantfinansiering
Total
privat
finansiering
Summa
medfinansiering
482 974

0

4 890 231

4 890 231

968 387

11 231 823

4 890 231

4 890 231

968 387

11 231 823

4 890 231

4 890 231

968 387

11 231 823

0

0
0
4 890 231

4 890 231

968 387

11 231 823

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2020
482 974

2021
4 890 231

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

2022
4 890 231

2023
968 388

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

Totalt
11 231 824

Andel privat finansiering

0,00%

Förskott

Sökt förskottsbelopp: 0
Motivering:

Mina kontakter

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

Gustav Melén
+46703869947
+46703869947
gustav.melen@uuinnovation.uu.se
Projektledare

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

Lisa Stark
+46704479289

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

Patrick Micucci

Dokument

lisa.stark@gotland.se
Övrigt

+46 (0) 73 854 45 19
patrick.micucci@uuinnovation.uu.se
Ekonomi
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Regionstyrelsen

Gemensam Digital Plattform Gotland - Ansökan om medel ur
anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Gemensam Digital
Plattform Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader dock högst
1 095 171 SEK ur 2020 års anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2020-09-01 till 2020-12-31. Slutredovisning ska
inkomma senast 2021-01-31.

Sammanfattning

Projektet är en fortsättning på den pågående förstudien av en digital gemensam
plattform för Gotland, där genomförda workshops och intervjuer alla visar på en
efterfrågan och en positiv inställning från målgrupperna gällande en gemensam
digital plattform. Budskapet har varit enhälligt från näringslivet och de aktörer från
civilsamhälle och andra pågående projekt som vi varit i dialog med. Detta är
någonting som är efterfrågat – som behövs.
Projektet Gemensam digital plattform för Gotland ska bidra till stärkt attraktionskraft för
Gotland och skapa ett fönster mot omvärlden som stärker hela Gotland som ett
hållbart resmål året runt och som en attraktiv plats att bo, leva och verka. Den
digitala plattformen har som mål att skapa nytta för olika grupper och branscher,
drivna av en mångfald av SMF inom främst Gotlands styrkeområden, men även vara
tillgängligt för övriga branscher, civilsamhället, och andra pågående projekt.
I plattformen kommer det att finnas en verktygslåda som ger SMF verktyg att
utveckla sin egen marknadsföring och ökade förutsättningar för hållbar tillväxt. Detta
kan vara kommunikativt material, som bilder, texter på olika språk och kortare filmer;
fritt material som kan användas för att lättare använda sig av varumärket Gotland i
sin marknadsföring. Projektet kommer även att erbjuda utbildning om den digitala
plattformens syfte, funktionalitet och användning för att ge ökad kunskap om
hållbarhetsaspekter, det gotländska varumärket och hur SMF kan dra nytta av - och
bidra till - det i sin egen verksamhet.
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En mycket central del i projektet är att skapa stärkt samverkan. En digital hub där
Region Gotland, näringsidkare samt civilsamhälle och akademi kan samverka för att
stärka såväl Gotlands attraktionskraft som den enskilde aktörens möjligheter att
marknadsföra sig.
Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en hållbar tillväxt och stärkt
attraktionskraft för Gotland. Fler besöker Gotland året runt och tar steget att flytta
till Gotland för att bo, leva och verka. Små och medelstora företagares
konkurrenskraft stärks och export och internationellt genomslag ökar.
Den långsiktiga effekten av projektet är ökad samverkan tack vare en inkluderande
och gemensam plattform som bidrar till tydlig och effektiv kommunikation samt
tillgänglighet till det gotländska varumärket - och till varandra.
Mål

Projektmålet är tillskapandet av en användarvänlig och gemensam digital plattform
för Gotland, som stärker Gotlands attraktionskraft som en hållbar destination ur
perspektiven bo/verka, besöka samt gotländska produkter och företag. Den digitala
plattformen har som mål att stärka hela Gotland och engagera olika grupper och
branscher, drivna av en mångfald av SMF inom främst Gotlands styrkeområden, som
representerar olika ålder, kön, samhällsklass och bakgrund. Vid projektets slut finns
ett beslut om fortsatt aktiv drift och ägarskap av den digitala plattformen.
Målgrupp

Den primära målgruppen består av lokala aktörer som har ett behov av ett tydligt
gotländskt varumärke och samverkan kring att förmedla information och inspiration
av Gotland som dels besöksmål, men även som plats för att bo, leva och verka på.
Denna utgörs av regionens näringsliv, offentliga aktörer, lokala utvecklingsbolag samt
civilsamhället. I den primära målgruppen ingår SMF inom styrkeområdena mat och
livsmedel samt besöksnäring. Den primära målgruppens medverkan och engagemang
är avgörande för att den slutgiltiga produkten ska bli lyckad.
Under projektets gång kommer vi att visa upp oss mot besökare och inflyttare till
Gotland via den digitala plattformen, med hjälp av kommunikation, marknadsföring
och annonsering. Där är fokus på:



personer som kan tänka sig vilja bo, leva och verka på Gotland - studenter,
unga 20+ och par 30+ som redan har eller just har bildat familj.
besökare till Gotland - vi följer den regionala besöksstrategin och fokuserar
på de målgrupper och områden som prioriteras där.

Horisontella perspektiv
Miljömässiga effekter

En gemensam digital plattform för Gotland kommer att stärka bilden av hela
Gotland som ett hållbart resmål året runt, vilket bidrar till en miljömässigt hållbar
tillväxt inom besöksnäringen.
Mångfaldseffekter

Den digitala plattformen har som mål att stärka hela Gotland och engagera olika
grupper och branscher, drivna av en mångfald av SMF, med Gotlands styrkeområden
i primärt fokus, men även vara inbjudande till andra branscher.
För att nå ut till en bredd av lokala intressenter kommer vi att säkerställa att vi får
representation från företag från såväl Visby som övriga delar av ön.
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Jämställdhetseffekter

Plattformen
 omfattar lokala aktörer från hela Gotland, oavsett etnicitet, ålder,
könstillhörighet eller samhällsklass


är inkluderande och ger en varierad bild av Gotland där alla, oavsett kön,
etnicitet, ålder och samhällsklass, känner sig representerade

Jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas genomgående i projektet från val av
projektledning och styrgrupp till genomförande.
Det innehåll som tas fram för den digitala plattformen och verktygslådan kommer att
följa riktlinjer som kvalitetsgranskas för att säkerställa att horisontella kriterier följs.
Vidare, görs under den pågående förstudien en inventering av Region Gotlands
tillgänglighetskrav för att sedan anpassa den digitala plattformen utifrån dessa.
Projektorganisation

Projektet ägs och leds av Region Gotland som ansvarar för att projektet får de
resurser och förutsättningar som krävs. Region Gotland ansvarar för att förankra
projektet hos målgruppen och intressenter samt för att säkerställa ett effektivt och
tydligt gränssnitt mot den ordinarie verksamhetens aktiviteter. Region Gotland är
mottagare av projektets resultat och den löpande kommunikationen om projektet,
samt ansvarar även för att nyttiggöra resultaten efter projekttidens slut. Genom
Region Gotland kommer även andra branscher att kunna ta del av löpande
information om projektet samt vara mottagare av resultat.
Projektet kommer att anställa en projektledare och en kommunikatör.
Styrgruppen representerar fokusområden för den digitala plattformen; det lokala
näringslivet; samt strateger som företräder identifierade styrkeområden som mat och
livsmedel, besöksnäring och perspektiven bo, leva och verka.
Efter projektets slut kommer den kompetens som har byggts upp att integreras i
Region Gotlands enhet Hållbar tillväxt och varumärkesarbetet som bedrivs här.
Genomförande



Budskap och design Den digitala plattformens design och budskap. Dels på den
öppna plattformen, men även som riktlinjer i verktygslådan för övriga
intressenter då de marknadsför Gotland.



Utveckla och implementera plattform och verktygslåda - Framtagning och
implementering av webbstruktur och webbsidor.



Extern kommunikation och resultatspridning - Marknadsföring av den nya digitala
plattformen efter lansering.



Resultatspridning, kunskapsutbyte och information mot lokala aktörer inom ramen
för samtliga aktiviteter.



Samordna målgrupper - Lokala aktörer kommer att involveras kontinuerligt i
kravställning, utformning och sedermera den löpande driften av den digitala
plattformen.



Utbilda målgruppen - Projektet kommer att hålla utbildningstillfällen för aktörer
som vill veta mer om plattformen.



Producera, publicera & moderera innehåll - Projektet kommer att producera
innehåll i form av text, bild och video.
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Utvärdering och lärande - Följutvärdering av projektet sker löpande genom en
externt upphandlad utvärderare. Utvärderaren kommer att stämma av mot
indikatorerna (program- och projektspecifika), hur de horisontella kriterierna
bidrar till att uppnå målen samt kvalitativ måluppfyllelse.

Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2020-09-01 till 2023-04-30

Kostnader
Personal
Externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Regionalfonden
Summa finansiering

2020
2021
2022
266 000
798 000
798 000
1 734 053 2 764 120
845 680
12 000
0
0
178 289
570 867
570 867
2 190 342 4 132 987 2 214 547

2023
238 000
123 333
0
171 522
532 855

Totalt
2 100 000
5 467 186
12 000
1 491 545
9 070 731

1 095 171 2 066 494 1 107 274
1 095 171 2 066 494 1 107 274
2 190 342 4 132 988 2 214 548

266 428 4 535 366
266 428 4 535 367
532 856 9 070 733

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Gemensam Digital Plattform Gotland
ligger i linje med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande
strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Även i den RUS, som nu är på remiss, utpekas en av de viktigaste utmaningarna: att
det bli fler bofasta i arbetsför ålder, vilket plattformen kommer stödja. Även
samverkan mellan Region Gotland och lokala aktörer är en tydlig framgångsfaktor,
vilken skapar nya förutsättningar genom den digitala plattformen.
Beslutsunderlag

Gemensam Digital Plattform Gotland - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2020-03-16 (Nyps Id. 20205415)
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 nästkommande års
projektfinansiering krävs nya beslut av Regionstyrelsen.
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
Region Gotland, Avdelningen för regional utveckling
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Ansökan om stöd
Allmänna uppgifter

Projektnamn: Gemensam digital plattform för Gotland
Ansökansid: 8773
Ärendeid: 20205415
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION GOTLAND

Stödsökande

Namn: REGION GOTLAND
.
62181
Sverige
Arbetsställe
Namn: Serviceförvaltningen
Postadress:
.
62181 Visby

Org.Nr: 212000-0803
Visby

Arb.ställenr.: 19133727
Besöksadress:
Visborgsallén
62150 Visby

19

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja
Hemsida www.gotland.se

Samverkanspart
Betalningssätt

Typ av konto: Plusgiro
Kontonummer: 1897503
Detaljerad info:

Projektinformation
Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
På Gotland domineras näringslivet av SMF som ofta bygger sin position på att de är gotländska.
Det gotländska varumärket är starkt och det finns en stor potential för SMF att stärka sina
positioner genom att "ta rygg" på Gotlands varumärke. Dock har samverkan historiskt varit ett
problem. I en genomlysning av varumärket 2018, samt under pågående förstudie, framkommer
att SMF har svårt att se hur de kan samlas och öka samverkan med varandra och Region
Gotland. Det är ofta svårt för SMF att kapitalisera på bilden av Gotland då de många gånger
saknar resurser och kompetens. Även om varumärket är starkt så finns behov av att utveckla
synen på Gotland. Platsen ses idag som ett sommarresmål och det finns ett stort behov av att bli
en mer attraktiv plats att bo, leva och verka på året runt. Det senare finns det flera analyser som
pekar på; genomlysning av varumärket, regionens kompetensbrist samt strategiska
demografiska utmaningar som pekas ut i Gotlands RUS 2040. Därtill upplevs inte dagens syn på
Gotland inkludera hela ön utan fokus hamnar ofta på Visby. Besöksnäringen är ett av våra
styrkeområden (definierat bland annat i Tillväxtprogrammet 2016-2020) men för att skapa
hållbar tillväxt behöver turismen spridas ut över hela året. Ur ett miljöperspektiv behöver
resursanvändandet fördelas jämnare och ur arbetsgivare/-tagarperspektiv finns en ambition att
skapa fler arbetstillfällen som är längre än högsäsong. Idag saknas en gemensam plattform med
tydligt och neutralt ägande varifrån digital samverkan kan utgå. Det saknas även kunskap,
arbetssätt och verktyg för att skapa ett levande och inkluderande fönster mot omvärlden som

stärker bilden av att hela Gotland är ett resmål året runt OCH en attraktiv plats att bo, leva och
verka.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Projektet Gemensam digital plattform för Gotland ska bidra till stärkt attraktionskraft för
Gotland och skapa ett fönster mot omvärlden som stärker hela Gotland som ett hållbart resmål
året runt och som en attraktiv plats att bo, leva och verka. Den digitala plattformen har som mål
att skapa nytta för olika grupper och branscher, drivna av en mångfald av SMF inom främst
Gotlands styrkeområden mat och livsmedel samt besöksnäringen, som representerar olika
ålder, kön, samhällsklass och bakgrund. I plattformen kommer det att finnas en verktygslåda
som ger SMF verktyg att utveckla sin egen marknadsföring och ökade förutsättningar för hållbar
tillväxt. Detta kan vara kommunikativt material, som bilder, texter på olika språk och kortare
filmer; fritt material som kan användas för att lättare använda sig av varumärket Gotland i sin
marknadsföring. Projektet kommer även att erbjuda utbildning om den digitala plattformens
syfte, funktionalitet och användning för att ge ökad kunskap om hållbarhetsaspekter, det
gotländska varumärket och hur SMF kan dra nytta av - och bidra till - det i sin egen verksamhet.
Projektet och tillskapandet av en ny gemensam digital plattform och verktygslåda kommer att
bidra till stärkt samverkan mellan näringsliv och Region Gotland, näringsidkare emellan samt
civilsamhälle och akademi. Som samverkansform innebär den digitala plattformen ett stort kliv
framåt för medskapandet av det gotländska varumärket, en mer inkluderande och hållbar bild
av hela Gotland och stärkandet av SMFs konkurrens- och tillväxtkraft.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Den primära målgruppen består av lokala aktörer som har ett behov av ett tydligt gotländskt
varumärke och samverkan kring att förmedla information och inspiration av Gotland som dels
besöksmål, men även som plats för att bo, leva och verka på. Denna utgörs av regionens
näringsliv, offentliga aktörer, lokala utvecklingsbolag samt civilsamhället. För dem är innehållet
i den publika delen av den digitala plattformen central. I den primära målgruppen ingår SMF
inom styrkeområdena mat och livsmedel samt besöksnäring som främst drar nytta av den
digitala plattformens verktygslåda, där de kan ta del av fritt material för marknadsföring och
profilering kring det gotländska varumärket, t ex genom bilder, filmer och texter. Den primära
målgruppens medverkan och engagemang är avgörande för att den slutgiltiga produkten ska bli
lyckad. Inom den primära målgruppen har vi identifierat aktiva och passiva aktörer. De aktiva
aktörerna är de som bidrar till och använder sig av verktygslådans innehåll; det regionala
näringslivet, företag inom Gotlands styrkeområden mat och livsmedel samt besöksnäring. Dessa
aktiva aktörer, oavsett näringslivsomsättning, bakgrund, kön och verksamhetsort på Gotland,
får genom den digitala plattformen ett viktigt stöd för att kunna stärka sin konkurrenskraft. Den
passiva aktören är av mer strategisk art; det kan vara en aktör som exempelvis Destination
Gotland, som är viktig för den digitala plattformens genomslag, men som kanske inte själv är
aktiv i användandet av plattformen. Den passiva aktören är betydelsefull som budbärare och
marknadsförare av den digitala plattformen och det är viktigt att vinna deras förtroende och
tillit till att den digitala plattformen är gemensam, användarvänlig och ökar Gotlands
attraktionskraft. Under projektets gång kommer vi att visa upp oss mot besökare och inflyttare
till Gotland via den digitala plattformen, med hjälp av kommunikation, marknadsföring och
annonsering för att mäta hur de svarar mot det. När den primära målgruppens behov har blivit
tillgodosedda i en gemensam och användarvänlig digital plattform samt verktygslåda - då
kommer den sekundära målgruppen in i bilden. Den sekundära målgruppen har användning av
den publika delen i en gemensam och användarvänlig digital plattform och är: - personer som
kan tänka sig vilja bo, leva och verka på Gotland - studenter, unga 20+ och par 30+ som redan
har eller just har bildat familj. - besökare till Gotland - aktiva naturälskare, vardagssmitande
livsnjutare, nyfikna upptäckare och rese- /kongressarrangörer. Även internationella besökare
från Tyskland, Norge, Danmark, Finland och kryssningsturister. - företag, branscher arbetsgivare, besöksnäring, mat och livsmedel, kreativa och platsoberoende näringar. Vi följer
den regionala besöksstrategin och fokuserar på de målgrupper och områden som prioriteras
där.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Utifrån problemanalysen har vi tagit fram en förändringsteori. Detta har vi gjort för att se
relevanta och rimliga resultat som går att mäta. Vi har arbetat för att integrera
hållbarhetsaspekterna i problemanalysen och därmed i förändringsteorin. Projektets resultat är
en inkluderande, gemensam, användarvänlig och målgruppsanpassad digital plattform som
används av relevanta målgrupper. Den digitala plattformen har bidragit till att bredda Gotlands
säsonger som besöksmål över hela året, fler flyttar till ön och konkurrenskraften hos främst
SMF inom våra styrkeområden mat och livsmedel och besöksnäring har stärkts. Plattformen
omfattar lokala aktörer från hela Gotland, oavsett bransch, etnicitet, ålder, könstillhörighet och
samhällsklass. Samverkan har stärkts mellan olika aktörer i det gotländska näringslivet, det
offentliga, akademin och civilsamhället samt inom besöksnäring och mat och livsmedel.
Konkurrenskraften har ökat för framförallt SMF genom tydlig och effektiv kommunikation och
tillgänglighet för dessa att ta tillvara det gotländska varumärket och varandra. Vi förväntar oss
att det vid projektets avslut ska finnas ett beslut kring ett fortsatt aktivt ägarskap för
plattformen. Plattformen ägs idag av Region Gotland och under förstudiens gång har vi
identifierat delmål som säkrar en långsiktig drift och ägarskap. Under genomförandeprojektet
kommer vi att utgå ifrån dessa men även fortsätta att ta in nya perspektiv kring roller och den
fortsatta driften samt se till andra möjliga ägarstrukturer. Resultatet kommer att bli såväl
kunskap och erfarenheter, som ett digitalt verktyg. Kunskapen genom medverkan under
projektets gång samt möjligheten att ta del av information och kunskap i den digitala
plattformen. Plattformen med dess verktygslåda kommer att följas upp under projektets gång i
en iterativ process i samverkan för att hela tiden kunna se om de funktioner som tas fram
fungerar på det vis som externa intressenter har behov av. Den publika delen av plattformen
kommer att följas upp i en iterativ process för att optimera innehåll och funktioner. Den digitala
plattformen visar upp på vilket sätt olika verksamheter och aktörer på Gotland gör vår ö till en
hållbar destination och skapar förutsättningar för att profilera sig miljömässigt hållbart.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Den gemensamma digitala plattformen är inkluderande och ger en varierad bild av Gotland där
alla, oavsett kön, etnicitet, ålder och samhällsklass, känner sig representerade. Plattformen finns
till för alla på Gotland och tillsammans bidrar vi till att förtydliga bilden av Gotland som en
hållbar destination att besöka, bo, leva och verka på - året runt. Projektet kommer att stärka
såväl varumärket, som ta tillvara på den potential som finns för fler att dra nytta av det och
därmed stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt. En större inflyttning till ön och en stärkt
tillväxt skapar en positiv spiral: mer kompetens på Gotland attraherar fler företag och stärker de
befintliga, vilket skapar en bild av en attraktiv arbetsmarknad och bidrar till ökad inflyttning. I
den RUS 2040 som är på remiss under våren 2020, så är de strategiska målen formulerade
enligt: - Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten. Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen. - Gotland är
en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt. Vi ser och tar i beaktande
hur vårt genomförandeprojekt bidrar till de övergripande mål som Region Gotland har.
Projektet har bidragit till en hållbar ekonomisk tillväxt hos primärt SMF och vi har främjat en
hållbar turism samt ökad kompetensförsörjning på Gotland. En verktygslåda har varit en
teknisk innovation för Gotland. Vi har främjat höjd produktivitet genom förutsättningar för fler
att dela material för marknadsföring och kunskap. Detta möter primärt mål 8 och 9 av de
globala målen för hållbar utveckling. Attraktionskraften för Gotland stärks då fler Gotländska
aktörer kan vara med och bidra till den gemensamma bilden av Gotland, men även samverka
med Region Gotland och varandra i större utsträckning för att få större genomslagskraft i
marknadsaktiviteter. Fler SMF får möjlighet att bidra och dra nytta av det Gotländska
varumärket vilket stärker möjligheten för att de horisontella kriterierna jämställdhet, miljö och
mångfald får större genomslag i deras verksamheter och i förlängningen i det gotländska
samhället. Den digitala plattformen bidrar till att förlänga besöksnäringens säsonger, ökar
inflyttning samt stöttar SMF genom den digitala verktygslådan och stärker hela ön genom att i
den publika delen visa att det finns saker för alla, oavsett bakgrund, kön, ålder och
samhällsklass, att göra på Gotland - året runt. 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 såväl Gotlands
båda styrkeområden för hållbar tillväxt, som övriga näringslivet.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Projektet ägs och leds av Region Gotland som ansvarar för att projektet får de resurser och
förutsättningar som krävs. Region Gotland ansvarar för att förankra projektet hos målgruppen
och intressenter samt för att säkerställa ett effektivt och tydligt gränssnitt mot den ordinarie
verksamhetens aktiviteter. Region Gotland är mottagare av projektets resultat och den löpande
kommunikationen om projektet, samt ansvarar även för att nyttiggöra resultaten efter
projekttidens slut. Genom Region Gotland kommer även andra branscher att kunna ta del av
löpande information om projektet samt vara mottagare av delar av resultat. Det sker främst
genom resultaten av den lärandestrategi som upprättas inom projektet. Vi avser att utgå från
teoribaserad lärande utvärdering och vi kommer att använda oss av den förändringsteorin som
vi har tagit fram. Efter projektets slut kommer den kompetens som har byggts upp att integreras
i Region Gotlands enhet Hållbar tillväxt och varumärkesarbetet som bedrivs här. 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 involverade i framtagande av den digitala
plattformen samt dess innehåll och marknadsföring. Inom projektet finns även budgeterat för
ekonomiadministration. Till projektets externa tjänster har vi stöd av den för Region Gotland
upphandlade digitala varumärkesbyrå. För utvärdering och lärande kommer vi att upphandla en
utvärderingskonsult. 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 representerar fokusområden för den digitala plattformen; det lokala näringslivet,
strateger som företräder identifierade styrkeområden som mat och livsmedel samt besöksnäring
och perspektiven bo, leva och verka. Styrgruppen består av: Roger Hammarström, Tillväxt
Gotland (en lokal företagarförening med ca 650 medlemmar) Adam Jacobsson, Destination
Gotland. Frida Ganshed, Gotlands Förenade Besöksnäring. Karin Winsnes,
Besöksnäringsstrateg, Region Gotland. Beata Afzelius, Mat- och livsmedelsstrateg, Region
Gotland. Lotta Israelsson, HR-direktör, Region Gotland. Petra Thunegard Gråberg,
Näringslivsstrateg för Kompetensförsörjning Region Gotland. Karin Bill, Varumärkes och
marknadsföringsstrateg för varumärket Gotland. Nils-Erik Sehlin, enhetschef Hållbar Tillväxt,
Region Gotland. Stefan Persson, direktör för Regional Utveckling, Region Gotland. Jämställdhet
mellan kvinnor och män beaktas genomgående i projektet från val av projektledning och
styrgrupp till genomförande och information som möjliggör för alla att delta och känna sig
välkomna. Projektägaren, Region Gotland, lyder under LOU.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
Inom ramen för ordinarie verksamhet arbetar Region Gotland och övriga intressenter primärt
med samverkan analogt. Det projektet skapar, och som inte ryms inom ordinarie verksamhet,
avser att underlätta samverkan på flera sätt: - En digital plattform kommer att utgöra ett nav för
samverkan - Möjlighet att ta del och dela med sig av material som ska gagna öns attraktionskraft
och den egna verksamheten - En gemensam årsplan, där intressenter kan ta del av såväl
Regionen Gotlands som andra aktörers planerade marknadsaktiviteter för att stärka Gotlands
attraktionskraft Arbetsformen blir helt ny för de gotländska aktörerna och innebär ett stort kliv
framåt för medskapandet av det gotländska varumärket, en mer inkluderande bild av hela
Gotland och stärkandet av SMFs konkurrens och tillväxtkraft.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
För att långsiktigt kunna skapa hållbar tillväxt är hållbarhetsaspekterna avgörande. Alla, oavsett
verksamhet i stad eller landsbygd, oberoende bakgrund, ålder, kön och samhällsklass är
representerade i den gemensamma digitala plattformen. Den miljömässiga hållbarheten löper
som en tydlig linje genom plattformen, inte minst genom den verksamhet som bedrivs inom
våra styrkeområden: mat och livsmedel och besöksnäring. För att skapa hållbar tillväxt behöver
turismen till Gotland spridas ut över hela året. Ur ett miljöperspektiv behöver
resursanvändandet fördelas jämnare och ur arbetsgivare/-tagarperspektiv finns en ambition att
skapa fler arbetstillfällen som är längre än högsäsong. Den digitala plattformen visar upp på
vilket sätt olika verksamheter och aktörer på Gotland gör vår ö till en hållbar destination och
skapar förutsättningar för att profilera sig miljömässigt hållbart. Den digitala plattformen bidrar
till att förlänga besöksnäringens säsonger, ökar inflyttning samt stöttar SMF genom den digitala
verktygslådan och stärker hela ön genom att i den publika delen visa att det finns saker för alla,
oavsett bakgrund, kön, ålder och samhällsklass, att göra på Gotland - året runt. Bland projektets

aktiviteter finns utbildning för aktiva aktörer inom våra målgrupper. De kommer att utbildas i
den digitala plattformens syfte, funktionalitet och användning samt inom hållbarhetsaspekter
och budskapsprinciper. Projektets resultat är en inkluderande, gemensam, användarvänlig och
målgruppsanpassad digital plattform som används av relevanta målgrupper. Plattformen
omfattar lokala aktörer från hela Gotland, oavsett bransch, etnicitet, ålder, könstillhörighet och
samhällsklass.

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

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

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

Tid och aktivitetsplan
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatsspridning

Projektet kommer att marknadsföra den
nya digitala plattformen efter lansering för
att maximera räckvidden av plattformen
och skapa stort engagemang kring den.
Marknadsföring kommer ske i såväl
digitala (ex. sökmotorannonsering) som
analoga (ex. print, display) kanaler.
Målgruppens lokala aktörer: Projektet
arbetar
aktivt
med
löpande
resultatspridning, kunskapsutbyte och
information inom ramen för samtliga
aktiviteter. Det sker bl. a. genom de
utbildningar och den samverkan som sker,
men även genom deltagande i andra
aktörers evenemang och konferenser,
både regionalt och nationellt.
Under projektets avslutsarbete genomförs
en
omfattande
utvärdering
och
uppföljning av projektgruppen och den
externa utvärderaren. Dokumentation
från projektet sammanställs i en
slutrapport (utöver den ekonomiska
rapporteringen).
Lärandestrategi: En intern lärandestrategi
kommer att upprättas i inledningen av
projektet. Vi utgår från teoribaserad
lärande utvärdering och kommer att
använda oss av den förändringsteori som
vi har skapat. Följutvärdering: Utvärdering
av projektet sker löpande genom en
externt
upphandlad
utvärderare.
Utvärderaren kommer att stämma av mot
indikatorerna
(programoch
projektspecifika), hur de horisontella

Avslutsarbete

Utvärdering och lärande

Startdatum
Slutdatum
2020-09-01
2023-03-01

-

Kostnad

-

709 014

2023-01-01
2023-05-01

-

159 706

2020-09-01
2023-02-28

-

271 361

Aktivitet

Beskrivning

Budskap och design

Utveckla
och
implementera plattform
och verktygslåda

Samordna målgrupper
samt projektleda arbetet
med framtagandet av
plattformen

Utbilda
aktörer

målgruppens

kriterierna bidrar till att uppnå målen
samt kvalitativ måluppfyllelse.
Utformning av den digitala plattformens
grafiska
representation,
vilka
gemensamma gotländska budskap som
den digitala plattformen ska förmedla,
samt hur dessa budskap ska förmedlas (ex.
tonalitet.) Dels på den öppna plattformen,
men även som riktlinjer i verktygslådan
för övriga intressenter då de marknadsför
Gotland.
Projektet kommer inledningsvis utveckla
detaljerade specifikationer (ex. sitemap,
wireframes) för den digitala plattformens
funktionalitet och design, baserat på
kravställning och insikter från förstudie.
Implementering av den tekniska plattform
som lösningen kommer att bygga på, vilket
bl.a inkluderar innehållshanterings- och
publiceringssystem.
Den
tekniska
plattformen kommer att utgöra hjärtat av
den digitala plattformen och möjliggöra att
leverera den funktionalitet som krävs för
måluppfyllelse.
Framtagning
och
implementering av webbstruktur och
webbsidor. Utvecklingen av den digitala
plattformen
genomförs
med
användarupplevelsen (UX) i fokus.
Användartester genomförs för att
säkerställa att den digitala plattformen
uppfyller
de
förväntningar
som
intressenterna har. Representanter från de
olika intressentgrupperna bjuds in att
delta i användartesterna.
Projektet arbetar aktivt med att
identifiera, attrahera och engagera aktörer
inom våra målgrupper som kommer att ha
nytta av den nya digitala plattformen.
Dessa kommer att involveras kontinuerligt
i kravställning, utformning och sedermera
den löpande driften av den digitala
plattformen. Samordning kommer ske via
utbildningar, workshops och individuella
möten med aktörer från projektets
målgrupper (besökare, inflyttare och SMF)
Aktiva aktörer inom våra målgrupper
kommer att utbildas om den digitala
plattformens syfte, funktionalitet och
användning. Projektet kommer att hålla
utbildningstillfällen,
ta
fram
utbildningsmaterial och agera stöd och
rådgivare för aktörer som vill veta mer om
plattformen, hur man bidrar till och
använder sig av dess verktygslåda. Syftet
är att ge ökad kunskap om det gotländska
varumärket och hur SMF kan dra nytta av
det i sin egen verksamhet. Utbildning kring
budskapsprinciper kommer att ges samt
ökad kännedom och kunskap om

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-09-01
2020-12-31

-

771 014

2020-09-01
2022-01-31

-

2 465 136

2020-09-01
2023-02-28

-

2 119 083

2021-03-01
2023-02-28

-

717 585

Aktivitet

Producera, publicera &
moderera innehåll till
den digitala plattformen
och verktygslådan

Beskrivning
hållbarhetsaspekter
för
en
stärkt
konkurrenskraft.
Projektet kommer att producera innehåll i
form av text, bild och video. Innehållet
publiceras på plattformen - men
intressenter kommer även ha möjlighet att
använda innehållet i sina egna kanaler.
Intressenter kommer även ha möjlighet att
ladda upp innehåll på den digitala
plattformen - där projektet kommer att ha
en modererande roll för att säkerställa
kvaliteten på innehållet som publiceras.

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-09-01
2023-02-28

-

1 796 010

Budget

Kostnader
Kostnadsslag
Personal:
Projektledare
40
000/mån 100%
Personal:
Projektadministratör
50 000/mån 25%
Personal:
Kommunikatör
35
000/mån 40%
Externa
tjänster:
Innehållsframställning
och annonsering
Externa
tjänster:
Utvärderingskonsult
Externa
tjänster:
Utforma grafisk profil
och
budskapsplattform
Externa
tjänster:
Utveckla
och
implementera teknisk
plattform
Resor och logi: Resor
och logi
Schablonkostnader:
Lönebikostnader
Schablonkostnader:
Indirekta kostnader

Summa kostnader
Projektintäkter

Summa
faktiska
kostnader
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i annat
än pengar
Summa
totala
kostnader

2020

Totalt

160 000

160 000

50 000

50 000

56 000

56 000

0

0

23 333

23 333

626 560

626 560

1 084 160

1 084 160

12 000

12 000

120 338

120 338

57 951

57 951

2 190 342

2 190 342

2 190 342

2 190 342

0
2 190 342

2 190 342

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Region
Gotland:
Regionala 1:1 medel
1 095 171

0

1 095 171

Total
offentlig
kontantfinansiering
1 095 171
Total
offentlig
1 095 171
finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total
privat
kontantfinansiering
Total
privat
finansiering
Summa
medfinansiering
1 095 171

1 095 171
1 095 171

0

0
0
1 095 171

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2020
1 095 171

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

Totalt
1 095 171

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

Förskott

Sökt förskottsbelopp: 0
Motivering:

Mina kontakter

Namn:
Telefonnummer:
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E-postadress:
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Regionstyrelsen

Vägar till hållbar utveckling - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder
Förslag till beslut



Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Vägar till hållbar
utveckling med 50 procent av projektets faktiska kostnader, dock högst
4 700 000 kr ur 2020 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.



Beslutet avser perioden 2020-06-01 – 2022-09-20. Slutredovisning ska
inkomma senast 2022-10-31.

Sammanfattning

Nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken
Riksdagen beslutade om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken i december
2019:
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet”.
Med utvecklingskraft avses kraft att skapa en social, miljömässig och ekonomisk
hållbar utveckling som också främjar en hållbar strukturomvandling och utveckling
av näringslivet. Stärkt lokal och regional konkurrenskraft innebär att skapa
förutsättningar för näringslivet att stärka både sin produktivitet och sina möjligheter
att utveckla nya och hållbara verksamheter, affärsmodeller och marknader. Den
regionala tillväxtpolitiken ska dels främja utvecklingen av hållbara och effektiva
institutioner och innovationsmiljöer, dels mer direkt främja en ökad konkurrenskraft
i företagen, exempelvis genom kapitalförsörjning1. I detta sammanhang ska också
noteras att regeringen har ett särskilt mål för jämställd regional tillväxt2.
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Gotland ansvar för att planera,
leda och samordna genomförande och uppföljning av den regionala tillväxtpolitiken.
Det nya och förtydligade målet innebär en tydligare direktionalitet för politikområdet,
dvs en ökad tydlighet i att riktningen för den regionala tillväxtpolitiken är en hållbar
utveckling. Med detta följer behovet av att ur ett institutionellt perspektiv utveckla
1
2

Prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 19
Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser
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organisering och styrning av uppdraget för att främja en hållbar strukturomvandling
och utveckling av det gotländska näringslivet och samhället.
Projektets innehåll
Projektet Vägar till hållbar utveckling fokuserar på att ta ett helhetsgrepp om alla tre
hållbarhetsdimensioner; sociala, miljömässiga och ekonomiska. Projektet utgår från
ett intersektionellt perspektiv där insatser och aktiviteter analyseras avseende kön,
ålder, bakgrund och plats. Projektet tar sin utgångspunkt i det regionala
utvecklingsansvaret och behovet av att inom Region Gotland genomföra ett internt
omställningsarbete och stärka regional samhandling för att bidra till en hållbar
utveckling på Gotland. Omställningsarbetet innefattar att växla över till ett mer
strategiskt och programlagt utvecklingsarbete (inkluderat en tydligare
förändringslogik) som ska bidra till investeringar i hållbara förändringar och därmed
till målet för politikområdet, målen i den kommande regionala utvecklingsstrategin
samt till det aktuella projektets målsättningar.
Ansökan innehåller, utifrån utlysningens struktur, fyra delprojekt:
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.
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 utvecklad målstyrning och en tydlig förändringslogik.
Projektets insatser ska göra avtryck i samhället och ha potential att ge bestående
effekter avseende hållbarhet. 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

Bakgrund
Som en del av den nationella styrningen till en större hållbarhet 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
utlysningen Vägar till hållbar utveckling. Alla regioner har genomfört
behovsinventeringar som ligger till grund för ansökningar av projektmedel och
Region Gotland tog i slutet av februari emot beskedet att regionen har möjlighet att
söka 4,7 mnkr för ett treårigt projekt. Ansökan till Tillväxtverket lämnades in 17
april. Tänkt projektstart är 1 juni 2020 och projektet förväntas pågå till september
2022.
Projektet Vägar till hållbar utveckling tar sin utgångspunkt i avdelningens uppdrag att
genomföra det regionala utvecklingsansvaret och behovet av att genomföra ett
internt övergripande omställningsarbete för att bidra till en hållbar utveckling på
Gotland.
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Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet ska integreras i ordinarie verksamhet. Med social
hållbarhet avses jämställdhet, integration och mångfald samt andra sociala
dimensioner. Med miljömässig hållbarhet avses miljö och klimat. Med
ordinarie verksamhet avses bl.a. analyser, strategier, program och insatser samt
beslut som följer av detta.
Mål
Det övergripande målet för projektet är detsamma som för politikområdet.
Det vill säga:
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling”
Projektet har dessutom fyra effektmål för projektperioden vilka insatser inom de
olika delprojekten sammantaget skall bidra till:
•
•

•
•

Ett strategiskt programlagt utvecklingsarbete och regional samhandling som
bidrar till hållbar utveckling på Gotland.
Kvalitetssäkrad hanteringen av projektmedel- och företagsstöd där hållbarhet
och synliggörandet av målkonflikter är integrerade som en naturlig del i
finansieringsprocesserna (Avseende planering, beslut, genomförande,
uppföljning och utvärdering gentemot beslutade mål.)
Genomförd och utvärderad riktad utlysning med fokus på utveckling av nya
och hållbara verksamheter, affärsmodeller och marknader, som ska främja en
hållbar strukturomvandling av näringslivet.
Stärkt innovation och affärsutveckling inom styrkeområdena genom
hållbarhet som drivkraft för omställning, förnyelse och välbefinnande i
näringarna samt genom stärkta innovationsmiljöer.

Målgrupp
Projektet har både interna och externa målgrupper.
Intern målgrupp är framförallt avdelningen för regional utveckling och dess chefer,
strateger och handläggare samt Region Gotlands fackförvaltningar (Gotlands
kommun).
Externa målgrupper är:
 aktörer och klusterorganisationer i näringslivet inom besöksnäringen och
mat- och livsmedelsnäringarna,
 företag som vill arbeta med omställning,
 projektägare, befintliga och nya, som vill arbeta med omställning i samverkan
och
 aktörer i det företagsfrämjande systemet, exempelvis Länsstyrelsen, Uppsala
universitet, Science Park Gotland, ALMI och Tillväxt Gotland.
 näringslivsorganisationer, akademi, offentliga verksamheter och politik,
övriga nationella myndigheter samt ideell sektor.
Projektbeskrivning
Uppdraget att leda, samordna, följa upp, samt redovisa resultaten av regionala
utvecklingsinsatser, vilket följer av det regionala utvecklingsansvaret, ligger inom
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Region Gotland hos avdelningen för regional utveckling, regionstyrelseförvaltningen.
Uppdraget genomförs i relation till den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
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 samt stärkt samverkan för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika
aktörer.
Delprojekt 1 (besöksnäringen) och 2 (mat- och livsmedelsnäringarna)
Inom områdena besöksnäring samt mat- och livsmedel ingår:
-

att utveckla den interna organisering och styrning av uppdraget, som grund
för att bättre stötta och samordna de externa processerna för en hållbar
strukturomvandling och utveckling av det gotländska näringslivet.
att utveckla det externa arbetet med att leda och samordna utvecklingen inom
styrkeområdena.

Planerade insatsområden är:
1. Internt arbete med stärkt uppföljning, planering och kunskapsutveckling
2. Externt arbete med att leda och samordna utvecklingen inom
styrkeområdena med stöd av kunskaps- samverkans- och
finansieringsverktygen.
Aktiviteter inom delprojekt 1 och 2, det vill säga styrkeområdena 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 (hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och
kommersiell service inklusive sammanhållningspolitiken)
Delprojekt 3 handlar om att hållbarhetssäkra hanteringen av finansieringsverktyget
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 två insatsområden:
1. Hållbarhetssäkra finansieringsverktyget
2. Strategisk samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län avseende
finansieringsverktyget
Delprojektet har även en 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.
Delprojekt 4 (övergripande omställningsarbete)
Aktiviteter inom delprojekt 4 syftar till att stärka Region Gotland i sin roll som
regionalt utvecklingsansvarig aktör. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har
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Region Gotland, genom avdelningen regional utveckling, ansvar för att planera, leda
och samordna genomförande och uppföljning av den regionala tillväxtpolitiken.
Delprojekt 4 ska ses som ett paraply för projektets övriga tre delprojekt och
innefattar utveckling inom fyra insatsområden.
1. Intern samverkan och styrning av det regionala utvecklingsuppdraget
2. Utveckling av gränssnittet mellan regional ledning och intern kommunal
styrning
3. Utveckling av regionala samhandlingsprogram
4. Stärkt flernivåsamverkan
Målet med delprojektet ett strategiskt programlagt utvecklingsarbete och regional
samhandling som bidrar till en socialt, miljömässiga och ekonomiskt hållbar
utveckling på Gotland.
Kostnads- och finansieringsbudget
Kostnads- och finansieringsbudgeten avser perioden 2020-06-01-2022-09-20.
Kostnader
2020
2021
Egen personal
884 454 2 531 104
Investeringar, material och lokaler
77 000
249 375
Externa tjänster
465 000 1 707 000
Resor och logi
33 000
203 000
Summa kostnader
1 459 454 4 690 479
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
729 727 2 345 240
Tillväxtverket
729 727 2 345 240
1 459 454 4 690 480
Summa finansiering

2022
Totalt
2 091 982 5 507 540
210 875
537 250
862 000 3 034 000
83 000
319 000
3 247 857 9 397 790
1 623 928 4 698 895
1 623 928 4 698 895
3 247 856 9 397 790

Projektorganisation

Projektet kommer att ha en övergripande projektledare på 60 % med ansvar för alla
fyra delprojekt. Därutöver finns tre delprojektledare på mellan 25 och 100 % enligt
nedan:
-

Delprojektledare delprojekt 1 Besöksnäringen
Delprojektledare delprojekt 2 Mat- och livsmedelsnäringarna
Delprojektledare delprojekt 3 Hållbarhetssäkring av finansieringsverktyget
Delprojektledare delprojekt 4, Övergripande omställningsarbete

Projektets organisation är planerad i form av en kärnarbetsgrupp. I arbetsgruppen
kommer de kompetenser som bedöms nödvändiga för projektets genomförande att
finnas, det vill säga framförallt projektledning, sakkunnig expertis och kompetens
utifrån alla tre hållbarhetsdimensioner, ekonomi, kommunikation, administration,
företagsstödshandläggning, projektutveckling och projekthandläggning.
Ett finansieringsteam bestående av ekonom och handläggare av projekt- och
företagsstöd, samt administrativt stöd i form av en projekthandläggare kommer att
utgöra grunden för delprojekt 3.
En intern referensgrupp planeras, bestående av regionala strateger med kunskap i
horisontella perspektiv, som är rådgivande utifrån respektive expertis inom
hållbarhet. En extern referensgrupp planeras utifrån kommande dialoger med
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relevanta aktörer såsom Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala universitet med flera
aktörer.
För projektets regionala förankring planeras kontinuerliga rapporter i det regionala
utvecklingsutskottet, som är en del av regionstyrelsen.
Projektets styrgrupp planeras bestå av ledningsgruppen för avdelningen för regional
utveckling.
De beslut som behöver fattas inom och i förhållande till projektet beslutas genom
ordinarie vägar i linjeorganisationen samt vid politiska beslut via regionstyrelsen och
regionfullmäktige.
Projektets detaljerade innehåll och organisation kommer att slås fast i
genomförandeplanen och kommer att utarbetas med processtöd från Tillväxtverket.
Genomförande

Grundtanken är att projektets arbetsprocess är iterativ. Region Gotland har gjort
bedömningen att mest effektivt ur ett resultatperspektiv är att genomföra projektet i
loopande process med korta intervall av uppföljning och utvärdering. Grunden till
aktiviteter är lagd för första året, medan aktiviteter för år två och tre är tentativa.
Aktiviteterna kommer löpande att utvärderas och utgöra grund för kommande års
aktivitetsplanering.
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.
Beslutsmotiveringen är att insatserna bedöms bidra till hållbarhetsmålen i gällande
tillväxtprogram och kommande regional utvecklingsstrategi, liksom till målen för
Agenda 2030.
Generellt antas en högre grad av integrering av sociala och miljömässiga perspektiv i
det regionala tillväxtarbetet generellt ha en positiv betydelse för utvecklingen till en
större hållbarhet vad gäller nedan nämnda perspektiv samt även vad gäller
perspektiven klimat/energi och miljö- samt integrations- och mångfaldsperspektiv.
Barnkonsekvenser

Enligt artikel 3.1 i konventionen om barnets rättigheter ska en prövning av barnets bästa
göras i alla frågor som rör barn. Prövningen gäller det enskilda barnet, barn som
grupp och gruppen barn. Bedömningen är att projektet bidrar till en ökad hållbarhet
vilket påverkar barn positivt. Intressekonflikter avseende barn har ej identifierats och
kompenserande åtgärder bedöms inte finnas behov av.
Jämställdhet

En av projektets hörnstenar är intersektionalitet där jämställdhet ingår och projektet
syftar till att införa en systematik kring könsuppdelad statistik och analys i relation till
det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Projektets effekter för kvinnor och
män, flickor och pojkar bedöms vara positiv på kort och lång sikt.
Landsbygdsperspektiv

Projektet ska främja en hållbar utveckling på hela Gotland, varför påverkan på
landsbygdsperspektivet bedöms vara positiv. De analyser som ska göras inom
projektet kommer att utgå ifrån ett intersektionellt förhållningssätt. Detta inkluderar
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stad-landperspektiv och platsens betydelse som en parameter utifrån vilken insatser
bedöm utifrån.
Ekonomiska konsekvenser

Projektet bedöms inte påverka det ekonomiska perspektivet negativt, varken på
koncernövergripande eller annan nivå. Projektet bedöms främja ett mer
hållbarhetsorienterat näringsliv, vilket också innebär nya affärsmöjligheter.
Projektet kommer att möjliggöra förbättring och utveckling av förvaltningens interna
arbete med hållbart regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag

Vägar till hållbar utveckling - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2020-04-24.
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 Tillväxtverket.
Projektet ska delta på erfarenhetsträffar som arrangeras av Region Gotland.
Projektledare och projektmedarbetare ska finnas tillgängliga för löpande uppföljning
under projektperioden.
Övrigt
Rapportering och begäran om utbetalning följer Tillväxtverkets plan.
Bilaga 1 avser ansökan.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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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Ansökan om stöd
1.1

Allmänna uppgifter

Projektnamn: Vägar till hållbar utveckling 2020-2022
Ansökansid: 56422
Ärendeid: 20252353
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION GOTLAND

1.2

Stödsökande

Namn: REGION GOTLAND
.
62181 Visby
Sverige
Arbetsställe
Namn: Ledningskontor
Postadress:
62181 Visby

Org.Nr: 212000-0803

Arb.ställenr.: 55206965
Besöksadress:
Visborgsallén
62150 Visby

19

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja
Hemsida www.gotland.se

1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

1.5

Projektinformation

Typ av konto: Plusgiro
Kontonummer: 189750-3
Detaljerad info:

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Projektets övergripande syfte är att omställningsarbetet ska leda till att Region Gotland, som
regionalt utvecklingsansvarig aktör, utarbetat nya metoder och arbetssätt för att få bättre effekt
genom ökad förändringslogik vad gäller RUA-verktygen kunskap, samverkan och finansiering,
så att positionsförflyttning mot målen om en större hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet kan
ske, i enlighet med definierade utmaningar i RUS. I praktiken innebär det att alla tre
hållbarhetsdimensioner ska vara en naturlig del av all verksamhet inom det regionala
utvecklingsansvaret samt att ett intersektionellt perspektiv är ett självklart förhållningssätt i allt
regionalt tillväxtarbete. Vad gäller de egenidentifierade områdena, styrkeområdena
besöksnäring och mat- och livsmedel, är syftet att utvecklingen inom det gotländska näringslivet
ska stöttas i att möta de identifierade hållbarhetsutmaningarna inom den regionala
utvecklingsstrategin samt att bidra till positionsförflyttning mot målsättningen i densamma.
Region Gotland avser att ta nästa steg och intensifiera arbetet genom att stärka
förutsättningarna för att arbeta med de tre hållbarhetsdimensionerna gemensamt och med
intersektionalitet i tillväxtarbetet så att dessa perspektiv blir en naturlig del av all utveckling och
alla beslut. Syftet är också att kvalitetssäkra hanteringen av projektmedels- och
företagsstödsprocessen utifrån lagstadgade krav och riktlinjer, att säkra att de horisontella
perspektiven integreras som en naturlig del i arbetet samt att handläggning av projektmedel och

företagsstöd på ett tydligare sätt stödjer målstyrning mot den regionala utvecklingsstrategin.
För arbetet inom sammanhållningspolitiken är syftet att visa på de möjligheter som ligger i att
använda hållbarhet som drivkraft för omställning, förnyelse och välbefinnande. Det interna
arbetet behöver systematiseras för att hållbarhetsaspekter ska kunna hållas samman och
integreras i alla processer. Det kräver en omställning i det ordinarie arbetets olika faser, från
analys och statistik till målbilder, program och planer och konkreta riktlinjer, kriterier, rutiner
och systematik. Projektet avser förbättra förändringslogiken vad gäller verktyget finansiering för
en ökad målstyrning gentemot den regionala utvecklingsstrategin. I relation till aktuellt uppdrag
och det nya målet att stärka och utveckla arbetet med hållbar regional utveckling gör Region
Gotland bedömningen att extern och intern styrning, ledning, samt uppföljning och lärande
behöver utvecklas för att kunna få till stånd struktur och systematik i arbetet att integrera alla
tre hållbarhetsdimensioner i det regionala tillväxtarbetet. Vidare ser Region Gotland ett antal
områden som kan förbättras för att stärka det regionala ledarskapet och öka kapaciteten att
arbeta med hållbarhet som en helhet i det regionala tillväxtarbetet. Projektet ska fokusera på att
utveckla och integrera hållbarhetsaspekter i syfte att kunna initiera och stötta motsvarande
omställningsarbete hos regionala och lokala utvecklingsaktörer, vilka i praktiken är de som
realiserar målen i den regionala utvecklingsstrategin. Projektet avser att utveckla/tillämpa
metoder och verktyg som adresserar målkonflikter, särskilt inom besöksnäring och mat- och
livsmedelsnäringarna. Även samverkansstrukturer framförallt med Länsstyrelsen och Uppsala
universitet behöver stärkas och utvecklas för att den totala genomförandekraften ska bli
optimal. Genomförande kommer att ske utifrån en vidareutveckling av den behovsinventering
som är framtagen i utlysningens första steg. Genomförande kommer att ske utifrån en
vidareutveckling av den behovsinventering som är

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Region Gotland ansöker om 4,7 mnkr under tre år och avser att medfinansiera med lika mycket,
dvs 50 %. Projektet omsluter därmed ca 9,4 mnkr kr under år 2020-2022. Projektet drivs av
Region Gotland, avdelningen för regional utveckling. Projektets primära målgrupper är aktörer
inom besöksnäring och mat- och livsmedel, projektägare, företag, Region Gotland som regionalt
utvecklingsansvarig aktör samt samverkansparter som Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala
universitet och Småland och öarna. Projektet omfattar delprojekten; 1. Besöksnäring, 2. Matoch livsmedel, 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektstöd, stöd till kommersiell service
och stöd inom sammanhållningspolitiken samt 4. Övergripande omställningsarbete. Projektet
och dess aktiviteter genomförs i en iterativ process med syfte att hållbarhetssäkra RUAverktygen kunskap, samverkan och finansiering. Detta sker genom utbildningsinsatser för höjd
kunskapsnivå i hållbarhet och identifierade målkonflikter, genom metodutveckling för
hållbarhetssäkrade beslutsstöd och genom etablering av olika fora för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte i strategiska hållbarhetsfrågor. En delmängd av ovanstående innebär att
hållbarhetssäkra finansieringsverktyget. Aktiviteter planeras kontinuerligt i korta loopar utefter
uppföljning och utvärdering i samverkan med berörda intressenter. Projektets övergripande mål
är att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och ett intersektionellt perspektiv är en
integrerad och naturlig del och ett självklart förhållningssätt i all verksamhet inom det regionala
utvecklingsansvarets verktyg och i allt regionalt tillväxtarbete. Detta ska i förlängningen leda till
den långsiktiga effekten av ett mer diversifierat och mer omställningsbenäget näringsliv, särskilt
vad gäller besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna. Omställningsarbetet ska ske
genom ett tydligt hållbarhetsfokus inom styrning och ledning, en ökad kunskap om innebörden
av regionalt processledarskap och ökade kunskaper internt kring vad RUA-uppdraget innebär.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Externa målgrupper: - Aktörer/klusterorganisationer i näringslivet inom besöksnäringen och
mat- och livsmedelsnäringarna. - Företag som vill arbeta med omställning. Projektet vill särskilt
nå företagare som i dagsläget inte är representerade bland dem som brukar söka stöd. Projektägare, befintliga och nya, som vill arbeta med omställning i samverkan. - Aktörer i det
företagsfrämjande systemet, exempelvis Länsstyrelsen, Uppsala universitet, Science Park
Gotland, ALMI och Tillväxt Gotland. - Näringslivsorganisationer, akademi, offentliga
verksamheter och politik, övriga nationella myndigheter, ideell sektor. Interna målgrupper: Avdelningen för regional utveckling, chefer, strateger och handläggare samt Region Gotlands
fackförvaltningar (Gotlands kommun). Indirekta målgrupper: - Boende och besökare,
deltidsboende, företag som vill etablera sig på ön.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Förväntade resultat inom projektperioden inom besöksnäringen och mat- och
livsmedelsnäringarna är att förändrade förutsättningar, inklusive exempelvis samverkan, ett
hållbarhetssäkrat beslutsstöd och nya kunskaper och förmågor avseende hållbarhet, har lett till
ett förändrat beteende hos centrala aktörer. Därmed förväntas en kontinuerlig förflyttning i
riktning mot hållbar tillväxt inom det gotländska näringslivet ske, särskilt inom besöksnäring
och mat- och livsmedelsnäringarna. Förväntat resultat av det interna omställningsarbetet är att
Region Gotland har effektiva och kvalitetssäkrade verktyg inom finansiering för prioritering och
styrning av insatser som stöttar de övergripande hållbarhetsutmaningarna och målen i den
regionala utvecklingsstrategin. Förväntat resultat av hållbarhetssäkringen av
finansieringsverktygen är också att tydliga och mer specifika krav avseende hållbarhet kommer
att ställas på framtida projektägare och mottagare av företagsstöd. Vid projekttidens slut ska
projektmedel (nationella), företagsstöd och stöd till kommersiell service vara hållbarhetssäkrade
utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet samt utifrån ett intersektionella aspekter.
Vidare ska kunskapen ha ökat hos regionala aktörer på Gotland och Region Gotlands egna
verksamheter om att använda ESI-fonderna för att ställa om, förnya näringslivet och stärka
välbefinnandet genom en kunskaps- och erfarenhetsinriktad dialog och kommunikation mot
målgrupperna. Kunskapsnivån hos handläggare förväntas ha kommit till en rutinmässig
medvetandenivå vad gäller sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsperspektiv och ett
intersektionellt förhållningssätt. Förväntad effekt inom projektperioden är att alla tre
hållbarhetsdimensioner och ett intersektionellt förhållningssätt är styrande i all hantering av
RUA-verktygen finansiering, kunskap och samverkan. Förväntat resultatet av insatser som
direkt möter hållbarhetsutmaningarna i samhället visas genom att 100 % av avsatta medel
upparbetats. Förväntat resultat på kort sikt av det övergripande omställningsarbetet är
förbättrade interna och externa strukturer, system och arbetssätt som har ett självklart
hållbarhetsfokus utifrån alla tre hållbarhetsdimensioner.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
På lång sikt är förväntade effekter ett mer diversifierat och mer omställningsbenäget näringsliv,
särskilt vad gäller besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringarna. Vidare en ökad mångfald i
det gotländska näringslivet och en ökad tillit till att regionala tillväxtprocesser omfattar och tar
hänsyn till alla grupper i samhället. Ytterligare förväntad effekt är att Region Gotland har ett
utvecklat/etablerat samarbete med regionala utvecklingsaktörer inom mat- och
livsmedelsnäringen samt besöksnäringen kring hur hållbarhetsarbetet inom områdena
kontinuerligt kan utvecklas samt att förmågan och kunskap ökat vad gäller att driva företag och
projekt med hållbarhetsfokus och att detta har bidragit till att målgruppen det gotländska
näringslivet har förändrat sitt sätt att affärsutveckla. Övriga långsiktiga förväntade effekter är
att ett systematiskt lärande kring olika typer av insatser och aktiviteters effekter lett till att
Region Gotland arbetar med fokus på omställning och har etablerade strukturer och ett
ledarskap som prioriterar hållbarhetsarbetet med stöd av beslut, riktlinjer, metoder och verktyg.
Samt att Region Gotland jobbar systematiskt med uppföljning, utvärdering och lärande kring
vem/vilka som får del av offentliga medel samt hur medlen bidrar till att lösa
samhällsutmaningar.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Grundtanken är att projektets arbetsprocess är iterativ. Ansökan visar en grundplanering som
detaljplaneras efterhand. Region Gotland har gjort bedömningen att mest effektivt ur ett
resultatperspektiv är att genomföra projektet i loopande process med korta intervall av
uppföljning och utvärdering, istället för att försöka detaljplanera tre år framöver. Till varje
aktivitetsområde knyts ett antal aktiviteter som svarar mot behovsinventeringens analys av
utmaningar och målkonflikter och de mål, resultat och effekter som projektet ska uppnå.
Grunden till aktiviteter är lagd för första året, medan aktiviteter för år två och tre är tentativa.
Aktiviteterna kommer löpande att utvärderas och utgöra grund för aktivitetsplanering. Under
första året sker kontinuerlig avstämning av uppfångade behov utifrån uppföljning och
utvärdering inför planering av delaktiviteter för andra och tredje året. Nedan ses beskrivning av

den iterativa processen. 1. Förankringsfas med generering av idéer internt och externt,
tillsammans med berörda aktörer, bygger aktivitetens innehåll och ramar. 2. Urval av aktiviteter
görs av projektledningen, i samverkan med intressenter, för året enligt kriterier i
behovsinventering och ansökan samt relevans i relation till projektets mål. 3. Ansvarig för
leverans av aktiviteten utses och aktivitetens innehåll detaljplaneras i samverkan med berörda
aktörer. 4. Planering och genomförande aktivitetsansvarig initierar, planerar och genomför. 5.
Kontinuerliga avstämningsmöten hålls med projektledningen vad gäller innehåll, tidplan och
budget. 6. Uppföljning och utvärdering av aktiviteter genom att de följs upp vad gäller resultat,
förmågor och effekter i enlighet med Region Gotlands handlingsplan för resultatförankring och
med bäring på annan relevant rapportering, exempelvis lägesrapportering och villkorsbrev.
Projektets slutliga organisering kommer att slås fast i genomförandeplanen, som ska levereras i
höst i samband med första lägesrapporteringen, och utarbetas med processtöd från
Tillväxtverket. I nuläget ser Region Gotland följande behov av projektorganisation: - En
arbetsgrupp bestående av projektledning, strateger med sakkunskap utifrån sina specifika
arbetsområden, hållbarhets- och kommunikationskompetens. Viss kompetens kommer
sannolikt att behöva köpas in i form av konsulter som stöttar med expertis. - Ett
finansieringsteam bestående av ekonom och handläggare av projekt- och företagsstöd, samt
administrativt stöd i form av en projekthandläggare. Inom projektets arbetsgrupp kommer
därmed de kompetenser som Region Gotland bedömer nödvändiga för projektets genomförande
att finnas, det vill säga framförallt projektledning, hållbarhetskompetens, ekonomi,
kommunikation, administration, projektutveckling och projekthandläggning. - Intern
referensgrupp, bestående av regionala strateger med kunskap i horisontella perspektiv, som är
rådgivande utifrån respektive expertis inom hållbarhet. Referensgruppens aktiva deltagande
säkerställs genom att chefer på avdelnings- och enhetsnivå arbetsleder och tydliggör gränssnitt
mellan projektet och ordinarie verksamhet. - Extern referensgrupp som sätts samman efter
dialog med relevanta aktörer såsom Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala universitet med flera
aktörer. - För projektets regionala förankring planeras att det regionala utvecklingsutskottet, en
del av regionstyrelsen, ska utgöra en politisk referensgrupp. - Projektets styrgrupp planeras
bestå av ledningsgruppen för avdelningen för regional utveckling, det vill säga regional
utvecklingsdirektör, tre enhetschefer (för enheterna hållbar tillväxt, social hållbarhet och
samhällsplanering) samt strateg för programsamordning. De beslut som behöver fattas inom
och i förhållande till projektet beslutas genom ordinarie vägar i linjeorganisationen. Vid
politiska beslut via regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
Projektet har en avgränsning i tid till och med 12 september 2022, då aktiviteter ska vara
genomförda. Det finns också avgränsningar mot Region Gotlands ordinarie verksamhet som
pågår parallellt med det omställningsarbete som projektet genererar. Projektet har kopplingar
till genomförande av den regionala utvecklingsstrategin och löpande avstämningar kommer att
göras för att hitta samverkansmöjligheter och skapa synergieffekter. Projektet har också
kopplingar till den territorial review som OECD kommer att genomföra under projektets två
första år. För att bedöma additionalitet görs kontroller i samband med tillvaratagande av
resultat och lärande utifrån avdelningens handlingsplan för resultatförankring. Sannolikheten
för additionalitet bedöms som god tack vare Region Gotlands medfinansiering, då antalet och
omfattningen på insatser skulle annars sannolikt inte ha kunnat äga rum i den utsträckning som
projektet möjliggör.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Hela projektet bygger på omställning och det övergripande syftet med utlysningen är att
integrera hållbarhet i styr- och ledningssystem i regionernas strukturer. En långsiktig
förflyttning till hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv ska
åstadkommas inom det regionala tillväxtarbetet. För Region Gotlands del med fokus på de
egenidentifierade områdena besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna. Förflyttningen
ska göras genom att regionen adresserar stora samhällsutmaningar så att insatser gör tydligt
hållbart avtryck i samhället. De regionalt utvecklingsansvariga organisationernas verktyg,
kunskap, samverkan och finansiering, ska användas till att säkra omställning i det regionala
utvecklings- och tillväxtarbetet.

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

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

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

1.6

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet

Beskrivning

Delprojekt 1.
Egenidentifierat område:
Besöksnäringen

Gotland har goda möjligheter att bli
ett av Sveriges viktigaste
internationella resmål. Det kommer
ställa stora krav på att utvecklingen
sker på ett hållbart sätt och blir en
del av den regionala
utvecklingsstrategin. Syfte Projektet
syftar till att stötta utvecklingen i
det gotländska näringslivet för att
möta de identifierade
hållbarhetsutmaningarna inom den
regionala utvecklingsstrategin samt
att bidra till positionsförflyttning
mot målsättningen i densamma. Mål
Att det sker en kontinuerlig
förflyttning i riktning mot hållbar
tillväxt inom det gotländska
näringslivet inom besöksnäring och
mat- och livsmedelsnäringarna där
Gotland är en förebild i
omställningsarbetet. För
genomförandet kommer arbetet att
ske inom sex delaktiviteter. 1/ En
hållbar besöksnäring. 2/ En
tematiskt baserad produktportfölj.
3/ Tre besöksstråk. 4/
Utvecklingsmodell för produktägare
och leverantörer. 5/ Samordnad
marknadsföring och distribution. 6/
Samverkan mellan besöksnäringen,
Region Gotland, akademi mm.
Stora delar av det gotländska
näringslivet saknar ett integrerat
holistiskt synsätt över hållbara
sociala, ekonomiska och
miljörelaterade satsningar som
naturliga vägar till utveckling och
tillväxt. För det gotländska

Delprojekt 2:
Egenidentifierat område:
Mat- och
livsmedelsnäringarna

Startdatum Slutdatum
2020-06-01 2022-09-20

2020-06-01 2022-09-20

Kostnad
1 771 259

1 752 926

Aktivitet

Beskrivning

näringslivet är det en utmaning att
jobba med ett integrerat holistiskt
synsätt där satsningar som
integrerar sociala, ekonomiska och
miljörelaterade kostnader ses som
naturliga vägar till utveckling och
tillväxt. Därför behövs insatser som,
systematiserar och införlivar såväl
ett integrerat tankesätt som ett
aktivt handlande i framtidens beslut
och investeringar. Syfte delprojekt 2
Syftet med insatsområdet är att
genom behovsbaserade insatser
(kunskaps, samverkans och
finansieringsinsatser) bidra till
hållbar innovation och
affärsutveckling inom mat- och
livsmedelsnäringarna samt till att
hållbarhet utgör drivkraft för
omställning, förnyelse och
välbefinnande i näringarna. Mål
delprojekt 2 Insatsområdets mål är
att social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet är självklara
faktorer för mat och
livsmedelsnäringarna i dessas
förhållningssätt till utveckling, och
integrerade i beslutsfattande.
Delprojekt 3:
Syftet med insatsområdet är att
Hållbarhetssäkring av
utveckla finansieringsverktyget, dels
företagsstöd, projektstöd, så att det tydligare adresserar
stöd till kommersiell
målkonflikter och integrerar sociala
och miljömässiga perspektiv i
service och stöd inom
sammanhållningspolitiken insatser, dels så att det direkt bidrar
till investeringar där hållbarhet
utgör drivkraften för omställning,
förnyelse och välbefinnande.
Delprojektet har två mål: 1) att,
utöver lagstadgade krav,
kvalitetssäkra hanteringen av
projektmedel- och företagsstöd så
att de tre hållbarhetsdimensionerna
integreras som en naturlig del i
finansieringsprocesserna.
Hållbarhetssäkringen ska bidra till
att finansierade aktiviteter synliggör
målkonflikter. Att synliggöra måloch intressekonflikter ska bidra till
analys och diskussion för att på
olika nivåer kunna fatta mer
välinformerade och därmed mer
hållbara beslut. 2) att direkt främja
en hållbar strukturomvandling och
utveckling av det regionala
näringslivet genom en utlysning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-06-01 2022-09-20

4 794 638

Aktivitet

Beskrivning
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.
Projektets aktiviteter ska bidra till
en mer hållbar förändringslogik så
att den sammanlagda
projektportföljen tydligare relaterar
till beslutade mål. Nedan beskrivs
aktiviteter och delaktiviteter i
sammanfattning.
HÅLLBARHETSSÄKRING AV
FINANSIERINGSVERKTYGET: Etablering av finansieringsteam. För
en hållbar organisering av
projektverksamheten där ett fåtal
funktioner ansvarar för
handläggningsprocessen, med stöd
av sakkunniga strateger. Finansieringsstrategi. Utarbetande
och implementering baserat på en
nulägesanalys av hållbarhet inom
projektmedel, företagsstöd, stöd till
kommersiell service och stöd i
strukturfonderna. -Hållbarhetssäkra
projektprocessen. Från utlysning till
utvärdering, via ansökan,
genomförande, uppföljning. Aktuella
riktlinjer för både projektmedel och
företagsstöd ska uppdateras med
nya riktlinjer, nya arbetssätt och nya
metoder. Här ingår även
kunskapshöjande insatser gentemot
företagare och projektägare för att
öka deras kapacitet för
omställningsarbete och för att
kunna ta del av medel inom
finansieringsverktyget som avsätts
för hållbarhetsarbete. Inom
delaktiviteten ingår också en
tematisk utlysning med arbetsnamn
Tellus Gotland, där Region Gotland
under tre år öronmärker medel för
hållbarhet inom projekt- och
företagsstöd. I delaktiviteten ingå
också att förbättra rutiner för
uppföljning och utvärdering av
finansieringsinsatser utifrån
hållbarhetsdimensioner samt analys
av vilka effekter insatser fått ur ett
intersektionellt perspektiv. Behov
finns av stärkt kapacitet för att öka
intern kompetens kring

Startdatum Slutdatum

Kostnad

Aktivitet

Delprojekt 4:
Övergripande
omställningsarbete

Beskrivning
hållbarhetsanalys och användande
av statistik. I aktiviteten ingår att
bygga ett system för strukturerat
samlande av statistik samt modeller
för redovisning av statistik utifrån
hållbarhetsdimensioner och
intersektionalitet. Arbetet ska göras
i samverkan med processen att följa
upp den regionala
utvecklingsstrategin, som ska
revideras en gång per
mandatperiod. - Erfaträffar. Med
fokus på hållbarhet för projektägare,
strateger och handläggare, med
utvecklat hållbarhetsfokus, i syfte
att främja lärande och
kunskapsutbyte internt och externt.
- Hållbarhetssäkra
sammanhållningspolitiken.
Nyttjandet av fonderna för
finansiering samt för en hållbar
omställning ska öka genom en
projektskola, interaktiv
hållbarhetsintegrerad
projektutveckling samt metod för
omvärldsbevakning. STRATEGISK
SAMVERKAN MED LÄNSSTYRELSEN
AVSEENDE FINANSIERING:
Utveckla samverkansformer för att
mer strategiskt använda
finansieringsverktygen i relation till
varandra. Dvs strategisk planering
av insatser behöver göras i relation
till att finansiering kan komma från
olika källor och förutsättningarna
att poola eller samla finansiella
resurser behöver öka. Det samlade
stödet inom t ex mat- och
livsmedelsområdet behöver
synliggöras för att kunna göra
relevanta uppföljningar, analyser
som ska ligga till grund för
strategisk gemensam planering.
Som RUA har Region Gotland ansvar
för att planera, leda och samordna
genomförande och uppföljning av
den regionala tillväxtpolitiken. Det
nya och målet för politikområdet
innebär en tydligare direktionalitet,
en ökad tydlighet i att riktningen för
den regionala tillväxtpolitiken är en
hållbar utveckling. Med detta följer
behovet av att utveckla organisering
och styrning av uppdraget för att på
bästa sätt främja en hållbar

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2020-06-01 2022-09-20

1 078 966

Aktivitet

Beskrivning
strukturomvandling och utveckling
av det gotländska näringslivet och
samhället. Delprojekt 4,
Övergripande omställningsarbete,
tar sin utgångspunkt i det regionala
utvecklingsansvaret och behovet av
att inom Region Gotland genomföra
ett internt omställningsarbete och
stärka regional samhandling för att
på ett bra sätt bidra till en hållbar
utveckling på Gotland. Syftet med
delprojektet är att växla över till ett
mer strategiskt och programlagt
utvecklingsarbete (inkluderat en
tydligare förändringslogik) som på
ett bättre sätt ska bidra till
investeringar i hållbara
förändringar och därmed till målet
för politikområdet, målen i den
kommande regionala
utvecklingsstrategin samt till det
aktuella projektets målsättningar.
Omställningsarbetet ska genomföras
genom att tillämpa/utveckla
lämpliga metoder och arbetssätt i
relation till arbetet med att utarbeta,
fastställa och samordna insatser för
genomförandet av RUS samt i
relation till uppdraget att följa upp,
låta utvärdera och redovisa
resultaten av tillväxtarbetet. I syftet
ingår även att utveckla gränssnittet
mellan regional ledning och intern
styrning. Målet med delprojektet ett
strategiskt programlagt
utvecklingsarbete och regional
samhandling som bidrar till en
socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar utveckling på
Gotland. Delprojektet ska ses som
ett paraply för projektets övriga tre
delar och innefattar bland annat
utveckling av tre följande områden:
- UTVECKLING AV INTERN
SAMVERKAN OCH STYRNING AV
DET REGIONALA
UTVECKLINGSUPPDRAGET Arbetet
kommer att innefatta arbete med
effektmål, insatsområden, data och
analys, utveckling av processer och
rutiner för planering, genomförande
och uppföljning av
utvecklingsinsatser. I relation till
dessa delar ska sociala,
miljömässiga och ekonomiska

Startdatum Slutdatum

Kostnad

Aktivitet

Beskrivning
hållbarhetsdimensioner, liksom ett
intersektionellt perspektiv,
integreras med stöd av relevanta
verktyg/metoder. - UTVECKLING AV
REGIONALA
SAMHANDLINGSPROGRAM
Regional utveckling handlar om att
möta dagens komplexa ekologiska,
sociala och ekonomiska problem.
Komplexa problem behöver
hanteras gemensamt, i sammanhang
där många tar initiativ i relation till
gemensamma mål. Om många
aktörer testar och observerar
framträder mönster och möjliga
lösningar snabbare. För att lyckas
med regional utveckling krävs alltså
att regionala aktörer skapar
förutsättningar tillsammans, att man
samhandlar. Mervärdet av en
regional utvecklingsstrategi kan
sägas ligga i att den ska bidra till
samhandling kring komplexa
problem inom områden som är
långsiktigt viktiga för en hållbar
utveckling. Region Gotland föreslår
därför i kommande RUS tre program
för samhandling. Arbetet med att
utarbeta programmen ska pågå
under projektperioden. UTVECKLING AV GRÄNSSNITTET
MELLAN REGIONAL LEDNING OCH
INTERN KOMMUNAL STYRNING
Region Gotland befinner sig i en
unik situation eftersom det
regionala utvecklingsansvaret och
den det primärkommunala
uppdraget finns i samma
organisation. En vertikal styrning
kan alltså åstadkommas mellan den
kommunala organisationen och det
regionala utvecklingsuppdraget. Det
ger goda förutsättningar för arbetet
för en hållbar utveckling. Inom
ramen för projektet ska aktiviteter
genomföras för att utveckla den
kommunala styrmodellen och RUS
så att den sistnämnda blir styrande i
de kommunala förvaltningarnas
verksamhetsplanering, strategiska
plan och budget. Inom ramen för
projektet ska aktiviteter också
genomföras för ökad förståelse för
gränssnitten mellan hård styrning
(kn förvaltning) och mjuk styrning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

Aktivitet

Beskrivning
(regional utveckling) samt dess
olika logiker.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

1.7

Kostnader

Budget

Kostnadsslag
Personal: Lön
projektledare delprojekt
3, finansieringsverktyg
2020: 50%, 2021-2022:
100%
Personal: Lön
projekthandläggare
delprojekt 3, 100%
Personal: Lön
övergripande
projektledare för alla 4
delprojekt, 60%
Personal: Lön
projektledare delprojekt
1, besöksnäringen 30%
Personal: Lön
projektledare delprojekt
2, mat- o livsm 30%
Personal: Lön
projektledare delprojekt
4, övergripande
omställningsarbete, 25%
Personal: Lön
kommunikatör delpr 1-4,
50%
Externa tjänster: Delpr 3.
Konsultkostnad,
processledning erfaträffar,
1/år 2021-2022,
delaktivittet 3.1.4
Externa tjänster: Delpr 1.
Konsultkostnad
Externa tjänster: Delpr 3.
Konsultkostnad,
processledning intern ws
kunskapshöjande insatser
i hållbart beslutsfattande,
delaktivitet 3.1.1
Externa tjänster: Delpr 3.
Marknadsföring och
annonsering kopplat till
nya hållbarhetskriterier,
spridande av goda ex,
resultat och effekter,
delaktivitet 3.1.1
Externa tjänster: Delpr 3.
Konsultkostnad,
framtagande o
marknadsföring av
pedagogisk handbok,
delprojekt 3.1.3
Externa tjänster: Delpr 4.
Konsultkostnad,
Utveckling och förvaltning
av data och analys
Externa tjänster: Delpr 3.
Marknadsföring och
annonsering utlysning
Tellus Gotland, inkl
framtagande av kampanj,

2020

2021

2022

Totalt

289 809

786 738

603 030

1 679 577

92 202

563 166

431 661

1 087 029

218 772

437 544

328 158

984 474

120 869

207 204

155 403

483 476

128 786

220 776

165 582

515 144

34 016

204 096

153 072

391 184

0

111 580

255 075

366 655

0

12 000

12 000

24 000

140 000

470 000

240 000

850 000

30 000

30 000

30 000

90 000

25 000

75 000

50 000

150 000

0

50 000

25 000

75 000

50 000

100 000

50 000

200 000

25 000

75 000

25 000

125 000

Kostnadsslag
för traditionella o sociala
medier, delaktivitet 3.1.3
Externa tjänster: Delpr 3.
Konsultkostnad,
sammanhållningspolitiken,
projektskola
Externa tjänster: Delpr 3.
Konsultkostnad,
framtagande
av
utbildningsmaterialför
extern
och
intern
kunskapshöjning,
delaktivitet 3.1.3
Externa tjänster: Delpr 3.
Konsultkostnad,
sammanhållningspolitiken,
hållbarhetsintegrerad
projektutveckling,
processkartläggning och
digital version, delaktivitet
3.1.5
Externa tjänster: Delpr 4.
Konsultkostnad, regional
processledarroll, internt
RUA-rollen, inkl peer
review o interregionalt
lärande
Externa tjänster: Delpr 3.
Konsultkostnad,
processledning utbildning
för
företag
och
projektägare, 1 ws/år
2021-2022,
delaktivitet
3.1.3
Externa tjänster: Delpr 3.
Konsultkostnad,
sammanhållningspolitiken,
extern
tjänst
för
omvärldsbevakning och
erfarenhetsutbyte,
delaktivitet 3.1.5
Summa kostnader
Projektintäkter

Summa faktiska
kostnader
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i annat än
pengar
Summa totala kostnader

2020

2021

2022

Totalt

25 000

75 000

50 000

150 000

20 000

20 000

20 000

60 000

50 000

100 000

0

150 000

50 000

100 000

0

150 000

0

30 000

30 000

60 000

0
1 459 454

40 000
4 690 479

0
3 247 856

40 000
9 397 789

1 459 454

4 690 479

3 247 856

9 397 789

1 459 454

4 690 479

3 247 856

0
9 397 789

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering

0

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

0
0

0

0
0
0

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2020
1 459 454

2021
4 690 479

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

2022
3 247 856

Totalt
9 397 789

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

1.8

Förskott

1.9

Mina kontakter

Sökt förskottsbelopp: 0
Motivering:

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

Annette Glover

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

Catrine Wikström
0704476721
0704476721
catrine.wikstrom@gotland.se
Kontaktperson

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

Erik Bäckström
0498-204911
070-7887829
erik.backstrom@edu.gotland.se
Projektledare
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Projekt Zero - Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

Region Gotland medfinansierar projektet ”Zero” med 50 procent av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt högst 2 69 758 kronor ur anslag 1:1 för regionala
tillväxtåtgärder.
 Beslutet avser perioden 2020-06-01 till 2020-12-31.


Sammanfattning

Projektet "Zero" ska stärka gotländska startups innovations- och konkurrenskraft.
Det sker genom utvecklingsprocesser som Science Park Gotland har integrerade
arbetssätt för, dessa stärker startups utveckling av hållbara affärsmodeller utifrån
Agenda 2030 och klimatutmaningen. Projektet avser att ta vara på den
tillväxtpotential som finns för startups som kan möta marknadens krav på långsiktigt
hållbara produkter och tjänster. Startups kommer att få tillgång till testbäddar och
prototyputveckling för utveckling av produkter/tjänster samt till internationella
nätverk för lansering av sina produkter/tjänster. Samarbete kommer att ske med
aktörer för hållbarhet och affärsutveckling lokalt, regionalt och nationellt samt med
företag på ön. Projektet förväntas leda till att inkubatorn har väl integrerade smarta
processer, metoder och verktyg inom hållbarhet genom hela inkubationsprocessen
som stärker startups konkurrenskraft. Startups som testat sina produkter/tjänster vid
lokala testbäddarna hos etablerade SMF har lett till affärskontakter dem emellan. På
sikt förväntas det leda till att gotländska företag lägger mer resurser på att erbjuda
marknaden produkter/tjänster som bidrar till att möta Agenda 2030. Det ger i sin tur
ökad regional konkurrenskraft för produkter/tjänster från Gotland ut på en större
marknad.
Syfte

Utveckla hållbara affärsmodeller för att stärka gotländska startups innovations- och
konkurrenskraft. Genom en ökad medvetenhet och kunskap om en internationell
kontext öka förutsättningarna att nå en internationell marknad.
Mål

Målet för projektet är att startups på Gotland säljer produkter och tjänster som bidrar
positivt till målen i Agenda 2030, regionalt, nationellt och internationellt.
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Målgrupp

Projektets primära målgrupp är startups på Gotland. Sekundär målgrupp är övriga
SMF på Gotland. Därutöver är regionala och nationella aktörer som arbetar för att
möta klimatutmaningen, företagsnätverk och andra innovationsstödjande aktörer en
del av sekundär målgrupp.
Horisontella perspektiv, miljömässiga-, mångfalds- och jämställdhetseffekter

Fokus för affärsutvecklingen i hållbara affärsmodeller kommer att ligga på hur
produkten/tjänsten kan bidra till målen i Agenda 2030, där de horisontella kriterierna
ingår, och på att möta klimatutmaningen eller på att ha ett lågt avtryck på klimatet.
Genom projektet kommer SPG att integrera metoder och verktyg knutet till Agenda
2030 i hela inkubationsprocessen för att praktiskt stödja hållbarhetsarbetet i
respektive startup.
Projektorganisation

Projektet ägs och leds av Science Park Gotland. Styrgruppen representeras av
Uppsala universitet Campus Gotland och Region Gotland.
Till projektet rekryteras en affärsutvecklare med uppgift att bygga hållbara och
jämställda affärsmodeller och team samt en Community manager för att facilitera,
stödja och skapa engagemang och sammanhållning.
Projektet kommer i rekryteringen av affärsutvecklare, Community manager samt vid
anlitande av extern expertis agera utifrån att personalen ska representera olika
bakgrunder och ha en jämn könsfördelning
Genomförande

Genom projektet kommer SPG att integrera metoder och verktyg knutet till Agenda
2030 i hela inkubationsprocessen för att praktiskt stödja hållbarhetsarbetet i
respektive startup.
Projektet har tre arbetspaket.
1. Hållbara affärsmodeller. Utveckla konkurrenskraftiga hållbara affärsmodeller
utifrån mål i Agenda 2030 och klimatutmaningen.
2. Testbäddar. Prototyputveckling och internationellt mindset för startups, där
startups på Gotland har tillgång till testbäddar och prototyputveckling för utveckling
av produkter/tjänster som stödjer målen i Agenda 2030 samt tillgång till
internationella nätverk och plattformar för etablering/lansering av produkter och
tjänster på en internationell marknad. Startups på Gotland deltar i arenan för
nätverkande och kunskapsuppbyggnad om Agenda 2030.
3. Kvalitetsutveckling genom lärande. Stödet för utveckling av konkurrenskraftiga
hållbara affärsmodeller integreras i SPG:s inkubatorprogram. Dessa testats hos SMF
på Gotland. Startups möter även den internationella marknaden för sina
produkter/tjänster genom deltagande på branschspecifika säljmässor eller liknande.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2020-06-01 – 2023-04-30
Kostnader
2020
2021
2022
2023
Totalt
Egen personal
1 257 000 1 992 000 1 992 000
434 000 5 675 000
Extern personal/köpta tjänster 2 025 000 2 325 000 2 325 000
695 000 7 370 000
Lokalkostnader
25 000
50 000
50 000
25 000
150 000
Övriga kostnader
842 517 1 335 158 1 335 158
290 893 3 803 726
Projektintäkter
-10 000
-20 000
-20 000
-5 000
-55 000
Summa kostnader
4 149 517 5 702 158 5 702 158 1 444 893 16 998 726
Finansiering
2 069 758 2 841 079 2 841 079
719 946 8 471 862
Region Gotland, anslag 1:1
TV, ERUF småland & öarna
2 069 758 2 841 079 2 841 079
719 946 8 471 862
Summa finansiering
4 139 516 5 682 158 5 682 158 1 439 892 16 943 724
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Zero ligger i linje med
Tillväxtprogrammet där hållbar tillväxt för stärkt attraktionskraft prioriteras och
näringslivets förutsättningar både för nya och växande företag skall bidra till
övergripande målen befolkningsökning, positiv sysselsättningsutveckling och
skattekraftsutveckling
Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har i
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 där Gotland skall vara ledande när det gäller
idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande samt att det gotländska
näringslivet kännetecknas av att gotländska varor och tjänster har ett högt
förädlingsvärde och i ökad omfattning marknadsförs och säljs utanför Gotland.
Beslutsunderlag

Zero - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder inkommen 2020-03-25.
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
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Ansökan om stöd
Allmänna uppgifter

Projektnamn: Zero
Ansökansid: 8166
Ärendeid: 20205215
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION GOTLAND

Stödsökande

Namn: Science Park Gotland
Cramergatan
62157
Sverige
Arbetsställe
Namn:
Postadress:
Cramergatan 3
62157 Visby

Org.Nr: 802419-6050
3
Visby

Arb.ställenr.: 42989137
Besöksadress:
Kaserngatan
62157 Visby

1

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja
Hemsida www.scienceparkgotland.se/

Samverkanspart
Betalningssätt

Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 5040-1314
Detaljerad info:

Projektinformation
Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Under de senaste åren har hållbarhet, klimatutmaningen och kraven på företagen att erbjuda
produkter som gör det enklare för kunder att minska sina klimatavtryck ökat. Det gäller alla
typer av företag och alla branscher. Nya företagen som startas behöver idag utveckla sin produkt
eller tjänst så att den när den lanseras blir attraktiv för kunder som vill agera klimatsmart och
minska sin resursanvändning. Det utvecklas ständigt nya miljökrav, nya metoder för
idéutveckling och verktyg för att företagen ska anpassa befintlig verksamhet till de ökade
kraven. Likaså utvecklas det metoder och verktyg som riktar sig till startups. Det här projektet
avser att integrera några av metoderna och verktygen i befintliga utvecklingsprocesser som
riktar sig till startups på Gotland. Det grundläggande skälet till att genomföra projektet är att
regionens startups idag saknar ett specifikt stöd för utveckling av klimatmässigt hållbara
affärsmodeller. Det begränsar Gotlands startups möjligheter att var med och lösa gemensamma
samhällsutmaningar. Det begränsar också startups möjligheter att erbjuda och möta
marknadens krav på långsiktigt hållbara produkter och tjänster. Orsaken är att befintliga
stödfunktioner för affärsutvecklings- och innovationsprocesser hos Science Park Gotland (SPG)
och andra regionala aktörer har fokuserat på att ge stöd inom ekonomisk hållbarhet. Ökat fokus
på dimensionerna ekologisk hållbarhet, såväl som social hållbarhet, krävs nu för att utveckla
startups som kan erbjuda innovativa lösningar på stora utmaningar. SPG:s projekt
Innovationsmiljö Gotland som kommer att avslutas under första halvåret 2020 har ännu inte

utvärderats. Men några av de aktiviteter som projektledningen har kunnat se haft positiv effekt
på den låga innovationsgraden hos regionens startups är att de har haft tillgång till
prototyputveckling och ett nätverk av andra må och medelstora företag (SMF). Den låga
innovationsgraden har beskrivits av Peter Larsson i rapporten Hållbara Gotland, i
Tillväxtprogrammet för Gotland 2016 - 2020 samt i den förstudie som SPG genomförde inför
Innovationsmiljö Gotland. Antalet företag som har söker sig till de utvecklingsprocesser som
SPG erbjuder har ökat under Innovationsmiljö Gotland. Utvecklingen av SPG som en
mötesplats för dessa företag kommer att fortsätta framåt med syftet att attrahera en blandning
av talanger och företag som kan bidra till hållbar tillväxt på Gotland. SPG avser nu att ta arbetet
med affärsutveckling vidare och erbjuda startups utvecklingsprocesser som innebär att de
jobbar med att forma hållbara affärsmodeller utifrån Agenda 2030. Särskilt mål 6, 7, 9 samt 12 15, vilka ligger i linje med de stora näringarna på ön - mat- och livsmedel samt turism och
förnyelsebar energi. Under projektet Innovationsmiljö Gotland har det, innan resultatet är
slutligt sammanställt och utvärderat, varit flera män än kvinnor som har sökt stöd från
inkubator vid SPG. Fördelningen har varit ca. 70/30. Det som skett de senaste två åren är dock
att inflödet av idéer till inkubatorn har ökat med över 250%. Kvinnor står för en stor andel av
ökningen. Det är ett är delvis ett resultat av SPG:s kommunikationsplan där fokus varit på att
förmedla aktiviteter och erbjudanden på ett tydligt, pedagogiskt och inkluderande språk. SPG:s
texter och bilder har utformats och kommunicerats med förtänksamhet så att jämställdhet och
mångfald främjas. Detta har bland annat uppmärksammats av SISP där SPG blivit ombedda att
berätta om detta vid olika tillfällen. Det nya projektet kommer att sträva efter att jämna ut
fördelningen och öka insatserna för att erbjuda samma möjligheter för kvinnor och män i SPG:s
aktiviteter och för deltagande i inkubatorn.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Projektet "Zero" ska stärka gotländska startups innovations- och konkurrenskraft. Det sker
genom att utvecklingsprocesser som Science Park Gotland har integrerade arbetssätt som
stärker startups utveckling av hållbara affärsmodeller utifrån Agenda 2030 och
klimatutmaningen. Projektet avser att ta vara på den tillväxtpotential som finns för startups som
kan möta marknadens krav på långsiktigt hållbara produkter och tjänster. Startups kommer att
få tillgång till testbäddar och prototyputveckling för utveckling av produkter/tjänster samt till
internationella nätverk för lansering av sina produkter/tjänster. Samarbete kommer att ske med
aktörer för hållbarhet och affärsutveckling lokalt, regionalt och nationellt samt med företag på
ön. Projektet förväntas leda till att inkubatorn har väl integrerade smarta processer, metoder
och verktyg inom hållbarhet genom hela inkubationsprocessen som stärkt startups
konkurrenskraft. Startups som testat sina produkter/tjänster vid lokala testbäddarna hos
etablerade SMF har lett till affärskontakter dem emellan. På sikt förväntas det leda till att
gotländska företag lägger mer resurser på att erbjuda marknaden produkter/tjänster som bidrar
till att möta Agenda 2030. Det ger i sin tur ökad regional konkurrenskraft för produkter/tjänster
från Gotland.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Projektets primära målgrupp är startups på Gotland. Sekundär målgrupp är övriga SMF på
Gotland. Därutöver är regionala och nationella aktörer som arbetar för att möta
klimatutmaningen, företagsnätverk och andra innovationsstödjande aktörer en del av sekundär
målgrupp. Regionalt är det t.ex. Region Gotland, Almi företagspartner Gotland, Uppsala
universitet, Gotlands förenade besöksnäring, Gotland Grönt Centrum AB och Tillväxt Gotland.
Nationellt är det t.ex. andra Science Parks och inkubatorer inom SISP samt andra nationella
organisationer och myndigheter som stödjer hållbar utveckling av startups.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Mål: Projektet avser att erbjuda startups möjligheten att utveckla konkurrenskraftiga
affärsmodeller som tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och klimatutmaningen. Dessa är allt
viktigare för företagens konkurrenskraft och genom att integrera dem tidigt i företagens
utveckling kan startups utveckla affärsmodeller som ger dem ökad konkurrenskraft och
affärsmässighet. Övergripande mål. Det övergripande målet för projektet är att startups på

Gotland har stärkt sin innovations- och konkurrenskraft genom att deras utveckling har tagit
sitt avstamp i Agenda 2030 och klimatutmaningen. Projektmål. Målet för projektet är att
startups på Gotland säljer produkter och tjänster som bidrar positivt till målen i Agenda 2030;
regionalt, nationellt och internationellt. Projektet har tre arbetspaket. De finns listade
tillsammans med respektive delmål. Arbetspaket 1. Hållbara affärsmodeller. Delmål 1: Startups
på Gotland utvecklar konkurrenskraftiga hållbara affärsmodeller utifrån mål i Agenda 2030 och
klimatutmaningen. Arbetspaket 2. Testbäddar, prototyputveckling och internationellt mindset
för startups. Delmål 2: Startups på Gotland har tillgång till testbäddar och prototyputveckling
för utveckling av produkter/tjänster som stödjer målen i Agenda 2030 samt tillgång till
internationella nätverk och plattformar för etablering/lansering av produkter och tjänster på en
internationell marknad. Delmål 3: Startups på Gotland deltar i arenan för nätverkande och
kunskapsuppbyggnad om Agenda 2030 och de upplever att den skapar mervärden för deras
affärsmässighet och konkurrenskraft. Arbetspaket 3. Kvalitetsutveckling genom lärande. Delmål
4: Stödet för utveckling av konkurrenskraftiga hållbara affärsmodeller är en integrerad del av
SPG:s inkubatorprogram, vilket har utvecklats genom ett löpande kvalitetsarbete utifrån
erfarenheter samt lärdomar från projektets målgrupper.Vid projektavslut har startups på
Gotland stärkt sin innovations-och konkurrenskraft genom att de under utvecklingsprocessen
har utvecklat hållbara affärsmodeller utifrån målen i Agenda 2030. När projektet är slut har
SPG integrerat smarta förbättrade processer, metoder och verktyg inom hållbarhet i
utvecklingsprocessen. Affärsutveckling utifrån hållbara affärsmodeller är då helt integrerat i
hela programmet i inkubatorn och finnas med i urvalsprocessen, vid affärsmodellering, vid val
av leverantörer, i produktion o.s.v. Därutöver har startups fått stöd i utvecklingen av prototyper
av sina produkter och tjänster. Dessa har sedan testats hos SMF på Gotland. Startups har även
mött den internationella marknaden för sina produkter/tjänster genom att de deltagit på
branschspecifika säljmässor eller liknande. Det har även stärkt dess internationella mindset. Det
har i sin tur bidragit till att de har utvecklat affärsmodeller som tar hänsyn till att Agenda 2030
är ett globalt åtagande, vilket påverkar vilka marknader som är intresserade av deras
produkter/tjänster. Som ett resultat av projekt har det genom nätverksaktiviteter byggts en
stabil grund för fortsatt nätverks- och utvecklingsarbete för hållbar affärsutveckling där startups
och övriga SMF på Gotland deltar. Den primära målgruppen för projektet är huvudmottagare av
projektets direkta resultat. För att säkerställa att resultatet matchar målgruppen behov kommer
aktiviteterna, framför allt dem som sker inom uppdraget för Community managern, att
utvecklas i nära samarbete med målgruppen. Det beskrivs närmare under arbetssätt.
Projektägaren är mottagare och bärare av att insatserna för att skapa hållbara affärsmodeller
hos startups utvecklas även efter projektavslut.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Den övergripande förväntade effekten av projektet är att startups på Gotland utvecklar företag
som erbjuder produkter och tjänster som bidrar att möta klimatutmaningen och för deras
affärsidé relevanta mål i Agenda 2030. Den regionala gemenskapen, mellan startups och SMF
på Gotland som har arbetats upp genom Community Managerns arbete under projektets gång,
är längre fram en del av verksamheten vid SPG och både startups och SMF på Gotland träffas
regelbundet för att fortsätta byggandet kunskap om hållbara affärsmodeller som möter
utmaningarna i Agenda 2030 och klimatutmaningen. Startups tester vid lokala testbäddarna
och hos etablerade SMF på Gotland har lett till affärskontakter mellan startups och SMF. Det
kan t.ex. innebära att startups får stöd för en första lansering för sina produkter/tjänster eller
att kontakterna är en ingång till branschens investerare och affärsnätverk. Kunskapen som SMF
har fått från att vara testbäddar i projektet har medfört att de i större utsträckning agerar utifrån
hållbarhet och hållbar affärsmässighet. Det förväntas på sikt leda till ökat samarbete mellan
företag av olika storlek och mellan olika branscher på Gotland samt att företag lägger mer
resurser på att erbjuda marknaden produkter och tjänster som bidrar till att möta
klimatutmaningen. Det ger i sin tur ökad regional konkurrenskraft för produkter och tjänster
från Gotland. Projektets bidrag till målen i Europa 2020: Projektet bidrar till EU:s strategi,
Europa 2020 om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt och det första av dess fem mål;
ökad sysselsättning, genom att främja tillväxten för företag.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Projektet ägs och leds av Science Park Gotland som ansvarar för att projektet får de resurser och
förutsättningar som krävs. Projektägaren skapar förutsättningar för att projektet drivs framåt

och tar ansvar för att resultaten tas om hand, såväl under som efter projekttiden, och att de blir
till långsiktiga effekter. Det inbegriper att projektägaren ansvarar för att projektet samspelar
med den ordinarie verksamhet och ev. andra initiativ inom verksamheten som drivs i
projektform. Projektledaren och kommunikatören är anställda av Science Park Gotland och har
lång erfarenhet inom sina områden. En affärsutvecklare som har kunskap om hur startups kan
bygga hållbara och jämställda affärsmodeller samt team, kommer att anställas i projektet. I
projektgruppen kommer också en Community manager att ingå. Community managers roll är
att jämte projektledare facilitera, stödja och skapa engagemang samt sammanhållning för
hållbara affärsmodeller och utveckling av bolag som stödjer målen i Agenda 2030 och bidra till
att lösa klimatutmaningen. Även Community managern kommer att rekryteras till projektet.
Projektledaren håller ihop projektet och leder övriga projektmedarbetare samt ansvarar för att
arrangera de olika aktiviteterna inom varje arbetspaket. Inom projektet finns budgeterat för
ekonomiadministration som hanteras av personal som är anställd på SPG. Vid upphandling av
externa tjänster eller varor kommer i första hand att ske enligt LoU. Inköps- och
upphandlingsplan bifogas. Projektägaren ansvarar för att projektets resultat utvärderas och att
erfarenheterna och lärandet förs tillbaka till ordinarie verksamhet samt sprids till sekundär
målgrupp och andra berörda utanför projektet. Projektägaren och medlemmarna i föreningen
Science Park Gotland - Uppsala universitet Campus Gotland och Region Gotland - är mottagare
av resultaten och ansvarar för att de är till nytta för Science Park Gotlands stöd till startups efter
projekttidens slut. Styrgruppen för projektet kommer att följa, ta del och lära av uppföljningar,
aktiviteter för internt lärande samt den följeutvärdering som genomförs i projektet. Den består
preliminärt av: representant från Uppsala universitet Campus Gotland, representant från
Region Gotland. För att främja en jämställd fördelning mellan kvinnor och män som antas till
programmen kommer projektet att i rekryteringen av affärsutvecklare, Community manager
samt vid anlitande av extern expertis agera utifrån personalen ska representera olika
bakgrunder och ha en jämn könsfördelning.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
De aktiviteter som ingår i projektet finns inte i den ordinarie verksamheten hos SPG eller i
andra befintliga utvecklingsprojekt. Projektets budget kommer att särredovisas och hållas skild
från övrig verksamhet.

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 ansvarar också för att sammanställa underlag och färdigställa lägesrapporter
samt ansökan om utbetalning till Tillväxtverket och medfinansiär. Hållbara affärsmodeller.
Science Park Gotlands projekt Innovationsmiljö har bidragit till att Gotland idag har ett
utvecklingsprogram för startups. Programmet består av två delar; SPG STARTUP (3-6 månader)
för de som är i ett tidigt skede av sin idéutveckling och SPG SUMMIT (12-24 månader) som är
ett intensivt program för de startups som kommit lite längre. Fokus för affärsutvecklingen i
hållbara affärsmodeller kommer att ligga på hur produkten/tjänsten kan bidra till målen i
Agenda 2030, där de horisontella kriterierna ingår, och på att möta klimatutmaningen eller på
att ha ett lågt avtryck på klimatet. Genom projektet kommer SPG att integrera metoder och
verktyg knutet till Agenda 2030 i hela inkubationsprocessen för att praktiskt stödja
hållbarhetsarbetet i respektive startup. Vid antagning till programmen kommer SPG att arbeta
med verktyget Sustainability readiness index, knutet till Agenda 2030, som ger en nulägesbild
av företagen vid antagningstillfället. Detta index kommer att visa vilka områden som kräver
åtgärder och vilka som är godkända. Indexet kommer att kunna följas upp löpande för att se
företagens förflyttning under inkubationsprocessen och fungera som ett stöd i företagens
hållbarhetsutveckling och i dialogen mellan startups och affärscoach. Utöver Sustainability
readiness index kommer även hållbarhetscanvas att implementeras i processen med tillhörande
frågekort som är anpassade för mindre företag. Dessa används för att startups ska börja
orientera sig i hållbarhetsfrågor och fundera på relevansen av olika hållbarhetsaspekter. Det
hjälper också startups att identifiera de väsentligaste områdena som gynnar kunder,
intressenter, företag och samhället i stort. De är även ett stöd för gapanalyser och utvärdering
hur väl företaget presterar inom de viktigaste frågorna idag. Det hjälper startups att utveckla
lösningar och innovationer inom de frågor som är viktiga, men som företaget inte presterar fullt
ut på idag samt att identifiera affärsmöjligheterna i viktiga hållbarhetsfrågor. Arbetet med
hållbarhetscanvas och startups leverans kommer att följas upp löpande under

inkubationsprocessen med utgångspunkt i Sustainability readiness index. Testbäddar,
prototyputveckling och internationellt mindset för startups. I arbetspaket 2 kommer
innovationsprocessen för produkter och tjänster att arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Det innebär att startups testar sina idéer utifrån frågeställningar om vems nytta som tillgodoses,
vem behov, vem värderingar som styr utvecklingen av produkten/tjänsten. Exempelvis kan
forskningsresultat från Uppsala universitets forskningsstudie och kartläggning om incitament
och förhållningssätt till energiomställningen bland kvinnor och män vara ett underlag till
startups. Liknande studier/resultat även inom andra områden och kommer, när så är relevant,
att användas i innovationsprocessen. Internationellt mindset. Startups kommer att erbjudas
möjligheten att delta i event i andra regioner i Sverige och i andra länder. Eventen anordnas av
andra aktörer. Resor till aktiviteter såsom mässor, pitchevent och konferenser bokas och betalas
av projektägaren. Det samma gäller för boende. Men kostnader för t.ex. lokala resor kan uppstå i
EU eller inom EES. En egen insats, 1 000 kronor/person kommer att tas ut från de startups som
gör en resa till en säljmässa eller dyl. under aktiviteten, internationellt mindset.

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

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

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

Tid och aktivitetsplan
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

Resultaten, kommande möten och skeende
i projektet kommer att spridas och
aviseras via SPG:s hemsida och sociala
medier till startups, SMF och andra
intressenter. Projektets aktiviteter och
resultat kommer att delges kollegor inom
andra inkubatorer och Science Parks,
bland annat genom den nationella
föreningen för Science Parks - SISP. Vid
uppstarten
av
projektet
kommer
projektledningen att ta fram en plan för
hur kommunikation ska ske under
projektet. Planen ska på ett tydligt sätt ta
hänsyn till de horisontella kriterierna och
bidrar till att information och dialog med
målgruppen sker utifrån gemensamma
utmaningar
för
näringslivet.
I
kommunikationen med målgruppen och i
marknadsföringen
av
hållbara
affärsmodeller,
liksom
de
andra
aktiviteterna i projektet kommer val av
kommunikationskanaler, nätverk, bilder
och utformning av budskap/texter göras
för
att
främja
delaktighet
och
affärsutveckling för både kvinnor och
mäns, samt för individer med annan etnisk

Startdatum
Slutdatum
2020-06-01
2023-02-28

-

Kostnad

-

1 102 372

Aktivitet

Avslutsarbete

Utvärdering och lärande

Hållbara affärsmodeller

Beskrivning
bakgrunds idéer. Kostnaden avser
personalkostnader för en kommunikatör 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
motsvarar
personalkostnader
för
projektledaren och administratören under
projektets två sista månader.
För att stärka resultatleveransen kommer
projektgruppen att jobba med ständiga
förbättringar inom projektet. De kommer
att löpande och systematiskt arbeta med
lärdomar
och
förbättringar
med
utgångspunkt i PDSA-metoden. Det blir en
del av den interna avstämningen och
uppföljningen av projektet och är därmed
ett komplement till den externa
följeutvärderingen. En extern utvärderare
kommer att handlas upp i samband med
att projektet beviljas medel. Detta görs för
att säkerställa att utvärderaren är på plats
vid projektstart. Den externa utvärderaren
ska leverera följe- och slututvärdering
samt ge stöd till projektledningen
avseende arbetet med förbättringsarbetet.
Kostnaden avser kostnaden för den
externa utvärderaren.
Under hållbara affärsmodeller kommer
projekt att utveckla ett tillägg till befintliga
utvecklingsprogram vid SPG. Utveckling av
tillägget sker med stöd av extern expertis
och i samråd med de startups som redan
deltar i SPG:s program. Tillägget som ska
stödja utveckling av affärsmodeller
kommer att innehålla stöd för utveckling
inom olika avsnitt. De olika avsnitten
omfattar bl.a. affärsidé, produktutveckling
och design, produktion, distribution och
transport, användning och återvinning
samt kommunikation. -Modellutveckling:
Tid
för
extern
expertis
och
affärsutvecklare att utveckla modellen.
Test av modellen sker på befintliga bolag i
SPG:s program. -Community managerns
aktiviteter. Återkommande träffar för
inkubatorbolag som bland annat ger dem
kontakt med investerare, ökad kunskap
om att försäljning som bidrar till målen i
Agenda 2030 samt hur de kan möta
klimatutmaningen. Community manager
ska även ansvara för genomförande av alla
event som sker inom projektet, ansvara för
att bolagen kommer iväg på resor/träffar
som bidrar till utveckling av hållbara

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2023-03-01
2023-04-30

-

170 367

2020-06-01
2023-02-28

-

800 000

2020-06-01
2023-02-28

-

6 628 290

Aktivitet

Internationellt mindset,
prototyputveckling och
testbäddar för startups.
Internationellt mindset

Prototyputveckling

Testbäddar

Beskrivning
affärsmodeller/internationellt
mindset
och ansvara för att bolag kommer i kontakt
med rätt nätverk, PR, press, event etc.
Kostnaden består av personalkostnader
och externa tjänster inom hållbarhet och
internationalisering.
I arbetspaket Internationellt mindset,
prototyputveckling och testbäddar för
startups kommer tre delaktiviteter att ske.
Startups och SMF på Gotland har
identifierad låg internationaliseringsgrad
och begränsad utblick till andra länders
marknader och internationell konkurrens.
Det innebär att startups inte full ut ser de
möjligheter som en internationell
marknad för deras idéer skulle innebära
för deras möjligheter att växa som bolag
och för fortsatt innovationsutveckling i
bolagen. Erbjudandet till startups att delta
i, pitcha på och att träffa kunder på den
internationella marknaden förväntas ge
dem en skjuts för deras idéer och stärka
deras
affärsmässighet.
Eftersom
marknaden ser olika ut för olika produkter
och
tjänster
kommer
startupsens
medverkan på event i andra regioner och
länder inom EU/EES att anpassas till varje
startup
som
deltar
i
utvecklingsprogrammet. Det kan t.ex.
handla om resor till EU-startups Summit
som arrangeras i olika europeiska städer
varje år. Likt summit för EU-startups,
cirkulerar värdskapet för bransch- och
affärsmässor mellan Europas städer. Det
är därför svårt att ange vilka länder som
kommer att bli aktuella inom projektet.
Kostnaden avser resor och boende för
startups. 8-13 startups/år.
Startups saknar i vissa fall kompetens
internt för att utveckla en första prototyp.
Genom att kunna tillföra extern
kompetens för utveckling ges möjligheten
för startups att snabbare nå marknaden. I
den här aktiviteten kan startups utveckla
en första prototyp av sin produkt/tjänst
som sedan kan användas för tester. Tester
kommer att ske i nära samarbete med SMF
på Gotland som kan erbjuda startups
möjligheten att använda deras utrustning
eller att prova produktion och försäljning i
deras verksamhet. Prototyputveckling
erbjuds startups inom ramen för SPG:s
program. 8-13 startups/år kommer att få
externt stöd för att utveckla en första
prototyp. Kostnaden omfattar externa
tjänster för prototyputveckling.
Uppbyggnad och etablering av ett SMF
community som kan fungera som ett
ekosystem av testbäddar för startups.
Aktiviteterna består av möten med SMF

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-06-01
2023-02-28

-

6 238 848

2020-06-01
2023-02-28

-

1 050 000

2020-06-01
2023-02-28

-

3 250 000

2020-06-01
2023-02-28

-

1 938 848

Aktivitet

Kvalitetsutveckling
genom lärande.

Beskrivning
som är intresserade av att delta i och deltar
i som testbäddar. Samt av möten mellan
startups och SMF. Mötena kan komma att
ske i samband med andra större möten för
målgrupperna som handlar om hållbarhet.
Det kan även ske enskilt mellan startups
och SMF. Antalet träffat kommer att
anpassas efter antalet startups (8-13/år)
och branscher. Samarbete med SMF på
Gotland avseende testning av startups
produkter och tjänster har skett vid ett par
tillfällen under projektet Innovationsmiljö
Gotland. Det nya projektet avser att bygga
vidare på upparbetade kontakter med
företagare och etablera relationer med
andra SMF så att SPG kan erbjuda
testmöjligheter av produkter och tjänster
till alla startups som deltar i programmen.
Kostnaden
är
baserad
på
personalkostnader för hela arbetspaket.
Löpande kvalitetsarbete och erfarenheter
samt lärdomar från projektets deltagare
och målgrupperna. Tester och input av
modellen. Arbetet sker även med stöd av
extern utvärderaren. I kostnaden ingår
personalkostnader
och
resor
för
personalen.

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-06-01
2023-02-28

-

2 058 848

Budget

Kostnader
Kostnadsslag
Personal:
Projektledare 50%
Personal:
Kommunikatör 50%
Personal:
Community
ansvarig 100%
Personal:
Administratör 50%
Personal:
Affärscoach 100%
Externa tjänster: Externa
tjänster
inom
prototyputveckling
Externa tjänster: Externa
tjänster
hållbarhet
inom
och
internationalisering
Externa tjänster: Extern
följeutvärdering
Externa tjänster: Resor och logi för
startups
Resor och logi: Resor och logi för
personal i projektet
Investeringar,
materiel
och
lokaler: - Hyra av
lokaler
vid
aktiviteter
i
projektet
Schablonkostnader:
Indirekta kostnader
Schablonkostnader:
Lönebikostnader

2020

2021

2022

2023

Totalt

217 000

372 000

372 000

124 000

1 085 000

140 000

240 000

240 000

40 000

660 000

360 000

540 000

540 000

90 000

1 530 000

140 000

240 000

240 000

80 000

700 000

400 000

600 000

600 000

100 000

1 700 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

250 000

3 250 000

625 000

625 000

625 000

125 000

2 000 000

150 000

200 000

200 000

250 000

800 000

200 000

400 000

400 000

50 000

1 050 000

50 000

100 000

100 000

20 000

270 000

25 000

50 000

50 000

25 000

150 000

273 850

433 977

433 977

94 551

1 236 355

568 667

901 181

901 181

196 342

2 567 371

Summa kostnader
4 149 517
Projektintäkter
Projektintäkter
(negativ kostnad):
Egeninsats
från
startups i samband
med resor
10 000
Summa
avgår
projektintäkter
10 000
Summa
faktiska
kostnader
4 139 517
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i
annat än pengar
Summa
totala
kostnader
4 139 517

5 702 158

5 702 158

1 444 893

16 998 726

20 000

20 000

5 000

55 000

20 000

20 000

5 000

55 000

5 682 158

5 682 158

1 439 893

16 943 726

0
5 682 158

5 682 158

1 439 893

16 943 726

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total
offentligt
bidrag annat än
pengar
Offentlig kontantfinansiering
Tillväxtverket
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Småland och öarna. :
Tillväxtverket
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Småland och öarna.
2 069 758

Total
offentlig
kontantfinansiering
2 069 758
Total
offentlig
2 069 758
finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total
privat
kontantfinansiering
Total
privat
finansiering
Summa
medfinansiering
2 069 758

0

2 841 079

2 841 079

719 946

8 471 862

2 841 079

2 841 079

719 946

8 471 862

2 841 079

2 841 079

719 946

8 471 862

0

0
0
2 841 079

2 841 079

719 946

8 471 862

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2020
2 069 759

2021
2 841 079

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

2022
2 841 079

2023
719 947

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

Totalt
8 471 864

Förskott

Sökt förskottsbelopp: 0
Motivering:

Mina kontakter

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

Julius Bengtsson
0732317931
0732317931
julius.bengtsson@scienceparkgotland.se
Projektledare

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

Viveka Olai Stenberg
0707471105
0707471105
viveka@scienceparkgotland.se
Ekonomi
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/289
30 april 2020

Karl Risp

Regionstyrelsen

Remiss. Härifrån till evigheten- en långsiktig arkivpolitik för
förvaltning och kulturarv
Förslag till beslut

•

Remissyttrande gällande Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning
och kulturarv (SOU 2019:58) överlämnas till kulturdepartementet enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att
göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa
samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Betänkandet
lämnades över till kulturdepartementet i december 2019.
Regionstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat betänkande och
lämnar härmed ett yttrande på valda delar. Betänkandet finns i sin helhet på
regeringens hemsida.1
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ställer sig till stora delar bakom utredningens förslag till
modernisering och utveckling av lagstiftningen och ser positivt på merparten av
förslagen. Utredningen är i hög grad deskriptiv och inte alltid helt tydlig.
Regionstyrelseförvaltningen har i förslag till yttrande kommenterat valda delar där
förvaltningen antingen inte är överens med förslagen i utredningen eller önskar
understryka att en fråga är extra viktigt att poängtera.


Utredningen föreslår att den statliga arkivmyndighetens rätt att meddela
föreskrifter för kommuner och regioner inte bör utökas samt att den statliga
arkivmyndigheten inte heller bör utöva tillsyn över arkivförvaltningen i
kommuner och regioner. Att ge Riksarkivet rätt att meddela föreskrifter för
kommuner och regioner skulle innebära en inskränkning av den
grundlagsfästa principen om det kommunala självstyret. Förvaltningen anser

https://www.regeringen.se/4afb8a/contentassets/8e78a764094b4f60a1da3e444d7e42fa/harifran-till-evigheten.-en-langsiktigarkivpolitik-for-forvaltning-och-kulturarv-sou-201958.pdf
1
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att Riksarkivets roll som en rådgivande kompetens istället bör stärkas.
Förvaltningen ställer sig därmed bakom utredningens förslag (kap. 9)


Förvaltningen ser särskilt positivt på förslaget om att flera arkivcentra bör
bildas (kap. 10)



Utredningen föreslår att Riksarkivets instruktion inte längre ska peka ut
landsarkiv som en del av myndighetens organisation eller var i landet
myndigheten ska vara placerad. Förvaltningen håller med utredningen om att
en regional närvaro är mycket väsentlig. Landsarkiven fyller en viktig
funktion på de platser där de idag är etablerade. En eventuell nedläggning
eller förflyttning skulle få stora negativa lokala konsekvenser för Gotland.
Om antalet landsarkiv minskar riskerar följden att bli en centralisering av
landets kulturarv med minskad tillgänglighet som följd. Att Riksarkivet ska
kunna bestämma var i landet det ska finnas landsarkiv anser regionstyrelsen
därför vara olämpligt. På Gotland delar regionarkivet på Gotland och
Landsarkivet i Visby lokaler i Arkivcentrum Gotland där samverkan bedrivs
med till viss del gemensamma aktiviteter såsom en gemensam publik
programverksamhet. Därför skulle en nedläggning av Landsarkivet i Visby
drabba Gotland hårt såväl ekonomiskt som kulturellt. Det skulle också strida
mot betänkandets förslag på att stimulera samverkan mellan arkiv i form av
arkivcentra. Skulle en ändring i lagen träda i kraft och man från Riksarkivets
sida önskar att genomföra en nedläggning av Landsarkivet i Visby behöver
regionstyrelsen utreda framtida alternativa driftsformer och huvudmannaskap
för den samlade arkivverksamheten på Gotland (kap 13).



Förvaltningen delar utredarens bedömning om att förslaget inte kommer
innebära några resursmässiga förändringar för arkivverksamheterna i berörda
myndigheter så länge som nuvarande samverkan med Landsarkivet i Visby
genom Arkivcentrum består. Ej heller kommer förslaget till ny lagstiftning ha
påverkan på interna processer, jämställdhetsaspekten, eller perspektivet
barnrätt (kap. 16).

Beslutsunderlag

Missiv till remiss, 2020-02-24
Sammanfattning av betänkande, 2019-12
Förslag till yttrande, 2020-04-29

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kulturdepartementet
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2020/289
29 april 2020

Kulturdepartementet
10333 Stockholm
Diarienummer Ku2019/02112/KL

Remiss. Härifrån till evigheten- en långsiktig arkivpolitik för
förvaltning och kulturarv
Sammanfattning

Regionstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat betänkande och
lämnar härmed ett yttrande på valda delar.
Regionstyrelsen ställer sig till stora delar bakom utredningens förslag till
modernisering och utveckling av lagstiftningen och ser positivt på merparten av
förslagen. Utredningen är i hög grad deskriptiv och inte alltid helt tydlig.
Regionstyrelsen väljer att kommentera valda delar där styrelsen antingen inte är
överens med utredningens förslag eller vill understryka att en fråga är extra viktigt att
poängtera.


Regionstyrelsen delar utredarens bedömning att den statliga
arkivmyndighetens rätt att meddela föreskrifter för kommuner och regioner
inte bör utökas samt att den statliga arkivmyndigheten inte heller bör utöva
tillsyn över arkivförvaltningen i kommuner och regioner. Det skulle innebära
en inskränkning av den grundlagsfästa principen om det kommunala
självstyret. (kap. 9)



Regionstyrelsen ser särskilt positivt på förslaget om att flera arkivcentra bör
bildas (kap. 10)



Utredningen föreslår att Riksarkivets instruktion inte längre ska peka ut
landsarkiv som en del av myndighetens organisation eller var i landet
myndigheten ska vara placerad. Regionstyrelsen håller med utredningen om
att en regional närvaro är mycket väsentlig. Landsarkiven fyller en viktig
funktion på de platser där de idag är etablerade. En eventuell nedläggning
eller förflyttning skulle få stora negativa lokala konsekvenser för Gotland.
Om antalet landsarkiv minskar riskerar följden att bli en centralisering av
landets kulturarv med minskad tillgänglighet som följd. Att Riksarkivet ska
kunna bestämma var i landet det ska finnas landsarkiv anser regionstyrelsen
därför vara olämpligt. På Gotland delar regionarkivet på Gotland och
Landsarkivet i Visby lokaler i Arkivcentrum Gotland där samverkan bedrivs
1 (4)
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med till viss del gemensamma aktiviteter såsom en gemensam publik
programverksamhet. Därför skulle en nedläggning av Landsarkivet i Visby
drabba Gotland hårt såväl ekonomiskt som kulturellt. Det skulle också strida
mot betänkandets förslag på att stimulera samverkan mellan arkiv i form av
arkivcentra (kap. 13).
Yttrande

Regionstyrelsen ställer sig till stora delar bakom utredningens förslag till
modernisering och utveckling av lagstiftningen och ser positivt på merparten av
förslagen. Utredningen är i hög grad deskriptiv och inte alltid helt tydlig.
Regionstyrelsen väljer att kommentera valda delar där styrelsen antingen inte är
överens med utredningens förslag eller vill understryka att en fråga är extra viktigt att
poängtera. Kommentarerna indelas utifrån kapitelindelningen i betänkandet.
Kapitel 9. Normering tillsyn och rådgivning

9.7.1 Ansvarsfördelningen mellan den statliga arkivmyndigheten och kommuner och regioner
Utredningen föreslår att den statliga arkivmyndighetens rätt att meddela föreskrifter
för kommuner och regioner inte bör utökas samt att den statliga arkivmyndigheten
inte heller bör utöva tillsyn över arkivförvaltningen i kommuner och regioner.
Regionstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag. Att ge Riksarkivet rätt att
meddela föreskrifter för kommuner och regioner skulle innebära en inskränkning av
den grundlagsfästa principen om det kommunala självstyret. Styrelsen anser att
Riksarkivets roll som en rådgivande kompetens istället bör stärkas. Det är värdefullt
för kommuner och regioner i sitt arbete med rådgivning och stöd till de egna
förvaltningarna att kunna utgå från riksarkivets råd. Vi anser att en utökad vägledning
och rådgivning vore mycket positivt.
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor är ett samverkansorgan för kommuner
och regioner inom arkivområdet med SKR (Sveriges kommuner och regioner) och
Riksarkivet som huvudmän (s. 332). I deras roll ingår bland annat att ge råd om
bevarande- och gallring av allmänna handlingar inom kommuner och regioner samt
ge olika former av professionsstöd. Regionstyrelsen anser att det vore önskvärt att
även stärka Samrådsgruppen i deras rådgivande roll.
Rätten att meddela föreskrifter för arkivvården inom kommuner och regioner ligger
idag hos kommunfullmäktige och regionfullmäktige enligt 16§ arkivlagen (1990:782).
Enligt bestämmelserna har inte kommunfullmäktige och regionfullmäktige rätt att
delegera dessa uppgifter. Önskvärt vore en ändring i arkivlagen som skulle möjliggöra
för fullmäktige att delegera rätten att utfärda föreskrifter om arkivvården till
arkivmyndigheten inom kommun och region. (s. 342, s. 222).
Kapitel 10. Stödjande och främjande av den enskilda arkivsektorn

10.5 Utredningens bedömningar och förslag
Regionstyrelsen ser utredningens bedömningar och förslag att uppmuntra och stödja
nya och befintliga arkivcentrumlösningar (s. 58) som positivt. På Gotland är
Arkivcentrum Gotland ett gott exempel på ett väl fungerande samarbete mellan stat
och kommun. Regionarkivet som bevarar både kommun- och landstingsarkiv, och
Landsarkivet i Visby med dess uppdrag att ta emot och vårda enskilda arkiv utgör ett
totalarkiv som täcker in alla delar av det gotländska samhället (s. 496).
Regionstyrelsen tolkar utredningens förslag som att Arkivcentrum Gotland inte
kommer att omfattas av den nya förordningen.
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1.3 Förslag till förordning om statsbidrag till arkivcentrum, paragraf 2 (s.58)
Regionstyrelsen ser positivt på förslaget om nytt statsbidrag för att stimulera
arkivcentrumlösningar. Styrelsen anser dock att begreppet arkivcentrum i
förordningens mening bör vidgas till att även omfatta andra arkivcentrumlösningar.
Som förslagets andra paragraf nu är formulerad, tolkar styrelsen att enbart
kommunala myndigheter och enskilda arkivinstitutioner omfattas av förordningen.
Med den utgångspunkten kommer Arkivcentrum Gotlands verksamhet därför inte
att omfattas av förordningens bestämmelser.
1.3 Förslag till förordning om statsbidrag till arkivcentrum, paragraf 8 (s. 59)
Enligt förslagets åttonde paragraf prövas frågor om statsbidrag av Riksarkivet.
Regionstyrelsen anser att Riksarkivet är fel instans att pröva dessa frågor och att den
uppgiften bör skötas av en oberoende instans, förslagsvis Kulturrådet. En anledning
till detta är att en jävsituation kan uppstå om även landsarkiv omfattas av
förordningen. Vi anser också att Riksarkivet inte bör styra över kommunernas och de
enskilda arkivinstitutionernas verksamhet och medel (s 59).
Kapitel 13. Riksarkivets omgivning och interna organisation

Öppnare betoning av regional närvaro
Utredningen föreslår att Riksarkivets instruktion inte längre ska peka ut landsarkiv
som en del av myndighetens organisation eller var i landet myndigheten ska vara
placerad (s 517).
Regionstyrelsen ser här en möjlig risk att det trots utredningens betoning av den
regionala närvaron kan leda till en minskning av antalet landsarkiv i landet. Styrelsen
håller med utredningen om att en regional närvaro är mycket väsentlig. Arkiven är en
grundpelare för demokratin och det livslånga lärandet. Landsarkiven fyller en viktig
funktion på de platser där de idag är etablerade. En eventuell nedläggning eller
förflyttning skulle få stora negativa lokala konsekvenser. Om antalet landsarkiv
minskar riskerar följden att bli en centralisering av landets kulturarv med minskad
tillgänglighet som följd. Att Riksarkivet ska kunna bestämma var i landet det ska
finnas landsarkiv anser Regionstyrelsen därför vara olämpligt. På Gotland delar
Regionarkivet Gotland och Landsarkivet i Visby lokaler i Arkivcentrum Gotland där
samverkan bedrivs med till viss del gemensamma aktiviteter såsom en gemensam
publik programverksamhet. En nedläggning av Landsarkivet i Visby skulle därför
drabba Gotland hårt såväl ekonomiskt som kulturellt. Det skulle också strida mot
betänkandets förslag på att stimulera samverkan mellan arkiv i form av arkivcentra.
Skulle en ändring i lagen träda i kraft och man från Riksarkivets sida önskar att
genomföra en nedläggning av Landsarkivet i Visby behöver regionstyrelsen utreda
framtida alternativa driftsformer och huvudmannaskap för den samlade
arkivverksamheten på Gotland. Former att studera finns idag i Värmland på
arkivinstitutionen Värmlandsarkiv.
Kapitel 14. Digital informationsförvaltning och massdigitalisering

Massdigitalisering av kulturarvet
Utredningen föreslår att Riksarkivet får i uppdrag att ta fram underlag till regeringen
för att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av en massdigitalisering på
arkivområdet. Här fokuseras i första hand på digitalisering av analogt material (s 547).
Regionstyrelsen anser det viktigt att i första hand istället fokusera på bevarandet av
den digitalt skapade informationen som på många håll riskerar att gå förlorad. En
massdigitalisering av analoga handlingar blir mycket kostsam och bör inte företas
utan en grundlig utredning kring för- och nackdelar.
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En samordnad nationell plan för fortbildning
Utredningen föreslår att Riksarkivet får i uppdrag att ta fram en nationell
fortbildningsplan för yrkesverksamma arkivarier (s 546). Regionstyrelsen ser positivt
på förslaget. Samhällets utveckling innebär att arkivarieyrket kontinuerligt breddas
och förändras vilket gör det viktigt med löpande fortbildning.

__________________________
Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

______________________________
Peter Lindvall
Regiondirektör

4 (4)

Härifrån till evigheten
En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv

Betänkande av Arkivutredningen
Stockholm 2019

SOU 2019:58

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.
Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2019
ISBN 978-91-38-24996-3
ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen
för Kulturdepartementet

Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna
handlingar både nu och i framtiden. Biträdande riksbibliotekarie
Lars Ilshammar förordnades som särskild utredare. Utredningen har
antagit namnet Arkivutredningen (Ku 2017:02).
Som experter förordnades den 9 april 2018 kommunarkivarien
Anneli Brattgård, utvecklingsstrategen Peter Krantz, ordföranden
Torgny Larsson, professorn Isto Huvila, förbundsordföranden
Erland Ringborg, forskningsarkivarien Charlotte Hyltén-Cavallius,
chefsrådmannen Johan Lundmark, biträdande riksarkivarien
Anna Karin Hermodsson, chefsjuristen Gustaf Johnssén, rättssakkunnige Johan Albihn, departementssekreteraren Elin Persson, departementssekreteraren Gustaf Molander, kanslirådet Eva Stengård
och rättssakkunnige Linda Celander. Elin Persson entledigades
fr.o.m. den 22 oktober 2018 och i stället förordnades rättssakkunniga Sanja Moraca Roos som expert.
Arkivarien Anna-Kristina Andersson anställdes som sekreterare
den 1 december 2017, kulturgeografen Klara Liliedahl anställdes som
sekreterare den 1 januari 2018, departementsrådet Göran Blomberg
anställdes som huvudsekreterare den 1 april 2018 och kanslirådet
Susanna Broms anställdes som sekreterare den 1 maj 2018. Kulturdepartementet har givit generaldirektören Stina Westerberg i uppdrag att biträda utredningen fr.o.m. den 26 oktober 2017.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Härifrån till
evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv
(SOU 2019:58). Till betänkandet har fogats särskilda yttranden av
experterna Anna Karin Hermodsson, Torgny Larsson och Erland
Ringborg.
Utredningens uppdrag är därmed slutfört.
Stockholm i december 2019
Lars Ilshammar
/Göran Blomberg
/Anna-Kristina Andersson
/Susanna Broms
/Klara Liliedahl
/Stina Westerberg

Innehåll

Sammanfattning ................................................................ 25
1

Författningsförslag ..................................................... 41

1.1

Förslag till arkivlag .................................................................. 41

1.2

Förslag till arkivförordning .................................................... 51

1.3

Förslag till förordning om statsbidrag till arkivcentrum ...... 58

1.4

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken ................................ 61

1.5

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2009:1593) med instruktion för Riksarkivet ....................... 64

1.6

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa
kommunala arkivmyndigheter ............................................... 68

1.7

Förslag till förordning om ändring av förordningen
(2018:1486) med instruktion för Myndigheten för
digital förvaltning .................................................................... 69

1.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:810) om
registrering av riksdagsledamöters åtaganden och
ekonomiska intressen ............................................................. 70

1.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m. ........................................................................ 71

1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:99) om den
officiella statistiken ................................................................. 72
5

Innehåll

SOU 2019:58

1.11 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten ................................ 73
1.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ....................... 74
1.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn
i vissa finansiella förbindelser m.m. ....................................... 75
1.14 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:469) om
behandling av personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen ...................................................... 76
1.15 Förslag till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355) ............................................................................... 77
1.16 Förslag till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) ............................................... 78
1.17 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ...................... 79
1.18 Förslag till lag om ändring i lagen (2015:602) om
överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ............ 80
1.19 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling ............................................................. 82
1.20 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna ........................... 84
1.21 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner ................................................. 86
1.22 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(1982:327) om notarius publicus ........................................... 88
1.23 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid
universitet och högskolor ...................................................... 89
1.24 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet.................. 91

6

SOU 2019:58

Innehåll

1.25 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i
Alexandria................................................................................ 92
1.26 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring ............................... 93
1.27 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet ......................................................... 94
1.28 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2001:590) om behandling av uppgifter
i Kronofogdemyndighetens verksamhet ............................... 96
1.29 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets
verksamhet............................................................................... 97
1.30 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:260) om behandling av personuppgifter
i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och
militära säkerhetstjänst ........................................................... 98
1.31 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2007:261) om behandling av personuppgifter
i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet ........................................................... 99
1.32 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2012:208) med instruktion för Statens servicecenter........ 100
1.33 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2012:742) om behandling av personuppgifter vid
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering ............................................................................ 101
1.34 Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen ... 102

7

Innehåll

SOU 2019:58

2

Uppdraget och dess genomförande ............................ 103

2.1

Utredningens direktiv .......................................................... 103

2.2

Arbetets genomförande ....................................................... 104
2.2.1
Dialogmöten .......................................................... 105
2.2.2
Annan informationsinhämtning........................... 107
2.2.3
Seminarier och konferenser .................................. 108
2.2.4
Frågan om en parlamentarisk referensgrupp ....... 108

2.3

Från landsting till region ...................................................... 108

2.4

Betänkandets disposition ..................................................... 109

3

Viktiga samhällsförändringar ..................................... 111

3.1

Inledning ............................................................................... 111

3.2

Digitaliseringen..................................................................... 112
3.2.1
Digitaliseringens principiella karaktär ................. 113
3.2.2
Internetanvändning, teknik och arbetsmarknad ... 115
3.2.3
Individualiserat innehåll, desinformation och
digitalt deltagande ................................................. 117
3.2.4
Öppna data och enskildas integritet .................... 119
3.2.5
Digitaliseringens konsekvenser för
arkivsektorn ........................................................... 120

3.3

Hållbar utveckling ................................................................ 121
3.3.1
Globala målen för hållbar utveckling ................... 121
3.3.2
Genomförandet av Agenda 2030 .......................... 122
3.3.3
Den demografiska utvecklingen ........................... 123
3.3.4
Vi blir fler och äldre .............................................. 123
3.3.5
Ökad samverkan över nationsgränser .................. 124
3.3.6
En betydande urbanisering ................................... 125
3.3.7
En ökad migration................................................. 126
3.3.8
Strävan efter regional utveckling .......................... 127

3.4

Nya inslag i förvaltningspolitiken ....................................... 128
3.4.1
Färre men större statliga myndigheter................. 128
3.4.2
Privatisering av myndighetsuppgifter .................. 129
3.4.3
Tillitsreformen ...................................................... 130
3.4.4
Samverkan om e-förvaltningsprojekt................... 130
3.4.5
Internationella regleringar .................................... 131

8

SOU 2019:58

Innehåll

4

Beskrivning av arkivsektorn....................................... 133

4.1

Inledning................................................................................ 133

4.2

Arkivväsendets historiska utveckling .................................. 133
4.2.1
Arkivens roll förändras med
samhällsutvecklingen ............................................. 134
4.2.2
Arkivinstitutionernas framväxt ............................ 139

4.3

Arkivterminologi och teori .................................................. 141
4.3.1
Arkiv – ett mångtydigt ord ................................... 141
4.3.2
Verksamhetsinformation och arkiv ...................... 143
4.3.3
Informationshantering och arkivförvaltning ....... 145
4.3.4
Proveniens som teoretisk och praktisk grund ..... 147

4.4

Den offentliga arkivsektorn ................................................. 148
4.4.1
Arkivbildare ........................................................... 148
4.4.2
Arkivmyndigheter ................................................. 150
4.4.3
Myndigheter med arkivsamlingar ......................... 150

4.5

Den enskilda arkivsektorn .................................................... 152
4.5.1
Samlingsbegreppet enskilda arkiv ......................... 153
4.5.2
Enskilda arkivbestånd ............................................ 153
4.5.3
Enskilda arkivbildare ............................................. 154
4.5.4
Enskilda arkivinstitutioner .................................... 155
4.5.5
Olika typer av enskilda arkivinstitutioner ........... 156
4.5.6
Aktuella utmaningar för den enskilda sektorn .... 161

4.6

Användare och användning .................................................. 162
4.6.1
Allmänhet, myndigheter, massmedia och
forskare................................................................... 162
4.6.2
Släktforskare .......................................................... 163
4.6.3
Arkivinstitutionernas publika verksamhet ........... 163
4.6.4
Förändrade användarmönster ............................... 164

4.7

Arkiv, bibliotek och museer ................................................. 165
4.7.1
Verksamheter och institutioner ............................ 166
4.7.2
Digitaliseringen för verksamheterna närmare
varandra .................................................................. 167
4.7.3
Lagstiftningen ........................................................ 168

9

Innehåll

SOU 2019:58

4.8

Utbildningar, yrken och branschorganisationer ................. 170
4.8.1
Arkivutbildningar .................................................. 170
4.8.2
Arkivarieyrket i förändring .................................. 171
4.8.3
Branschorganisationer .......................................... 174

4.9

Informationsdigitalisering och massdigitalisering .............. 175
4.9.1
Informationsdigitalisering av analoga
handlingar .............................................................. 176
4.9.2
En övergripande sammanställning av olika
aspekter av massdigitalisering............................... 177
4.9.3
Samverkande myndigheter på
kulturarvsområdet ................................................. 178

4.10 Särskilda typer av arkivmaterial ........................................... 179
4.10.1 Audiovisuellt material ........................................... 179
4.10.2 Analog film ............................................................ 181
4.10.3 Fotografi ................................................................ 182
4.10.4 Forskningsdata ...................................................... 183
4.11 Näringsverksamhet på arkivområdet .................................. 184
5

En moderniserad och anpassad arkivlag ..................... 187

5.1

Inledning ............................................................................... 187

5.2

En ny arkivlag ....................................................................... 188
5.2.1
Modernisering av lagen ......................................... 189

5.3

Inledande bestämmelser. Lagens syfte ................................ 191
5.3.1
Kulturarvsbegreppet ............................................. 192
5.3.2
Arkiven har betydelse för det demokratiska
samhället ................................................................ 198

5.4

Inledande bestämmelser. Ändamålen med arkiven ............... 199

5.5

Lagens tillämpningsområde ................................................. 201

5.6

Tillgänglighet ........................................................................ 203

5.7

Uttryck i lagen ...................................................................... 204

5.8

Arkivbildningen och arkivförvaltningen ............................. 209
5.8.1
Myndigheternas arkiv ........................................... 209
5.8.2
Myndigheternas skyldigheter ............................... 211

10

SOU 2019:58

5.9

Innehåll

Bevarande och gallring .......................................................... 212

5.10 Rapporteringsskyldighet ...................................................... 213
5.11 Överlämnande av arkiv ......................................................... 213
5.11.1 OSL-organen ......................................................... 213
5.11.2 Bestämmelser om riksdagen.................................. 214
5.12 Arkivmyndigheternas uppgifter ........................................... 215
5.12.1 Bevarandeplanering ............................................... 215
5.12.2 Rådgivning ............................................................. 216
5.13 Särskilda arkivuppgifter ........................................................ 216
5.14 Undantag från tillsyn ............................................................ 218
5.15 Åtgärdsförelägganden ........................................................... 220
5.16 Bemyndiganden och beslut i enskilda fall ........................... 221
5.17 Övriga bestämmelser ............................................................ 221
5.17.1 Bestämmelser om kommuner och regioner ......... 221
5.17.2 Normgivningsbemyndigande enligt RF ............... 225
6

Myndigheternas arkivbildning och arkivförvaltning ...... 227

6.1

Inledning................................................................................ 227

6.2

Utmaningar i myndigheternas arkivbildning ...................... 227
6.2.1
Arkivbildning i en digitalt samverkande
förvaltning .............................................................. 228
6.2.2
Önskemål om samordning av vissa
bestämmelser ......................................................... 231
6.2.3
Önskemål om rapportering av
arkivverksamheten ................................................. 232

6.3

Gällande bestämmelser om arkivbildning och arkivvård .... 232
6.3.1
Arkivlagen .............................................................. 232
6.3.2
Arkivförordningen ................................................ 233

11

Innehåll

SOU 2019:58

6.4

Utredningens bedömningar och förslag ............................. 234
6.4.1
Arkivbildningen .................................................... 234
6.4.2
Myndigheternas arkivförvaltning ......................... 236
6.4.3
Överföra, avskilja och gallra handlingar och
uppgifter i informationssystem ............................ 239
6.4.4
Ingen samordning av bestämmelser i olika
författningar .......................................................... 240
6.4.5
Rapportering av uppgifter om arkiv ..................... 241

7

Bevarande och gallring ............................................. 243

7.1

Inledning ............................................................................... 243

7.2

Vad avses med bevarande och gallring? ............................... 243
7.2.1
Handlingar som kan bevaras respektive gallras ... 244

7.3

Ett förändrat informationslandskap .................................... 245
7.3.1
Ökade och föränderliga mängder handlingar ...... 245
7.3.2
Behov av förändringar på området ....................... 246

7.4

Olika slags bestämmelser om gallring ................................. 247
7.4.1
Önskemål om en enhetligare reglering och
terminologi ............................................................ 248
7.4.2
Önskemål om översyn av vissa
registerförfattningar .............................................. 248

7.5

Gällande rätt om bevarande och gallring
i arkivlagstiftningen .............................................................. 249
7.5.1
Bevarande............................................................... 250
7.5.2
Gallring .................................................................. 251

7.6

Riksarkivets gallringsföreskrifter ........................................ 252
7.6.1
Generella gallringsföreskrifter.............................. 252
7.6.2
Myndighetsspecifika gallringsföreskrifter ........... 253

7.7

Kommunala gallringsråd och riktlinjer ............................... 253
7.7.1
Gallringsråd från Samrådsgruppen för
kommunala arkivfrågor ......................................... 253
7.7.2
Gallringsbeslut i kommuner och regioner ........... 254

7.8

Reglering på andra områden ................................................ 254
7.8.1
Pliktlagstiftningen ................................................. 255
7.8.2
Vidareutnyttjande av handlingar (PSI-lagen) ...... 256

12

SOU 2019:58

7.9

Innehåll

Särskilt om registerförfattningar .......................................... 256
7.9.1
Begreppsapparaten i olika registerförfattningar .. 257
7.9.2
Gallringsbestämmelser i registerförfattningar ..... 258
7.9.3
Särskilt om s.k. digital-arkivering ......................... 262

7.10 Reglering om bevarande och gallring i Norden .................. 264
7.10.1 Syftena med att bevara arkiv ................................. 265
7.10.2 Vem avgör vad som ska bevaras respektive
gallras? .................................................................... 266
7.11 Utredningens bedömningar och förslag .............................. 267
7.11.1 Bestämmelser om bevarande i en ny arkivlag ...... 267
7.11.2 Delvis ändrade gallringsbestämmelser i
arkivlagen ............................................................... 271
7.11.3 En enhetlig terminologi i
registerförfattningarna .......................................... 275
7.11.4 Inventering av arkivbestånd .................................. 276
7.11.5 Nationella översyner av fotografi respektive
forskningsdata........................................................ 279
8

Överlämnande och finansiering ................................. 283

8.1

Inledning................................................................................ 283

8.2

Olika former av överlämnanden .......................................... 284
8.2.1
Överlämnande till Riksarkivet efter
överenskommelse .................................................. 284
8.2.2
Möjliga anledningar till färre överlämnanden ...... 286
8.2.3
Överlämnande enligt krav i
registerförfattningar .............................................. 290
8.2.4
Överlämnanden när en myndighet avvecklas ...... 292
8.2.5
Överlämnanden mellan myndigheter ................... 293
8.2.6
Digital tillgång till överlämnade uppgifter ........... 293

8.3

Överlämnanden i kommuner och regioner ......................... 294
8.3.1
E-arkivlösningar som mellanarkiv ........................ 295
8.3.2
Finansieringen av överlämnade arkiv.................... 295

13

Innehåll

SOU 2019:58

8.4

Gällande rätt avseende överlämnande ................................. 296
8.4.1
Generell bestämmelse om övertagande ............... 297
8.4.2
Statliga myndigheters överlämnande vid
upphörande ............................................................ 299
8.4.3
Kommunala myndigheters överlämnande
vid upphörande ...................................................... 299
8.4.4
Överlämnande enligt registerförfattningar ......... 299
8.4.5
Återlämnande enligt lagen om överlämnande
av handlingar för förvaring ................................... 301
8.4.6
Överlämnande av allmänna handlingar från
Svenska kyrkan ...................................................... 301
8.4.7
Andra bestämmelser om mottagande .................. 303
8.4.8
Sammanfattning av gällande rätt avseende
överlämnande ......................................................... 304

8.5

Finansieringen av överlämnanden till Riksarkivet .............. 304
8.5.1
Bestämmelser om avgifter .................................... 305
8.5.2
Synpunkter på finansieringsmodellen .................. 306
8.5.3
Tidigare bestämmelser om finansiering ............... 307
8.5.4
Alternativ schablonmetod .................................... 311
8.5.5
Gällande rätt avseende avgifter vid leveranser
av arkivmaterial...................................................... 311
8.5.6
Sammanfattning avseende nuvarande
finansieringsmodell ............................................... 312

8.6

Internationell utblick ........................................................... 312
8.6.1
Myndigheternas arkiv ska överlämnas ................. 313
8.6.2
Fastställda tidsperioder för överlämnanden ........ 313

8.7

Utredningens bedömningar och förslag ............................. 314
8.7.1
Bättre möjligheter att planera överlämnanden .... 314
8.7.2
Tydligare bestämmelser om överlämnande av
OSL-organens allmänna handlingar ..................... 317
8.7.3
Tvingande bestämmelser om överlämnande
i registerförfattningar ............................................ 317
8.7.4
Finansieringen av överlämnade arkiv ................... 318
8.7.5
Digital tillgång till överlämnade uppgifter........... 323

14

SOU 2019:58

Innehåll

9

Normering, tillsyn och rådgivning .............................. 325

9.1

Inledning................................................................................ 325

9.2

Normering, tillsyn och rådgivning avseende
myndigheternas arkivförvaltning ......................................... 325
9.2.1
Riksarkivets normering, tillsyn och rådgivning ... 326
9.2.2
Kommunernas och regionernas normering,
tillsyn och rådgivning ............................................ 329
9.2.3
Riksarkivets normering och rådgivning till
kommuner .............................................................. 332
9.2.4
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor ...... 332

9.3

Behov av förändring av normerings-, tillsyns- och
rådgivningsverksamheterna .................................................. 333
9.3.1
Önskemål rörande Riksarkivets normering-,
tillsyn och rådgivning ............................................ 333
9.3.2
Önskemål rörande vissa mindre kommuner
och regioners normering, tillsyn och
rådgivning............................................................... 334
9.3.3
Önskemål om anpassning av reglering för
kommunerna .......................................................... 335
9.3.4
Riksarkivets förslag om möjligheten att
meddela föreskrifter för kommuner och
landsting ................................................................. 337
9.3.5
Önskemål om sanktionsmöjligheter .................... 339
9.3.6
Behov av proaktiva åtgärder .................................. 340

9.4

Gällande rätt avseende normering, tillsyn och
rådgivning .............................................................................. 340
9.4.1
Bemyndiganden till den statliga
arkivmyndigheten .................................................. 341
9.4.2
Kommunala föreskrifter om arkivvården ............. 342
9.4.3
Regleringen av tillsynsverksamheten ................... 343
9.4.4
Rådgivningen ......................................................... 343

15

Innehåll

SOU 2019:58

9.5

Förutsättningar och möjligheter för statlig normering
och tillsyn i kommuner och regioner .................................. 344
9.5.1
Den kommunala proportionalitetsprincipen ....... 344
9.5.2
Den kommunala finansieringsprincipen .............. 345
9.5.3
Statlig normering och tillsyn över kommunala
verksamheter ......................................................... 346

9.6

Sanktioner ............................................................................. 347
9.6.1
Sanktionsavgifter ................................................... 348
9.6.2
Viten....................................................................... 351

9.7

Utredningens bedömningar och förslag ............................. 353
9.7.1
Ansvarsfördelningen mellan den statliga
arkivmyndigheten och kommuner och
regioner .................................................................. 353
9.7.2
Arkivlagens bestämmelser om kommuner och
regioner .................................................................. 355
9.7.3
Förtydliganden om föreskrifter i arkivlagen ....... 356
9.7.4
Förelägganden vid brister ..................................... 358
9.7.5
Ett tydligare rådgivningsuppdrag till
arkivmyndigheterna............................................... 360

10

Stödjande och främjande av enskilda arkivsektorn ....... 363

10.1 Inledning ............................................................................... 363
10.2 Olika former av statliga insatser .......................................... 364
10.3 Ekonomi och ekonomiska bidrag ........................................ 365
10.3.1 Osäker ekonomisk modell.................................... 365
10.3.2 Oklar finansiering av herrelösa arkiv ................... 368
10.3.3 Samordning genom centrumbildningar? ............. 369
10.3.4 Statsbidrag till regional enskild
arkivverksamhet i kultursamverkansmodellen .... 371
10.3.5 Statsbidrag till centrala och rikstäckande
institutioner och organisationer ........................... 375
10.4 Riksarkivets rådgivning, främjande och förvärv ................. 378
10.4.1 Avlastning genom aktiv rådgivning ..................... 378
10.4.2 Riksarkivets förvärv av enskilda arkiv .................. 381
10.4.3 Samarbetsrådet för enskilda arkiv ........................ 384

16

SOU 2019:58

Innehåll

10.5 Utredningens bedömningar och förslag .............................. 384
10.5.1 Statsbidrag till enskilda arkivsektorn ................... 385
10.5.2 Rådgivning, förvärv och främjande ...................... 389
11

Reglering av enskilda arkivsektorn ............................. 393

11.1 Inledning................................................................................ 393
11.2 Frågan om reglering av enskilda arkivsektorn..................... 393
11.2.1 Enskilda arkivbestånd av särskilt
samhällsviktig eller kulturell betydelse................. 394
11.2.2 De enskilda arkiven som en del av kulturarvet .... 399
11.2.3 Förslag på andra regleringar av enskilda
arkivsektorn ........................................................... 400
11.2.4 Tidigare lagförslag och lagar i angränsande
sektorer .................................................................. 401
11.2.5 Lagreglering av enskilda arkivsektorn i de
nordiska länderna................................................... 404
11.2.6 Använda avgränsningskriterier ............................. 406
11.3 Behov av komplettering för behandling av
personuppgifter ..................................................................... 407
11.3.1 Syftet med EU:s dataskyddsförordning ............... 408
11.4 Tidigare bestämmelser .......................................................... 409
11.5 Gällande bestämmelser – dataskyddslagen .......................... 411
11.5.1 Rättslig grund ........................................................ 411
11.5.2 Vad är uppgift av allmänt intresse?....................... 412
11.5.3 Arkivändamål av allmänt intresse ......................... 415
11.5.4 Riksarkivets föreskrifter........................................ 417
11.5.5 Europeiska riktlinjer .............................................. 418
11.5.6 Det finansiella stödet till vissa enskilda
arkivinstitutioner .................................................... 419

17

Innehåll

SOU 2019:58

11.6 Överlämnande av allmänna handlingar från enskilt
organ ...................................................................................... 421
11.6.1 Offentlighetsprincipen ......................................... 421
11.6.2 Undantag från offentlighetsprincipen ................. 421
11.6.3 Handlingars offentlighet ...................................... 422
11.6.4 Allmänna handlingar överlämnas från
offentligt till enskilt organ .................................... 423
11.6.5 Icke allmänna handlingar överlämnas från
enskilt till vissa offentliga organ ........................... 425
11.6.6 Allmänna handlingar återlämnas eller
överlämnas från enskilt till offentligt organ ........ 425
11.6.7 Riksarkivets uppfattning....................................... 426
11.7 Utredningens bedömningar och förslag ............................. 427
11.7.1 Nya arkivlagen om enskilda arkivsektorn ........... 428
11.7.2 Enskilda arkivinstitutioners behandling
av personuppgifter................................................. 432
11.7.3 Överlämnande av allmänna handlingar från
enskilt organ........................................................... 436
12

Urfolket samernas och de övriga nationella
minoriteternas arkiv ................................................. 439

12.1 Inledning ............................................................................... 439
12.2 Gällande minoritetspolitik ................................................... 440
12.3 Förvaltningsområden med särskilt ansvar
för minoriteter ...................................................................... 442
12.4 Erfarenheter och förutsättningar ......................................... 442
12.4.1 Ett ökat ansvar för samiska arkiv ......................... 443
12.4.2 Överblick och finansiering ................................... 443
12.5 Arkivsituationen för urfolket samerna................................ 444
12.5.1 Arkiv om urfolket samerna .................................. 444
12.5.2 Arkiv av urfolket samerna .................................... 445
12.5.3 Nordisk utblick på arkiv med samiskt material... 446

18

SOU 2019:58

Innehåll

12.6 Arkivsituationen för de övriga nationella
minoriteternas arkiv .............................................................. 448
12.6.1 Arkiv med judiskt material ................................... 448
12.6.2 Arkiv med sverigefinskt material .......................... 449
12.6.3 Arkiv med romskt material ................................... 451
12.6.4 Arkiv med tornedalskt material ............................ 453
12.7 Arkivmaterial avseende de nationella minoriteterna hos
statliga institutioner .............................................................. 454
12.7.1 Institutet för språk och folkminnen..................... 454
12.7.2 Riksarkivet ............................................................. 456
12.7.3 Nordiska museet.................................................... 456
12.8 Utredningens bedömningar och förslag .............................. 457
12.8.1 Ett arkivansvar för Sametinget.............................. 458
12.8.2 Riksarkivets rådgivning ......................................... 460
12.8.3 Arkivcentrumlösningar för urfolket samernas
och de övriga nationella minoriteternas arkiv ...... 461
13

Riksarkivets omgivning och interna organisation ......... 463

13.1 Inledning................................................................................ 463
13.2 Kulturarv och förvaltning ..................................................... 464
13.3 En förändrad omgivning ....................................................... 465
13.3.1 Utmaningar för den statliga arkivmyndigheten... 466
13.3.2 Uppdrag och uppgifter till andra myndigheter.... 468
13.3.3 Riksarkivet och FGS ............................................. 473
13.3.4 Överlappningar i de övergripande uppdragen ..... 477
13.3.5 Ansvaret för arkivfrågorna i Regeringskansliet ... 482
13.4 Landsarkiven och tre kommunala myndigheter.................. 484
13.4.1 Utmaningar för den interna organisationen ........ 484
13.4.2 Riksarkivets interna organisation ......................... 487
13.4.3 Från egna myndigheter till enheter i
Riksarkivet ............................................................. 488
13.4.4 Hantering av tre kommunala myndigheter .......... 497
13.4.5 Allmänna principer i förvaltningspolitiken .......... 507

19

Innehåll

SOU 2019:58

13.5 Utredningens bedömningar och förslag ............................. 512
13.5.1 Riksarkivets hemvist och grundläggande
finansiering ............................................................ 513
13.5.2 En tydligare ansvarsfördelning ............................. 514
13.5.3 Öppnare betoning av regional närvaro ................ 517
13.5.4 Ökad samverkan med tre kommunala
myndigheter........................................................... 518
14

Digital informationsförvaltning och massdigitalisering.. 521

14.1 Inledning ............................................................................... 521
14.2 Projekt om de ekonomiska konsekvenserna
för Riksarkivet ...................................................................... 521
14.2.1 Metodstöd ............................................................. 522
14.2.2 Investerings- och förvaltningskostnader på 7–
12 års sikt ............................................................... 523
14.2.3 De mest kostnadsdrivande aktiviteterna ............. 526
14.2.4 Projektets slutsatser .............................................. 528
14.3 Lämnade synpunkter och förslag ........................................ 530
14.3.1 Allmänna synpunkter............................................ 530
14.3.2 Ökat behov av proaktivitet ................................... 532
14.3.3 Behov av ökad nationell samverkan ..................... 532
14.3.4 Behov av ett kompetenslyft .................................. 533
14.3.5 Behov av normering och styrning ........................ 534
14.3.6 Positiv samhällsnytta med digitalisering.............. 535
14.3.7 Vinster med digital informationshantering? ....... 536
14.4 Massdigitalisering av kulturarvet ......................................... 537
14.4.1 Befintlig struktur för massdigitalisering .............. 538
14.4.2 Riksarkivets förslag ............................................... 540
14.4.3 Kostnader för att långtidsbevara digital
information ............................................................ 541
14.4.4 Massdigitalisering i Finland och Norge ............... 542
14.4.5 Nationell stödfunktion för massdigitalisering .... 543

20

SOU 2019:58

Innehåll

14.5 Utredningens bedömningar och förslag .............................. 544
14.5.1 Ekonomiska konsekvenser av förvaltningens
digitalisering ........................................................... 544
14.5.2 En samordnad nationell plan för fortbildning ..... 546
14.5.3 Ekonomiska konsekvenser av
massdigitalisering på arkivområdet....................... 547
15

Informationsspridning om arkivområdet ..................... 549

15.1 Inledning................................................................................ 549
15.2 Metod, användningsområden och målgrupper.................... 549
15.3 Riksarkivets nuvarande informationsspridning .................. 552
15.3.1 Myndighetens återrapportering ............................ 552
15.3.2 Den nationella arkivdatabasen .............................. 553
15.4 Den officiella statistiken ....................................................... 555
15.4.1 Samhällssektorer och ämnesområden .................. 555
15.4.2 Statistikansvariga myndigheter ............................. 556
15.4.3 Uppgiftslämnare .................................................... 557
15.4.4 Samhällssektorn Kultur och fritid ........................ 558
15.4.5 Samhällsövergripande sektorer ............................. 561
15.5 Informationsspridning om arkiv i andra länder .................. 562
15.5.1 Det norska exemplet ............................................. 562
15.5.2 Europeiska och nordiska exempel ........................ 563
15.6 Utredningens bedömningar och förslag .............................. 564
15.6.1 Ansvar för nationellt arkivinformationssystem ... 564
15.6.2 Officiell statistik om arkivområdet ...................... 565
16

Konsekvenser av förslagen ........................................ 571

16.1 Kostnadsberäkningar och andra
konsekvensbeskrivningar...................................................... 571
16.2 Utredningens förslag ............................................................ 572
16.2.1 Ny arkivlag och ny arkivförordning ..................... 572
16.2.2 Ändrad myndighetsstyrning ................................. 573
16.2.3 Tillskott i systemet för statsbidrag....................... 575
16.3 Alternativa lösningar............................................................. 575

21

Innehåll

SOU 2019:58

16.4 Konsekvenser för staten ....................................................... 576
16.5 Konsekvenser för kommuner och regioner ........................ 578
16.6 Konsekvenser för den enskilda arkivsektorn ...................... 578
16.7 Konsekvenser för urfolket samerna och de övriga
nationella minoriteterna ....................................................... 579
16.8 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service i
olika delar av landet .............................................................. 579
16.9 Övriga konsekvenser ............................................................ 580
17

Författningskommentar ............................................ 581

17.1 Förslaget till arkivlag ............................................................ 581
17.2 Förslaget till lag om ändring i lag om ändring i lagen
(1996:810) om registrering av riksdagsledamöters
åtaganden och ekonomiska intressen .................................. 603
17.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:288) om
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m. ..................................................................... 603
17.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:99) om den
officiella statistiken............................................................... 604
17.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten .............................. 605
17.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ................. 605
17.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:590) om
insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ........................... 606
17.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:469) om
behandling av personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen .................................................... 607
17.9 Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355) ............................................................................. 608
22

SOU 2019:58

Innehåll

17.10 Förslaget till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) .............................................. 608
17.11 Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet................. 609
17.12 Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:602) om
överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ........... 609
17.13 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling ........................................................... 611
17.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna .......................... 612
17.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner ............................................... 613
Särskilda yttranden .......................................................... 615
Bilagor
Bilaga 1

Kommittédirektiv 2017:106 ......................................... 625

Bilaga 2

Jämförelsetabell: 1990 års arkivlag och förslag till
ny arkivlag ..................................................................... 639

Bilaga 3

Jämförelsetabell: 1991 års arkivförordning och
förslag till ny arkivförordning ...................................... 657

23

Sammanfattning

Arkivutredningen redovisar i enlighet med direktiven en bred översyn av arkivområdet. I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar
och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på
arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas.
Kapitel 1 Författningsförslag
Kapitlet innehåller utredningens förslag till ny arkivlag, ny arkivförordning, ny förordning om statsbidrag till arkivcentrum, ändring
i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, ändring i
förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet, ändring
i förordningen (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa
kommunala arkivmyndigheter, ändring av förordningen (2018:1486)
med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning samt redaktionella ändringar i ett stort antal författningar som följer av att en
ny arkivlag och en ny arkivförordning föreslås.
Kapitel 2 Uppdraget och dess genomförande
Kapitlet behandlar utredningens direktiv och arbetets genomförande.
Direktiven kan enligt utredningen sammanfattas i fem teman:
1. arkivsektorn och samhällsutvecklingen,
2. regleringen av arkivområdet,
3. Riksarkivets roll,
4. de enskilda arkiven, och
5. arkivstatistik.
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Utredningens dialoger och insamling av material har i huvudsak utgått från dessa fem teman. Arbetet har bedrivits med målet att alla
aktörer som är berörda och vill bidra ska kunna ta del av utredningens uppdrag, arbete och frågeställningar samt lämna synpunkter
och förslag. Ett stort antal dialogmöten har hållits med företrädare
för olika delar av arkivsektorn och utredningen har deltagit i flera
konferenser och seminarier.
Kapitel 3 Viktiga samhällsförändringar
Kapitlet behandlar viktiga samhällsförändringar i Sverige och i vår
omvärld som på olika sätt kan förväntas påverka arkivsektorn. Digitaliseringen är den enskilt största samhällsförändringen som lyfts
fram i utredningens dialoger och analyser. Andra viktiga samhällsförändringar förknippas med kampen för en bättre miljö och med
insikten om begränsade resurser. Den demografiska utvecklingen
påverkar också, med en betydande urbanisering och en ökad migration i världen. Förvaltningspolitiken lyfter frågor om ökad samverkan myndigheter emellan, samhällsservice med medborgarnas behov
i centrum, en tillitsbaserad styrning av den offentliga sektorn och
tillkomsten av privata utövare av offentliga uppdrag.
Utredningen pekar på att dagens samhälle kräver hög digital kompetens hos medborgarna samtidigt som medborgarna kräver ökad
digital tillgång till samhällsservice, tjänster och information. Utvecklingen får stora konsekvenser för ekonomi, arbetsmarknad och utbildningssystemet. Digitaliseringen får också konsekvenser för tilltron
till samhällets institutioner och medborgarnas källkritiska förmåga
sätts på prov. För arkivsektorn är nya tekniker och nya typer av
handlingar den största utmaningen med digitaliseringen. Principer
om arkivbeständighet och tillgänglighet förändras i grunden.
Kapitel 4 Beskrivning av arkivsektorn
Kapitlet behandlar arkivväsendets historiska utveckling och arkivteori och terminologi. Beskrivningen omfattar såväl den offentliga
och den enskilda arkivsektorn, som en jämförande beskrivning av
arkiv-, bibliotek- och museiverksamheterna. Kapitlet behandlar utbildning, yrken och branschorganisationer, särskilda typer av arkiv-
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material, användare och användning, samt näringsverksamhet på arkivområdet.
Utredningen visar att arkiven och arkivverksamheten har förändrats med samhällsutvecklingen. Förändrade värderingar, utbyggnaden av förvaltningen, utvecklingen av civilsamhället och näringslivet
samt olika teknikskiften påverkar vad och hur något dokumenteras
och bevaras. Arkivsektorns olika aktörer står i dag inför utmaningar
vad gäller bevarande, digitalisering och tillgängliggörande av arkivinformation. Nya arbetssätt och metoder väcker frågor om anpassade utbildningar och behov av fortbildning. Arkivsektorn behöver
även hantera särskilda typer av arkivmaterial genom olika slags insatser. Informationen i såväl de samtida som de äldre bestånden ska
kunna användas av olika typer av användare, i olika syften – nu och i
framtiden.
Kapitel 5 En moderniserad och anpassad arkivlag
Kapitlet behandlar frågan om en ny arkivlag. Enligt direktiven finns
det ett generellt behov av att modernisera arkivlagen och säkerställa
att tillämpningen av den, oberoende av sakområde och medium, kan
säkra tillgången till allmänna handlingar på såväl kort som lång sikt i
en modern digital förvaltning och för forskningens och allmänhetens behov. De inledande bestämmelserna i utredningens förslag
till ny arkivlag redovisas här.
Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 5
– En ny arkivlag ersätter den nuvarande arkivlagen.
– Lagen ska inledas med en paragraf som anger att syftet med lagen
är att trygga tillgången till allmänna handlingar, främja tillgången
till kulturarvet, och bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling.
– I arkivlagens inledande bestämmelser ska det lyftas fram att arkiven
är en del av kulturarvet. Det ska också framgå att arkiven ska bevaras, struktureras och förvaltas för att tillgodose 1) rätten att ta
del av allmänna handlingar, 2) behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3) forskningens behov.
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– Lagens bestämmelser ska gälla för 1) myndigheternas och vissa
andra organs arkiv, 2) arkivmyndigheterna, och 3) sådana enskilda
arkivinstitutioner som erhåller verksamhetsbidrag av statliga medel.
Kapitel 6 Myndigheternas arkivbildning och arkivförvaltning
Kapitlet behandlar myndigheternas uppgifter i fråga om arkivbildning och arkivförvaltning. De synpunkter och förslag som lämnats
handlar om vissa ändringar av regleringen av myndigheternas arkivbildning, samordning av bestämmelser i arkivlagen med bestämmelser
i vissa andra författningar och önskemål om att myndigheterna ska
värdera och rapportera utvecklingen av sin arkivbildning till Riksarkivet.
Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 6
– Det ska av arkivlagen framgå att upptagningar för automatiserad
behandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de utgör allmänna handlingar där, ska bilda arkiv endast hos den myndighet som ansvarar för det informationssystem där upptagningen
ingår.
– Ordet arkivförvaltning ska ersätta ordet arkivvård i arkivlagen.
Av bestämmelserna om arkivförvaltning ska det framgå att myndigheterna ska skapa förutsättningar för en god arkivförvaltning
genom att beakta bevarandeaspekter i ett tidigt skede.
– Det ska införas en bestämmelse i arkivförordningen om en skyldighet för myndigheter att vid upphandling, utveckling eller idrifttagande av ett informationssystem försäkra sig om att handlingar
och uppgifter i systemet kan föras över till andra informationssystem, avskiljas och gallras.
– Arkivlagens bestämmelser om arkivbildning och arkivförvaltning
bör inte samordnas med bestämmelser i några andra författningar.
– Det ska i arkivlagen införas en bestämmelse om att myndigheterna
ska lämna uppgifter om arkiv till ett nationellt arkivinformationssystem.
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Kapitel 7 Bevarande och gallring
Kapitlet behandlar frågor om bevarande och gallring av myndigheternas
allmänna handlingar, i första hand utifrån arkivlagstiftningen men även
utifrån regleringen i annan lagstiftning. Till viss del berörs även andra
arkiv som inte utgörs av allmänna handlingar. Utredningens dialoger
har bl.a. handlat om hur den offentliga arkivsektorn ska hantera den
ökade mängden allmänna handlingar, önskemål om en samordning
av gallringsbestämmelser i olika författningar och önskemål om en
enhetligare terminologi i registerförfattningarna.
Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 7
– Det ska i arkivlagen tydliggöras att huvudregeln är att allmänna
handlingar ska bevaras men att gallring får ske under vissa förutsättningar. I en av lagens inledande bestämmelser ska det anges att
ett av lagens syften är att trygga tillgången till allmänna handlingar.
För att skapa ett tydligare fokus på bevarandefrågorna och möjliggöra prioriteringar ska det av arkivlagen framgå att arkivmyndigheterna ska upprätthålla en aktiv och strategisk bevarandeplanering.
– Det ska av arkivlagen framgå att kommuner och regioner är skyldiga att besluta om riktlinjer för gallring av allmänna handlingar.
– På sikt bör terminologin i registerförfattningarna avseende gallring göras enhetlig. Dessa ändringar, såväl innehållsmässigt som
språkligt, bör kunna göras inom ramen för det normala författningsarbetet inom respektive politikområde.
– Riksarkivet får i uppdrag att inventera arkivbestånden som förvaras
hos de statliga myndigheterna för att kunna bedöma och prioritera
vilka bevarandeinsatser som behövs. Myndigheten tillförs årligen
2 miljoner kronor för uppdraget under 2022–2023. Riksarkivet får
även i uppdrag att utreda de ekonomiska, praktiska och tekniska
förutsättningarna för massdigitalisering av pappersarkiv som förvaras hos de statliga myndigheterna.
– Kungl. biblioteket får i uppdrag att i samverkan med Stiftelsen Svenska
Filminstitutet, Statens musikverk och Riksarkivet genomföra en
nationell inventering av audiovisuellt material samt att utreda förutsättningarna för ett genomförande av digitaliseringen av materialet.
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– Det bör genomföras nationella översyner av ansvaret för och bevarandet av fotografi respektive forskningsdata.
Kapitel 8 Överlämnande och finansiering
Kapitlet behandlar olika frågeställningar om överlämnanden av myndigheternas arkiv till arkivmyndigheterna och finansieringen av överlämnanden till den statliga arkivmyndigheten. Antalet överlämnanden
från statliga myndigheter till Riksarkivet har minskat de senaste fem
åren. Framför allt mängden pappershandlingar, vilket det finns flera
förklaringar till. Såväl de statliga myndigheterna som Riksarkivet och
Kammarkollegiet ifrågasätter den finansieringsmodell som används
vid överlämnanden. Frågan är vilken instans som ska stå för de långsiktiga kostnaderna för de arkiv som överlämnas till Riksarkivet.
Kritik riktas även mot att Riksarkivets avgiftslista är krånglig och har
för höga avgifter.
Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 8
– Det ska i arkivlagen införas krav på att myndigheterna upprättar
överlämnandeplaner. Den statliga arkivmyndigheten ska bemyndigas att meddela föreskrifter om innehållet i och hur ofta planerna
ska utarbetas.
– Det ska i arkivlagens bestämmelser om överlämnande tydliggöras
att om ett sådant organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen
offentlighets- och sekretesslagen tas bort från bilagan till den
lagen, ska organets arkivhandlingar från den verksamhet som anges i bilagan överlämnas till den statliga arkivmyndigheten inom
tre månader, såvida inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.
– De tvingande bestämmelserna om överlämnande av personuppgifter
bör på sikt tas bort. Översyner av bestämmelserna bör hanteras
inom ramen för det normala författningsarbetet inom respektive
politikområde.
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– Finansieringsmodellen för överlämnade av arkiv ska delvis förändras. Av Riksarkivets instruktion ska framgå att avgifterna för
att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla överlämnade arkiv ska
motsvara full kostnadstäckning. Det ska vidare framgå av instruktionen att arkiv som överlämnas i samband med att en myndighet
avvecklas inte omfattas av avgiftsmodellen. I dessa fall ska anslagsöverföring användas för att täcka Riksarkivets kostnader.
– Riksarkivet får i uppdrag att, i samråd med Ekonomistyrningsverket, ta fram en modell för att beräkna de faktiska kostnaderna,
som ska ligga till grund för att kunna fastställa relevanta avgifter.
– Myndigheter som har överlämnat personuppgifter enligt tvingande
bestämmelser i registerförfattningar bör av integritetsskäl inte få
tillgång till uppgifterna.
Kapitel 9 Normering, tillsyn och rådgivning
Kapitlet behandlar verksamheterna normering, tillsyn och rådgivning i stat, kommuner och regioner. Statliga myndigheter önskar att
Riksarkivet ska arbeta mer proaktivt än reaktivt, bl.a. genom att tillhandahålla aktuella föreskrifter och utöva regelbunden tillsyn. För
mindre kommuner, framför allt i glesbygd, kan arkivhanteringen vara
en stor utmaning eftersom det saknas resurser. Företrädare för den
kommunala sektorn har påpekat att gällande reglering är omodern i
fråga om vilken eller vilka instanser som kan vara kommunal arkivmyndighet samt utfärda föreskrifter. För många regioner och kommuner har samverkan i olika former blivit vanligare, inte minst på
arkivområdet. Riksarkivet har föreslagit att myndigheten ska få meddela föreskrifter för hela den offentliga förvaltningen, vilket skulle
vara ett utökat mandat jämfört med nuläget.
Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 9
– Den statliga arkivmyndighetens rätt att meddela föreskrifter för
kommuner och regioner bör inte utökas. Den statliga arkivmyndigheten bör inte heller utöva tillsyn över arkivförvaltningen i kommuner och regioner.
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– Arkivlagens bestämmelser om arkivmyndigheter i kommuner och
regioner bör inte ändras.
– Den statliga arkivmyndighetens bemyndiganden ska få en grund
i arkivlagen. Bestämmelserna om vilka skyldigheter kommunerna
och regionerna har i enlighet med arkivlagen ska också förtydligas.
– Det ska av arkivlagen framgå att den statliga arkivmyndigheten får
förelägga ett organ som står under dess tillsyn att vidta åtgärder för
att komma till rätta med brister i arkivförvaltningen. Den statliga
arkivmyndigheten föreslås även få förelägga ett organ som står
under dess tillsyn att inkomma med en plan om återlämnande eller
överlämnande av arkiv.
– Det ska av arkivlagen framgå att arkivmyndigheterna ska ge råd och
vägledning om arkivbildning och arkivförvaltning till de myndigheter och andra organ som står under deras tillsyn.
– Den statliga arkivmyndigheten får i uppgift att analysera omvärldsutvecklingen inom sitt ansvarsområde. Uppgiften regleras i Riksarkivets instruktion och myndigheten tillförs 2 miljoner kronor
för uppgiften.
Kapitel 10 Stödjande och främjande av enskilda arkivsektorn
Kapitlet behandlar den enskilda arkivsektorn med avseende på stödjande och främjande insatser från statens sida. Gemensamt för flertalet enskilda arkivinstitutioner är att man finansierar en större eller
mindre del av sin verksamhet med avgifter som betalas av medlemmar och deponenter. Flera tecken tyder dock på att den ekonomiska
modellens bärkraft håller på att avta. Många pekar även på problemet
med s.k. herrelösa arkiv som riskerar att förstöras. Det blir vanligare
med centrumbildningar där både enskilda arkivinstitutioner och regionala och lokala arkivmyndigheter delar lokaler. I kapitlet redovisas
de befintliga statsbidragen till regional enskild arkivverksamhet och
till centrala och rikstäckande institutioner och organisationer. Vidare
beskrivs Riksarkivets verksamhet med rådgivning och vissa förvärv
av enskilda arkivbestånd samt Samarbetsrådet för enskilda arkiv.
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Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 10
– De befintliga statsbidragen till regionala enskilda arkivinstitutioner respektive till nationella enskilda arkivinstitutioner och organisationer ska vardera tillföras ytterligare 10 miljoner kronor.
– Ett nytt statsbidrag införs för att stimulera tillkomsten av nya
arkivcentrumlösningar. De närmare villkoren för statsbidraget ska
framgå av en särskild förordning. Den årliga ekonomiska ramen
ska uppgå till 5 miljoner kronor.
– Det ska av arkivlagen framgå att den statliga arkivmyndigheten
ska ge råd och vägledning till enskilda arkivbildare och enskilda
arkivinstitutioner i arkivspecifika frågor. För att hantera den nya
uppgiften ska Riksarkivet tillföras 3 miljoner kronor.
– Samarbetsrådet för enskilda arkiv bör genomföra en inventering
av olika slags enskilda arkiv.
Kapitel 11 Reglering av enskilda arkivsektorn
Kapitlet behandlar frågan om huruvida det ska införas lagstiftning
som omfattar hela eller delar av den enskilda arkivsektorn. Den nuvarande regleringen på arkivområdet – arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) – är helt inriktad på den offentliga sektorn,
allmänna handlingar, arkivmyndigheterna och offentliga arkivbildare.
Enskilda arkivbestånd, arkivbildare och arkivinstitutioner omfattas
således inte. Riksarkivet föreslår att arkivlagen ska ändras så att myndigheten får viss föreskriftsrätt för och tillsyn över enskilda arkivbestånd av särskilt samhällsviktig eller kulturell betydelse. Från den
enskilda arkivsektorn hävdas dock att enskilda arkivbildare och arkivinstitutioner måste ha fortsatt bestämmanderätt och oinskränkt äganderätt över sina arkivbestånd. De förordar i stället att det av arkivlagen
ska framgå att de enskilda arkiven är en del av kulturarvet, samtidigt
som det görs klart att de är självständiga gentemot Riksarkivet.
I kapitlet hanteras även frågorna om huruvida de enskilda arkivens
hantering av personuppgifter kräver ytterligare författningsstöd och
om det krävs en ändring i tryckfrihetsförordningen för att tillförsäkra
att en allmän handling som förvarats hos enskild är allmän även efter
att den lämnas till ett allmänt arkiv.
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Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 11
– Det ska av arkivlagen framgå att arkiv som förvaras av enskilda
arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner samt enskilda arkiv
hos myndigheter är en del av kulturarvet.
– Sådana enskilda arkivinstitutioner som erhåller verksamhetsbidrag av statliga medel ska främja tillgången till kulturarvet och
bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling samt tillgodose forskningens behov. De ska även lämna uppgifter om arkiv till ett nationellt arkivinformationssystem.
– De enskilda arkivinstitutioner som får statliga bidrag föreslås regleras i arkivlagstiftningen. Den rättsliga grunden får därmed anses
fastställd enligt svensk rätt i överensstämmelse med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. Riksarkivets föreskriftsrätt ska
tillämpas för övriga arkivinstitutioner.
– Bestämmelsen i 2 kap. 14 § första stycket 3 tryckfrihetsförordningen
bör inte ändras. Allmänna handlingar som överlämnas eller återlämnas för arkivering kan rimligen inte upphöra att vara allmänna.
Kapitel 12
Urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas arkiv
Kapitlet behandlar frågan om huruvida urfolket samernas och de
övriga nationella minoriteternas arkiv ska hanteras och regleras i särskild ordning. När arkivmaterial som belyser dessa grupper ingår som
allmänna handlingar i statliga, regionala och kommunala arkiv omfattas de av arkivlagstiftningen. I andra fall handlar det om privata
initiativ, ofta inom respektive grupp, att samla enskilda arkivbestånd.
I dessa fall omfattas verksamheten i stället av de överväganden som
görs om enskilda arkiv. Dialogerna har handlat om att arkivmaterial
som belyser nationella minoriteter borde samordnas, om behovet av
ett samlat myndighetsansvar för samiska arkiv och om ekonomiska
och praktiska begränsningar när det gäller att organisera och genomföra arkivbildningar för respektive grupp.
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Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 12
– Sametinget ska samla kunskap om arkivbestånd som bildats och
samlats in av och för urfolket samerna och verka för att bestånden
uppmärksammas och tillgängliggörs. Ett särskilt bemyndigande för
uppgiften införs i arkivförordningen. Sametinget tillförs 2 miljoner
kronor för arbetet med det nya arkivansvaret.
– Riksarkivet ska i sin rådgivning till enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner i arkivspecifika frågor ägna särskild uppmärksamhet åt urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Uppgiften
ska regleras i Riksarkivets instruktion.
– Arkivmyndigheterna i de kommuner som omfattas av 6 och 7 §§
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk bör bistå Riksarkivet med den rådgivningen i respektive förvaltningsområde.
– Sametinget får i uppdrag att utreda de grundläggande förutsättningarna för centrumlösningar med arkiv som bildats eller samlats
in av och för urfolket samerna och Riksarkivet får i uppdrag att i
samverkan med Institutet för språk och folkminnen och berörda
nationella minoritetsgrupper utreda motsvarande förutsättningar
för centrumlösningar med arkiv som bildats eller samlats in av och
för judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.
Kapitel 13 Riksarkivets omgivning och interna organisation
Kapitlet behandlar delvis frågan om gränsdragningen och risken för
överlappningar mellan Riksarkivet och andra myndigheter. Under
senare år har flera tidsbegränsade uppdrag som innehafts eller varit
på förslag att tilldelas Riksarkivet i stället tilldelats andra myndigheter
som uppdrag eller långsiktiga uppgifter. I sammanhanget nämns även
Riksarkivets arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer
(FGS), som för närvarade har en osäker framtid, och den samordnande roll Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått för
den tekniska metodutvecklingen i statsförvaltningen, vilken sannolikt även kommer att omfatta arkivområdet.
Kapitlet behandlar även frågan om landsarkiven och de kommunala myndigheter i Malmö, Stockholm och Karlstad som förvarar
statliga arkivbestånd och fullgör statliga arkivuppgifter enligt en re35
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glering från 2014. Landsarkiven inordnades i Riksarkivet 2010 och
frågan är om den nuvarande regleringen i myndighetens instruktion,
med landsarkiv i utpekade kommuner, är föråldrad. Enligt direktiven
innebär vidare ordningen med de tre kommunala myndigheterna olika
typer av komplikationer. De berörda myndigheterna delar dock inte
bilden av en komplicerad styrning, ledning och samordning av verksamheten. I stället efterfrågas ett närmare samarbete med Riksarkivet.
Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 13
– Riksarkivet bör få en betydande ökning av sitt förvaltningsanslag,
till en nivå som motsvarar kostnaden för myndighetens breda och
samhällsviktiga uppgift.
– Riksarkivets hemvist i Regeringskansliet bör även fortsättningsvis vara Kulturdepartementet. Det bör dock övervägas en annan
och bredare finansiering av den statliga arkivmyndighetens verksamhet från andra berörda utgiftsområden.
– Det ska av Riksarkivets instruktion framgå att myndigheten ska
tillhandahålla och förvalta förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) inom informationsområden som är gemensamma för
den offentliga förvaltningen. Riksarkivet ska även samordna framtagning av FGS på andra informationsområden i den offentliga förvaltningen. För ändamålet tillförs myndigheten 8 miljoner kronor.
– En reviderad bestämmelse formuleras i instruktionen för DIGG.
Myndigheten ska samordna frågor om gemensamma standarder,
format, specifikationer och liknande krav för den offentliga förvaltningens informationsutbyte i de fall uppgifterna inte ligger på
regeringen eller en annan myndighet.
– Riksarkivets instruktion ska inte längre peka ut landsarkiv som en
del av myndighetens organisation eller var i landet myndigheten
ska vara placerad. Det är fortsatt angeläget med en regional närvaro för den statliga arkivmyndigheten. Det ska därför av instruktionen framgå att Riksarkivet ska bedriva verksamhet på de orter
som motiveras av myndighetens uppgifter.
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– Den ordning som skapades 2014 för att reglera den statliga arkivverksamheten vid tre kommunala myndigheter bör bestå. Riksarkivet bör inom den ramen verka för ökad strategisk samverkan
med de berörda myndigheterna.
– Begreppet kommunal arkivmyndighet ändras till kommunala
myndigheter och förordningen om särskilda arkivuppgifter får en
ny rubrik.
Kapitel 14
Konsekvenser av övergången till digital informationsförsörjning
Kapitlet behandlar ett projekt som utredningen genomfört för att
analysera den digitala transformationens ekonomiska konsekvenser
för Riksarkivet och för att teckna ett tänkbart framtidsscenario.
Slutsatserna från projektet har underställts ett urval av kommunala,
regionala och statliga arkivmyndigheter för att få deras bedömning
av projektets resultat och för att ge utredningen ett bredare underlag
att utgå från. Frågan har därmed växt till att handla om en mångfald
konsekvenser av digitaliseringen för hela arkivsektorn. Det handlar
om behovet av ett proaktivt arbetssätt i offentliga förvaltningar, om
behovet av en nationell stödfunktion och ett kompetenslyft och behovet av en normering och styrning från statens sida. Det handlar
också om att identifiera behovet av kunskap, teknik och ekonomiska
resurser för att genomföra massdigitalisering av kulturarvet i stor
skala på nationell nivå.
Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 14
– Riksarkivet ska bistå regeringen med underlag för de ekonomiska
konsekvenserna av den statliga arkivförvaltningens övergång till
digitala processer. För att hantera den nya uppgiften tillförs Riksarkivet 4 miljoner kronor.
– Riksarkivet får i uppdrag att ta fram en nationell fortbildningsplan
för yrkesverksamma arkivarier. Uppdraget ska utföras i samarbete
med de sex universitet och högskolor som bedriver arkivutbildning, Sveriges kommuner och landsting och berörda personalorganisationer.
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– Riksarkivet får i uppdrag att ta fram underlag till regeringen för
att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av massdigitalisering
på arkivområdet. Myndigheten tillförs årligen 2 miljoner kronor
för uppdraget under 2022–2023.
Kapitel 15 Informationsspridning om arkivområdet
Kapitlet behandlar frågan om insamling av statistikuppgifter på
arkivområdet och om statistiken bör utgöra officiell statistik. Utredningen identifierar sex användningsområden där det finns behov av
informationsspridning om arkivområdet: 1) uppföljning och styrning av arkivmyndigheter, 2) överblick och sökbarhet i arkivsektorn,
3) arkivsektorns totala omfattning, 4) arkivsektorns specifika förutsättningar, 5) jämförelser med andra sektorer och 6) samhällsutgifter och medborgarnas vanor. Riksarkivets nuvarande informationsspridning beskrivs, med bl.a. den nationella arkivdatabasen (NAD),
liksom systemet med officiell statistik.
Utredningens bedömningar och förslag i kapitel 15
– Av Riksarkivets instruktion ska framgå att myndigheten ska tillhandahålla ett nationellt arkivinformationssystem och verka för
en så bred anslutning som möjligt till systemet.
– Arkiv ska vara ett ämnesområde i den officiella statistiken, med
Riksarkivet som ansvarig myndighet. Detta ska framgå av bilagan
till förordningen om den officiella statistiken. Riksarkivet tillförs
3 miljoner kronor årligen under 2022–2023 för uppbyggnad av
systemet och 2 miljoner kronor fr.o.m. 2024 för den löpande verksamheten.
– Den officiella statistiken inom sektorn Kultur och fritid bör på
sikt ses över för att åstadkomma en mindre sektoriell och mer
sektorsövergripande och tematisk informationsspridning.
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Kapitel 16 Konsekvenser av förslagen
Kapitlet behandlar kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar av utredningens förslag. De innebär att dagens reglering ska finnas kvar, om än med flera förtydliganden i en ny arkivlag
och en ny arkivförordning. Likaså ska myndighetsstrukturen vara
oförändrad, men med en tydligare ansvarsfördelning myndigheter
emellan, en minskad detaljstyrning från statens sida samt med nya
uppgifter och uppdrag för bl.a. Riksarkivet, i vissa fall kombinerat
med ett högre statsanslag. Även det befintliga systemet för statsbidrag ska behållas, dock med ett tillskott av ekonomiska resurser
och en kompletterande bidragsform.
Utredningens förslag innebär att statens kostnader ökar med sammanlagt 51 miljoner kronor fr.o.m. 2022, varav 5 miljoner kronor är
tidsbegränsade till 2022–2023. De ökade kostnaderna föreslås finansieras delvis genom en överföring av 2 miljoner kronor från förvaltningsanslaget för DIGG fr.o.m. 2022, delvis genom omfördelningar
inom utgiftsområde 17. Förslagen bedöms inte få negativa konsekvenser i form av större kostnader eller ökade administrativa bördor
för kommuner och regioner. Förslagen bedöms få positiva konsekvenser för den enskilda arkivsektorn och för arkivsituationen för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer,
sverigefinnar och tornedalingar.
Kapitel 17 Författningskommentarer
Kapitlet innehåller kommentarer till utredningens förslag till ny
arkivlag och övriga lagändringar. Den nya arkivlagen innehåller några
helt nya bestämmelser men är i övrigt lik 1990 års arkivlag. Lagen har
försetts med såväl huvud- och mellanrubriker som underrubriker.
Grundtankarna i 1990 års arkivlag gäller även för den nu föreslagna
lagen.
Särskilda yttranden
Särskilda yttranden har lämnats av experterna Anna Karin Hermodsson,
Torgny Larsson och Erland Ringborg.
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Biogasmarknadsutredningens uppdrag var att kartlägga hur biogasens nytta som
resurs kan tas till vara på bästa sätt. I uppdraget ingick att analysera biogasens roll
och konkurrensförutsättningar utifrån bland annat de nya energi- och klimatpolitiska
målen, den ökade integreringen av biogasmarknaden i EU och utvecklingen mot mer
förnybar energi i transportsektorn.
Utredningen hade i uppdrag ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga
villkor genom långsiktigt stabila spelregler, på ett sätt som blir kostnadsneutralt för
staten.
Syftet med att stödja biogasen är att biogas ska kunna bidra till att nå Sveriges energioch klimatpolitiska mål på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som hänsyn tas till
värdet av de nyttor som produktion av biogas bidrar med för att nå andra
samhällsmål. Utredningens slutsatser blir att föreslå stöd som förväntas minska
nuvarande snedvridna konkurrens mellan inhemskt producerad och importerad
biogas, ge långsiktighet som ska öka viljan att investera i biogas för producenter och
internalisera biogasens nyttor i samhällsekonomin, samtidigt som staten ska ha
kontroll över kostnadsutvecklingen. Del två i stödpaketet är till för att stödja ny
teknik för energigaser och bredda efterfrågan på förnybara energigaser. Här kan
staten även komma att stötta andra tekniker för att producera exempelvis förnybara
bränslen.
Förutom att vara kostnadseffektiva, ska stödvillkoren vara fullständigt transparenta
för hur länge stöden gäller och hur de fasas ut.
Utredningen bedöms ha lyckats väl med att både att leverera inom uppdragets ramar
och att ha lyssnat in synpunkter från energigasbranschen. Bland annat föreslås
utredningen ett nationellt mål för produktion av biogas, på 10 TWh per år. Ett
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nationellt mål har länge efterfrågats som gemensam målbild. Analys och motivering
för de föreslagna stöden bedöms vara väl genomförda.
Stödpaket 1 innehåller en gödselgaspremie på 40 öre/kWh, en uppgraderingspremie
på 20–30 öre/kWh och en förvätskningspremie på 10–15 öre/kWh. Stödpaketet
förslås införas år 2021, nå sin topp till 2030 och ha fasats ut t o m 2040.
Stödpaket 2 innefattar förslag på lån och garantier som gynnar både befintlig och ny
produktion av biogas och andra förnybara gaser samt en premie för produktion av
biogas och andra förnybara gaser med andra tekniker än anaerob rötning, där
premienivån föreslås sättas genom ett auktionsförfarande.
Stöden föreslås bli finansierade genom en omfördelning av andra statliga medel för
till exempel forskning, utveckling och investering.
Ärendebeskrivning

I utredningens direktiv angavs att flera politiska mål har koppling till biogas. Vidare
angavs att biogasens långsiktiga marknadsförutsättningar bör utformas för att nå flera
olika mål, inte minst inom miljö- och energipolitiska områdena. Samtidigt ska de ta
hänsyn till värdet av de övriga nyttor som produktion av biogas bidrar med.’
Biogasanvändningen har ökat i Sverige, men inhemsk produktion har de senaste tre
åren planat ut kring 2 TWh årlig produktion. Potential att producera finns, men
konkurrens av importerad biogas producerad med andra stödformer, brist på
nationellt långsiktiga regler samt otydlig syn på biogasens roll i det framtida hållbara
energisystemet, har lett till att takten i biogasutbyggnaden i Sverige har stannat av.
Några av de viktigaste punkterna i utredningens förslag




Nya stödpaket för produktion av biogas och biometan
Bibehållen skattebefrielse för all användning av biogas (ansökan inlämnad 3
april från regeringen till EU-kommissionen)



Nationellt mål om produktion av 10 TWh biogas 2030, varav 7 TWh från
rötning och 3 TWh från andra förnybara gaser (t.ex. biometan från termisk
förgasning, vätgas från biogas)



Bättre samordning av administrationen kring biogas, med Jordbruksverket
som sammanhållande myndighet
Vidare utredning av ett nationellt mål om användning av biogödsel föreslås
Biogasregister och/eller ursprungsgarantier bör inrättas




Utredningens hållpunkter

Utredningen anger att användningen av biogas i Sverige nästan har fördubblats sedan
2015, men den svenska produktionen har bara ökat med fem procent under samma
tid. Under 2018 stod importerad biogas för cirka 43 procent av användningen, två år
tidigare, år 2016, var den importerade andelen biogas bara cirka 10 procent.
I utredningen visas också att produktion och användning av biogas bidrar till många
miljö- och samhällsmål. Bland annat visas kopplingar till åtta av de sjutton globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och att åtta av de sexton svenska miljökvalitetsmålen
kan anses ha en direkt positiv koppling till produktion och användning av biogas.
Färjetrafiken till Gotland nämns på sid 263 i avsnittet om styrmedel. På sid 280,
under regionala initiativ, med referens till Energipilot Gotland, nämns att ”Region
Gotland redan har gjort flera satsningar på att öka andelen förnybar energi i
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transportsektorn. Bland annat genom att sätta ett krav på biogasdrift för alla
transporter som regionen upphandlar”.
Samtidigt som biogasens nyttor beskrivs görs en genomgång av olika utredningar
med koppling till området, inte minst hur olika styrmedel även inom andra
närliggande områden som energiskattelagstiftningen, transportpolitiken, t ex bonus
malus, avfallslagstiftningen, t ex separat insamling av matavfall, är med och påverkar
biogasens ekonomiska förutsättningar.
Tabell 5.1 Lista över utredningens beskrivna produktions- och användarnyttor
Kvantitativt bedömda nyttor
Minskade utsläpp av växthusgaser som härrör från produktion av biogas från olika substratströmmar och
användning av biogas inom olika sektorer
Kvalitativt bedömda nyttor
Återcirkulering av näringsämnen samt minskad
övergödning

Industriell utveckling och hållbar näringspolitik

Biogas bidrar till landsbygdsutveckling

BNP-påverkan

Sysselsättning

Försörjningstrygghet

Biogödsel bidrar till att ekologisk odling kan öka

Förbättrad biodiversitet

Ökad produktivitet med biogödsel och vallodling

Minskad lukt från gödsel

Minskat buller genom användning av biogas i transportsektorn

Var ska biogasen användas?

Utredningen konstaterar att behovet av biogas i svensk ekonomi för att nå både
nettonollutsläppsmålet till 2045 och 2030-målet för inrikes transporter är betydande,
samt att klimatnyttan är störst när biogas ersätter fossila energibärare som bensin och
diesel. I andra hand, enligt utredningen, bör biogasanvändning premieras inom
industrin för att fasa ut naturgas och andra fossila gaser. Inom industrin och sjöfarten
är idag styrning och betalningsvilja lägre än inom vägtransportsektorn.
I dagsläget produceras cirka 2 TWh/år genom rötning, knappt något med andra
tekniker. Ökningen förväntas komma genom rötning av substrat från jordbruket: 1,52,6 TWh från gödsel (idag c:a 50-100 GWh) och 2-3,1 TWh från åkermark (vall,
odlingsrester, mellangrödor; inga ”livsmedelsgrödor” får användas).
Biogasproduktion från matavfall, avloppsslam och livsmedelsindustrier beräknas bara
kunna öka marginellt.
Tabell.12.1 Substratfördelning för utredningens målbild
Substrat

TWh/år

Stödpaket

Gödsel

1,5-2,6

1.

Matavfall

1,2

1.

VA-verk, avloppsslam

0,8

1.

Livsmedelssektor, inkl. slakteriavfall

0,4

1.

Åkermark

2-3,1

1.

Totalt rötning

7

1.

Lignocellulosa eller andra substrat för förnybara gaser

3

2.

Totalt

10

1. & 2.

Föreslagna biogasstöd, stödpaket 1

Stödpaket 1 är tydligt beskrivet med exakta föreslag på stödnivåer och förslag på
författningstext. Stödpaket 1 riktar sig först och främst till befintlig produktion, men
ska även ge förutsättningar för nya investeringar med etablerad teknik. Stödpaket 1
består av produktionspremier, uppdelade i tre delar:




Gödselgaspremie, 40 öre/kWh (anaerob rötning av gödsel)
Uppgraderingspremie, 20-30 öre/kWh
Förvätskningspremie, 10-15 öre/kWh
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Dessa tre premier ska enligt förslaget gå till producenter av rågas.
Stödpaket 1 föreslås gälla redan 2021 och nya stöd kunna ges till och med 2030.
Projekt som beviljas stöd ska sedan få det under 10 år. Det gör att stödet i praktiken
finns kvar till 2040 för de som beviljas stöd under 2030. Efter två år (2023) föreslås
en kontrollstation, där stödsystemet utvärderas. Vid behov kan då stödnivåer och mål
komma att justeras och åtgärder kan komma att vidtas för att skjuta till extra medel.
Ytterligare kontrollstationer ska genomföras 2025, 2027, 2031 och 2035.
Föreslagna biogasstöd, stödpaket 2

Stödpaket 2 riktas mer till ny produktion och nya tekniker. För stödpaket 2 anger
utredningen att det behövs mer utredning1, innan det kan införas Stödpaket 2 är inte
så tydligt definierat, men innefattar lån och garantier för att gynna befintlig och ny
produktion av biogas och andra förnybara gaser. En produktionspremie för biogas
och andra förnybara gaser med andra tekniker än anaerob rötning föreslås.
I utredningen föreslås att regeringen ska se över möjligheten att tillhandahålla sådana
finansieringslösningar. Som exempel nämns statliga fonder, Europeiska
Investeringsbanken och Nordiska Investeringsbanken.
För att bättre samordna arbetet kring biogas i Sverige föreslås Jordbruksverket få en
administrativ huvudroll. Förbättrad samordning mellan Jordbruksverket,
Energimyndigheten och Naturvårdsverket förordas också i rapporten, och
länsstyrelserna föreslås få ansvar för regional samordning.
Produktionskostnader och administrativ börda för att producera biogas

Stödpaket 1 motiveras av att gödsel som ses som den största mängden befintligt
substrat att göra biogas av, ändå inte är det ekonomiskt mest intressanta substratet.
Utredningen hänvisar till en studie från 2016, den kom fram till att kostnaden för att
producera biogas från avfall kunde anses jämförbar med kostnaden för att producera
fossil bensin eller diesel. Däremot bedömdes kostnaden för att producera biogas från
gödsel vara nästan dubbelt så hög, men i nivå med kostnaden för att producera
etanol från spannmål eller HVO från tallolja2.
Utredningen pekar på att ett gediget dataunderlag hos ansvariga myndigheter
kommer att vara en förutsättning för att dels fatta beslut om premienivåer, dels
bedöma behovet av justeringar av stödsystemet. Detta kan det ge ökat behov av
datainsamling till myndigheter. I sin tur innebär det ökad administrativ börda för de
olika aktörerna inom biogasens värdekedja.
Utredningen ger en bild av hur komplext olika styrmedel både bidrar och motverkar
biogasens utveckling. EU-lagstiftning inom flera områden (energiskatt, utsläppshandel, statsstödsregler, transporter m.fl.) påverkar förutsättningarna för produktion och
användning av biogas i Sverige och begränsar nationell styrning. För kommunal produktion av biogas är vattentjänstlagen en styrande faktor, då den produktionen oftast
sker vid avloppsrening. För att säkra smittskyddet gäller EU-regler för animaliska biprodukter som rötas.3 De anläggningarna ska vara godkända av Jordbruksverket4.
Lagstiftningen ställer krav på behandling, bearbetning, lokaler, och utrustning,
provtagning, egenkontroll, register, handelsdokument m.m. Tillsyn och tillstånd hos
kommun och/eller länsstyrelse för biogasanläggningar gäller miljö, smittskydd och
brandsäkerhet. SCB, Energimyndigheten, Skatteverket och Naturvårdsverket är andra
myndigheter som flera biogasanläggningar idag rapporterar till. Branschen önskar
förenkling och samordning.
Mer utredning om inhemsk produktion av biodrivmedel är även en slutsats från ”Kontrollstation 2020 för Strategisk plan för
omställning av transportsektorn till fossilfrihet”, ER 2020:03 från Energimyndigheten och ytterligare fem statliga myndigheter
2 Börjesson, Pål m.fl., Dagens och framtidens hållbara drivmedel – i sammandrag (2016).
3 Förordning (EG) nr 1069/20091 och förordning (EU) nr 142/20112, (”ABP-lagstiftningen”).
4 Jordbruksverket, Rötning av animaliska biprodukter, 2016-10-24.
1
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Förslaget är att finansiering av biogasstöden dras från anslagen för
klimatinvesteringar, energiforskning och för miljöåtgärder inom jordbruket. För att
finansiera högre kostnader åren efter kontrollstationen föreslår utredningen att
regeringen överväger en (marginellt) ökad skatt på fossila bränslen, främst bensin och
diesel.
Bedömning

Utredningen har följt sina direktiv och ger en bred redovisning av biogasens nyttor
och förutsättningar samt ett väl avvägt förslag till stödpaket. Dock saknas lösning i
nuläget på konkurrensen av importerad biogas. Förslaget att länsstyrelserna ska
samordna kan bli svårt att få nytta av, gasmarknaden går ofta över länsgränser.
Biogasens roll i en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle lyfts fram i form av
energisäkerhet, landsbygdsutveckling, näringsåtervinning, m.m. Kvantitativt visas
räkneexempel på samhällsnytta av minskade koldioxidutsläpp och de ekonomiska
besparingar det ger, dessa varierar beroende på hur koldioxidutsläpp värderas.
Förslagen om produktionsmål och mål om användning av biogödsel bedöms viktigt
för branschen, det är positivt att sätta upp en gemensam målbild. Den förväntade
ökningen i produktionstakt är hög, men med tanke på att användningen av biogas
ökat i Sverige med 90 % från 2015 till 2018 och med 30 % mellan 2017 och 2018, så
finns en marknadsutveckling, även om utbyggnadsmålet kanske inte helt nås till 2030.
Målet kan komma att ändras vid kontrollstationerna och på sikt kompletteras.
En brist är att den administrativa bördan ökar, sannolikt både för företag och för
myndigheter. Viktigt att avsatta medel för stöd inte går åt till ökad administration
istället för produktion. Rapportens kapitel om gasmarknaden beskriver dagens
aktörer, men kanske alltför översiktligt. Det saknas resonemang om vilka aktörer och
regioner som ska stå för produktionsökningen. Enligt branschen finns i nuläget cirka
1 TWh produktion i planerade nya projekt plus flera befintliga aktörer som vill
expandera sina anläggningar. Utredningen verkar utgå från att den producerade
biogasen främst kommer att behövas inom transportsektorn, förhoppningen är då att
det är tillräckligt väl förankrat med tillverkarna av tunga fordon och transportköpare,
för att vara en realistisk slutsats. På personbilssidan sjunker just nu utbudet av
gasfordon.
Beslutsunderlag

Remiss SOU 2019:63, Mer biogas! För ett hållbart Sverige, inkom 2020-01-20
https://www.regeringen.se/remisser/2020/01/remiss-av-sou-201963-mer-biogasfor-ett-hallbart-sverige/
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Regiondirektör
Skickas till
Remissvar till Infrastrukturdepartementet
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Remiss. Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU
2019:63)
Region Gotland har getts möjlighet att svara på rubricerad remiss och lämnar
härmed följande synpunkter.
Sammanfattande synpunkter

Region Gotland ser överlag mycket positivt på utredningens slutsatser och
förslag. Region Gotland delar energigasbranschens syn att det är hög tid att
regeringen ger långsiktiga förutsättningar för biogas i Sverige, både för att ta till
vara potentialen för svensk biogas som en del i ett hållbart energisystem och
för att biogasen bidrar till samhällsnyttor i form av energisäkerhet, utveckling
på landsbygden, näringsåtervinning, m.m. Detta beskrivs på ett bra sätt i
utredningen.
Region Gotland anser samtidigt att utredningens slutsatser är vaga på hur
marknadsutvecklingen av biogas ska gå till och vilka aktörer och regioner som
kan komma att stå för produktionsökningen.
Särskilda synpunkter
Stödpaket 1

Region Gotland välkomnar förslagen om de tre premierna i stödpaket 1.
Vi vill särskilt understryka behovet av att gödselgaspremien får en fast
premienivå, lämpligen på de föreslagna 40 öre/kWh biogas från gödsel. Vi ser
det som en viktig del både i de långsiktiga investeringsförutsättningarna för
produktion av biogas och för att en större del av gödseln från lantbrukets
husdjur ska behandlas genom rötning, med de miljöfördelar det ger.
Stödpaket 2

Region Gotland välkomnar förslagen i stödpaket 2 som en möjlighet till att nya
tekniker kommer till stånd och möjliggör för industri och sjöfart att i högre
grad kunna övergå till att använda förnybara gaser och för biogasproducenter
att få betalt för de samhällsnyttor de bidrar med. Vi ser gärna att flytande
biogas, LBG, blir tillgängligt som ett möjligt drivmedel i framtida sjöfart.
6.5.5 Klimatklivet

Region Gotland är positiva till att biogasen även fortsättningsvis föreslås vara
berättigad till stöd via Klimatklivet. I vår region har Klimatklivet hittills gett
avgörande stöd i till investeringar kopplade till biogas. Vi vill också påtala att då
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det i de flesta delar av landet saknas gasnät, så kan lokal/regional infrastruktur
för distribution av biogas behöva framtida stöd för uppbyggnad, till exempel
genom Klimatklivet, vars regelverk då behöver kompletteras.
12. 9 Jordbruksverkets uppdrag

Region Gotland ser positivt på förslaget att Jordbruksverket får en
administrativ huvudroll samt att förbättrad samordning mellan
Jordbruksverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket förordas. Samtidigt
väcker utredningens förlag viss oro för att föreslagna stöd utformas på ett
sådant sätt att de ger stor administrativa kostnader. Det är också viktigt att
stöden utformas så att de minskar risken för att ge inlåsningseffekter som
begränsar optimal användning av regionalt tillgängliga substrat.
13.3 Utvecklingen av ett biogasregister

Region Gotland stödjer förslaget om att utveckla ett ”biogasregister” för att
lyfta biogasens roll i att genomföra förnybartdirektivet och kunna ge
ursprungsgarantier för biogasen. Samtidigt erfar vi att den administrationen
med rapportering till olika instanser redan är tung för biogasproducenter. Det
vore önskvärt att ett biogasregister också kan innebära att en samlad
inrapporteringsportal byggs upp, vilket i så fall skulle behöva ske i samverkan
mellan berörda myndigheter .
13.6 Förbättrad samordning på regional nivå

Region Gotland ser inte behovet av att samtliga länsstyrelser får i uppdrag att
stimulera en mer ändamålsenlig samordning mellan olika aktörer i
biogaskedjan, då de främst har en myndighetsroll i biogaskedjan. Då de
offentliga aktörerna i biogasens värdekedja dels är kommunerna med sitt
avfalls-, VA-, och energiplaneringsansvar och dels regioner med ansvar för
kollektivtrafik och regional tillväxt, skulle regionerna genom Tillväxtverket
kunna få ett uppdrag om att se över biogasens möjligheter att bidra till lokala
eller regionala kretslopp och regionalt hållbar utveckling. Utredningen visar ju
exempel från regioner som redan gjort detta.
13.9 Miljötillstånd och tillsyn av biogasanläggningar

Region Gotland stödjer inte förslaget att samla miljöprövningen av biogasanläggningar till en eller ett par länsstyrelser. Det skulle motverka nyttan av den
kännedom om lokala förhållanden och grundläggande kännedom om
kommunala och regionala planer och anknutna tillsyns- och tillståndsärenden
som varje länsstyrelse bör ha inom sitt geografiska område. Däremot, för en
ensartad hantering, skulle någon eller några länsstyrelser som har stor
erfarenhet av biogasärenden kunna få rollen att stödja andra länsstyrelser.
Visby dag som ovan

Eva Nypelius
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Remiss. Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)
Förslag till beslut

•
•

Föreslaget remissyttrande inges till miljödepartementet
Ärendet förklaras omedelbart justerat

Sammanfattning

Utredningen ger förslag till en strategi och handlingsplan för hur Sverige ska nå
negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045, genom de kompletterande åtgärder,
utöver minskade utsläpp, som behövs för att nå beslutade klimatmål. Här ingår
främst ökad kolsänka, avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung
(bio-CCS) samt utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder. Utredarens
bedömning är att det inte finns några stora risker eller hinder som motiverar att
Sverige väntar med att agera. Tvärtom, sägs det, finns det tungt vägande skäl för, och
stora möjligheter med, att snabbt genomföra de åtgärder som krävs för att skapa
förutsättningar för nettonegativa utsläpp.
Bakgrund till utredningen är att målet om ett välfärdssamhälle med nettonollutsläpp
inte anses gå att nå enbart genom minskade utsläpp. Vissa verksamheter som
samhället består av blir helt enkelt inte utsläppsfria, när även utsläpp från biologiska
processer räknas in.
Basen i det svenska klimatmålet till 2045 är att klimatpåverkande utsläpp ska minska
med minst 85 procent jämfört med 1990. För att nå dit behöver i stort sett all
användning av fossila bränslen ersättas, samtidigt som industrins utsläpp måste ner
till nära noll, bland annat genom CCS1 till exempel i cementproduktionen,
tillsammans med kraftfull energi- och materialeffektivisering. Ökad elektrifiering,
både inom industri och för transporter, ses som en avgörande energieffektivisering.
Till 2045 måste då också eltillförseln vara utsläppsfri, samtidigt som totala tillförseln
av el bedöms behöva öka med 15-40 procent, enligt Energimyndighetens olika
långtidscenarier.2 Resten av målet om nettonollutsläpp 2045 ska nås med de
kompletterande åtgärder som denna strategi föreslår.

1 CCS , koldioxidavskiljning och lagring, av fossila utsläpp, t ex i cementproduktionen, räknas som utsläppsminskning, inte som
kompletterande åtgärd
2 Energimyndigheten, mars 2019, 2019:7, Scenarier över Sveriges energisystem 2018
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I strategin ingår att mål för kompletterande åtgärder bör beslutas. Strategin utgår från
följande målförslag, åtgärderna ska kompensera för utsläpp som inte kan undvikas:
År 2030 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder som motsvarar minst
3,7 miljoner ton koldioxid per år.
 År 2045 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder som motsvarar minst
10,7 miljoner ton koldioxid per år. Nivån ska kunna öka efter 2045.
 Mellan 2021 och 2045 ökar volymen årligen genererade kompletterande åtgärder
kontinuerligt.
De utsläpp som finns kvar, när utsläppen minskats med 85 procent, är främst metan
och lustgas från en rad utspridda källor inom livsmedelsproduktion, biobränslen och
hantering av restprodukter. År 2045 förväntas jordbruket stå för de största
kvarvarande utsläppen, från biologiska processer i produktionen. Utredningens
slutsatser är att satsningar på kompletterande åtgärder behövs. Utmaningarna ligger i
att nå ut med kommunikation om åtgärderna och att skapa incitament och acceptans
i näringslivet för att genomföra dem. Genom dessa åtgärder, parallellt med
teknikutveckling och omställning för att minska utsläppen med 85 procent, blir
Sveriges klimatstrategi inte beroende av andra, mer osäkra framtida tekniksprång för
att nå klimatmålen till 2045. Samtidigt läggs grunden till negativa nettoutsläpp, d. v. s.
en klimatpositiv framtid.


Ärendebeskrivning

Här beskrivs utredningens uppdrag och förslag.
2.1.1 En strategi för negativa utsläpp av växthusgaser

Utredningens huvuduppdrag var att, inom ramarna för det riksdagsbundna
klimatpolitiska ramverket, föreslå en strategi för hur kompletterande åtgärder kan
bidra till att Sverige år 2045 når negativa utsläpp av växthusgaser och föreslå hur
utfallet av kompletterande åtgärder uttryckt som volym koldioxidekvivalenter bör
fördelas 2021–2045 och därefter. De övergripande förslagen är att
Kvantitativa mål enligt nedan sätts för de kompletterande åtgärderna 2030 och
2045
1. År 2030 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder som motsvarar minst
3,7 miljoner ton koldioxid per år.
2. År 2045 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder som motsvarar minst
10,7 miljoner ton koldioxid per år. Nivån ska kunna öka efter 2045.
3. Mellan 2021 och 2045 ökar volymen årligen genererade kompletterande åtgärder
kontinuerligt
De kompletterande åtgärderna byggs upp över tid.
 Kontrollstationer vart fjärde år som en del av regeringens klimathandlingsplaner.
 Återkommande uppföljningar och utvärderingar med justering av genomförandet
av strategin dels till förändringar i omvärlden, dels till gjorda erfarenheter.
 Ett generellt system för rapportering, mätning och verifiering av negativa utsläpp
tas fram.
 I uppdraget ingick också att analysera och ge åtgärdsförslag inom följande
områden
1. ökad kolsänka
2. avskiljning, transport och lagring av koldioxid
3. verifierade utsläppsminskningar i andra länder
4. andra tekniska åtgärder för upptag av växthusgaser.
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Strategin ska även ge vägledning om hur viktiga bokföringsfrågor bör hanteras.
2.1.2 Ökad kolsänka i skog och mark

Ökade kolsänkor i skog och mark kan skapas genom åtgärder som antingen ökar
inbindningen av kol eller minskar avgången. Utredningen har bedömt potential hos
åtgärder för att öka kolsänkan i skog och mark på kort och lång sikt som också bidrar
till att uppfylla de nationella klimatmålen, med hänsyn till målkonflikter och
kostnadseffektivitet. Utredningens bedömer att det kommer finnas stöd för flera av
de föreslagna åtgärderna inom det nästa landsbygdsprogram som nu är under
utveckling. Åtgärderna är redan bland de som prioriterats i kommissionens förslag.
Utredningens förslag:







Kommande landsbygdsprogram 2021–2027 utformas, efter fortsatt utredning, så
att incitament ges för ökad kolinlagring i jordbruksmark.
Ökad rådgivning genomförs för skogsplantering på jordbruksmark som tagits ur
bruk och för åtgärder inom skogsbruk för ökad kolsänka och ökad resiliens.
Bidrag på 125 miljoner kronor per år avsätts till åtgärder för minskad avgång av
koldioxid genom återvätning av dränerad torvmark. (Flest och störst övergivna
torvåkrar återfinns i Kalmar län och Jönköpings län, 7 400 respektive 7 600 hektar,
på Gotland finns bara 36 hektar sådan mark.)
En analys av hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna
förenas med en växande cirkulär bioekonomi genomförs i annan utredning.
Fortsatta investeringsstöd till biokolsanläggningar via Klimatklivet och inom
landsbygdsprogrammet. Bidragen ses över, om annat stöd införs till biokol.

Tabell 6.4 Översiktlig uppskattning på lång sikt 50 – 100 år, av effekter av de kända
jordbruksåtgärder som på kort, 0-50 år, kan bidra till kolsänkor inom lantbruket
Åtgärd

Kolsänka, 0-50
år

Kolsänka, 50100 år

Livsmedel,
produktion

Bioenergi

Biologisk
mångfald

Minskat.
N-läck.

Vallodling

+

0

0

0+

0/+

+

Skyddszon,
vall, buskar

+

0

-

0/-

+

+

Skyddszon,
allé, träd

+

+

-

0/-

+

+

Fånggrödor

+

0

0/-

0/-

+

+

Energiskog,
25 år omlöp

+

0

0/-

+

0/-

+

Stallgödsel,
tillförsel

+

0

0

0

0

0/-

Rötslam,
tillförsel

+

+

0

0

0

0/-

Ingen
halmskörd

+

?

0/+

-

0

?

Tillförsel av
biokol

+

+

?

-/0/+

0

?

Agroforestry

+

+

0

+

+

+

För att få till stånd åtgärder behövs tillräckliga ekonomiska incitament inom ramen
för kommande landsbygdsprogram Realiserbar potential bedöms kunna bli upp till
2,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, år 2040.
2.1.3 Avskiljning, transport och lagring av koldioxid

Utredningen ger förslag på hur incitament kan skapas specifikt för bio-CCS, där
incitament och ändamålsenliga bokföringsregler saknas i dag. Enligt utredningens
direktiv ska författningsförslag inte lämnas på skatteområdet. Vidare ska utredningen
uppskatta den realiserbara potentialen för bio-CCS att kostnadseffektivt bidra till att
uppfylla de nationella klimatmålen, samt ge svar på några frågor om CCS-strategi för
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Sverige. CCS är avgörande för bland annat cementindustrins klimatmål. Inom
regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” har en rad branschvisa färdplaner för vägar
till klimatneutrala branscher lämnats in. Från betong-, bygg- och anläggning-,
cement- samt gruv- och mineralbranschen betonar färdplanerna vikten av att
förutsättningarna för CCS förbättras i Sverige. Cementbranschen efterfrågar en
nationell CCS-strategi och offentliga satsningar på forskning, utveckling och
demonstration av CCS. Utredningen har också sammanfattat tillgänglig information
om möjliga lagringsplatser för koldioxid i Sverige och det svenska närområdet.
Utredningen drar slutsatsen att i nuläget bör andra frågor och delar av CCS-kedjan än
utvecklandet av ett svenskt koldioxidlager prioriteras. Fortsatt kompetenshöjande
verksamhet på området, inklusive forskning, behövs dock för att bibehålla och
utveckla svensk förmåga, så att möjligheten att uppföra ett svenskt koldioxidlager
finns som handlingsalternativ om omvärldsförutsättningarna visar att det behövs.
Därför föreslås SGU få i uppdrag av regeringen att arbeta vidare med beslutsunderlag
för att avgöra om en svensk lagringsplats kan vara ett realistiskt alternativ och ett
antal punkter som kan utgöra stommen i en handlingsplan om någon aktör beslutar
att verka för en svensk lagringsplats. Utredningen förordar att fokus på kort sikt bör
vara koldioxidlagring utomlands och åtgärder för att möjliggöra det. Särskilt hänvisas
till de lagringsresurser som finns i Norge.
Strategins förslag för bio-CCS är:
Investeringsstödet för minusutsläpp förutsätts fortsätta.
 Omvända auktioner genomförs för negativa koldioxidutsläpp genom bio-CCS.
Den totala volymen bör initialt begränsas till anläggningar som leder till en lagring
på sammanlagt maximalt 2 miljoner ton koldioxid per år.
 När bio-CCS nått den kvantiteten utvärderas erfarenheterna med omvänd
auktionering som del av en översyn av formerna för den fortsatta styrningen av
bio-CCS.
 Sverige bör verka för att det inom EU utvecklas ett gemensamt långsiktigt
styrmedel för att främja bio-CCS och andra tekniker för negativa utsläpp med
likartade egenskaper.


2.1.4 Verifierade utsläppsminskningar i andra länder

Verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder innebär att
Sverige bekostar en åtgärd som minskar växthusgasutsläppen i ett annat land, varefter
utsläppsminskningen kvantifieras och verifieras av en oberoende part. Regelverk för
detta saknas i nuläget.
Strategins förslag är att: Ett program för utsläppsminskningar i andra länder inrättas
för genomförande under 2020-talet. Syfte föreslås vara att bidra till resultatbaserad
klimatfinansiering i huvudsak i medelinkomstländer med höga eller ökande utsläpp
av växthusgaser.
Programmet föreslås samtidigt även bidra till att enheter från utsläppsbegränsningar i
andra länder används som kompletterande åtgärder i den omfattning som behövs
mot målen i strategin. De insatser som Sverige genomför i programmet behöver ge
incitament till ambitionsnivåhöjningar i linje med Parisavtalets temperaturmål, enligt
artikel 6.1 i Parisavtalet.
På lång sikt, mot nettonollmålet senast 2045, bör inriktningen vara att enbart åtgärder
som bidrar till negativa utsläpp i andra länder får räknas som kompletterande
åtgärder. Övriga insatser bör bidra till resultatbaserad klimatfinansiering.
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Utredningens förslag till författningsförändringar

Förslag till ny förordning om statligt stöd till negativa utsläpp genom bio-CCS.
Energimyndigheten föreslår bli ansvarig för stödet och stödet föreslås få delas ut
genom ett omvänt auktionsförfarande.
 Ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid.
Energimyndigheten föreslås få ansvar för ett nationellt centrum för frågor som
gäller CCS, inklusive bio CCS. Vidare föreslås ett författningstillägg för att under
vissa förutsättningar medge att koldioxid exporteras för geologisk lagring.
 Ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska
industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp.
Ändring från ”växthusgaser” till att enbart gälla koldioxid.


Förslagen i utredningen berörs av flera andra regelverk och överenskommelser

Ett mellanstatligt avtal krävs för att export av koldioxid inte ska strida mot
Londonprotokollet,3 som ursprungligen kom till för att hindra marint avfall.
Parisavtalets regelbok för handel med resultat från utsläppsbegränsningar mellan
länder är ännu inte färdigförhandlad. Det, bland annat, gör att det kommer dröja
innan Sverige kan få räkna med utsläppsminskningar i andra länder.
EU har beslutat om bokföringsregler för LULUCF-sektorn fram till 2030 genom
LULUCF-förordningen.4 Samma regler kommer att gälla för EU:s åtagande under
Parisavtalet5. Sektorn kommer att ingå i Sveriges åtagande gentemot EU från och
med 2021. Då kan ökat nettoupptag räknas in som kompletterande åtgärd för att nå
de nationella klimatmålen.
Bedömning

Denna utredning lyfter tekniska och ekonomiska perspektiv samt behovet av
acceptans för olika åtgärder för att de ska bli förverkligade, den innehåller varken
barn- eller jämställdhetsperspektiv. För att strategin ska bli en styrande del i en
hållbar utveckling i samhället nämns i flera sammanhang behovet av samverkande
processer och utveckling av såväl tekniska processer som tillstånds- och andra
styrprocesser, men strategins förslag är tekniska/ekonomiska. Behovet av
engagemang, framtidstro och förankringen i hela samhället som behövs för att nå
klimatmålen och som lyfts fram i regeringen klimathandlingsplan, kanske kan
hänföras till andra delar av det klimatpolitiska ramverket, risken för att åtgärder inte
genomförs på grund av ”informationsmisslyckande” berörs kort under
konsekvensanalyser. Rådgivning till markägare anges som verktyg, men det framstår
ändå som en svaghet i det här förslaget till strategi att incitament och acceptans inte
adresseras tydligare.
Beslutsunderlag

Remiss. Vägen till en klimatpositiv framtid, (SOU 2020:4), Inkom 2020-02-19
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Havs och vattenmyndigheten om Londonprotokollet
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030.
5 I den s k LULUCF-sektorn, Land Use, Land Use Change and Forestry, som är utsläpp och upptag av växthusgaser från mark.
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Remiss. Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)
Region Gotland har getts möjlighet att svara på rubricerad remiss och lämnar
härmed följande korta synpunkter, främst på åtgärdsförslagen.
Sammanfattande synpunkter

Region Gotland ser förslagen till åtgärder i strategin som väl genomarbetade,
utredningen bedöms gedigen.
Region Gotland anser samtidigt att strategin skulle vunnit på att tydligare
adressera och försöka minska risken för att åtgärder inte genomförs, på grund
av brister i acceptans, incitament eller de ”informationsmisslyckanden” som
helt kort berörs under avsnittet med konsekvensanalyser.
Särskilda synpunkter
Ökad kolsänka inom areella näringar, LULUCF

Region Gotland ser mycket positivt på förslagen att inom nästa period för
landsbygdsprogrammet, kunna ge ersättningar för olika insatser för ökade
kolsänkor på de areella näringarnas marker. Deltagandet är frivilligt, vilket i sig
är bra, men den ökande andelen passiva markägare väcker farhågor om att
trots föreslagna rådgivningsinsatser kommer inte markägare att lockas till
aktiviteterna i den utsträckning som behövs, för att ge önskad effekt.
Avskiljning, transport och lagring av koldioxid

För en region som Gotland, med en stor och dominerande utsläppskälla till
fossilt kol från industriellt processutsläpp, är det av största vikt att system och
incitament för hela kedjan med CCS snarast kommer på plats. Utredningens
förslag att fokus på kort sikt bör vara koldioxidlagring utomlands och åtgärder
för att möjliggöra det, tycks också vara snabbaste vägen. Inför eventuella
undersökning av svenska lagringsmöjligheter när Gotland, ser vi gärna att
tillfälle ges för kompetenshöjning hos allmänheten på Gotland om CCS.
Verifierade utsläppsminskningar i andra länder

Region Gotland har inga invändningar mot upplägget av det föreslagna
programmet.
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Andra tekniska åtgärder för upptag av växthusgaser

Region Gotland är positiva till att utredningen i nuläget inte räknar in
svårbedömda tekniska åtgärder i de kompletterande åtgärdernas upptag av
koldioxid.
Vi vill dock också påpeka att även i delar av näringslivet på Gotland finns
intresse för att biokol ska få räknas som en kompletterande åtgärd. På Gotland
blir det sannolikt inte aktuellt med koldioxidavskiljning i de relativt små
värmeverk som finns här, men att kombinera värmeproduktion med
produktion av biokol är ju tekniskt möjligt även i liten skala.
Avslutningsvis

Avslutningsvis ser Region Gotland positivt på möjligheten att kompletterande
åtgärder kan erbjuda viss flexibilitet i hur klimatmålen kan nås. Särskilt om
kolinlagring genom lokala åtgärder inom LULUCF kan få tillgodoräknas i ett
företags kolbalans, på motsvarandesätt som importerade biodrivmedel kan
räknas idag, så bör det ge potential till ökat engagemang för sådana åtgärder
och bidra till att nå klimatmålen till 2030.
Visby dag som ovan

Eva Nypelius
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

Sammanfattning: Vägen till en
klimatpositiv framtid – strategi och
handlingsplan för att nå negativa
utsläpp av växthusgaser efter 2045

För att nå negativa utsläpp av växthusgaser krävs kompletterande
åtgärder, vid sidan av omfattande utsläppsminskningar. Denna
strategi innehåller principer och mål för en politik på området
kompletterande åtgärder samt en handlingsplan för att nå dessa
mål.

All pathways that limit global warming to 1.5 °C with limited or no
overshoot project the use of carbon dioxide removal (CDR) on the
order of 100–1 000 GtCO2 over the 21st century. CDR would be used
to compensate for residual emissions and, in most cases, achieve net
negative emissions to return global warming to 1.5 °C following a peak
(high confidence).

Inledning
Enligt FN:s klimatpanel IPCC krävs åtgärder och tekniker för
negativa utsläpp och globala negativa nettoutsläpp av koldioxid för
att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 °C. Enligt
IPCC uppstår negativa nettoutsläpp av koldioxid när en större mängd
koldioxid tas bort från atmosfären tack vare mänsklig aktivitet än de
av människor orsakade utsläpp som återstår.
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Enligt klimatavtalet från Paris (Parisavtalet) ska parterna sträva
efter att uppnå en balans mellan utsläpp och upptag av växthusgaser
under andra hälften av detta århundrade. Utvecklade länder förutsätts gå före i detta arbete och många länder runtom i världen har
antagit eller är på väg att anta mål om nettonollutsläpp.
Det svenska klimatpolitiska ramverket från 2017 anger att Sverige
ska nå nettonollutsläpp senast 2045 och ha negativa nettoutsläpp därefter. För att nå målet krävs s.k. kompletterande åtgärder vid sidan av
omfattande utsläppsminskningar, eftersom negativa nettoutsläpp inte
kan nås enbart genom utsläppsminskningar. Det klimatpolitiska ramverket kan därmed inte genomföras utan en politik för kompletterande åtgärder.
Det klimatpolitiska ramverket placerar Sverige i en liten men
växande grupp föregångsländer på klimatområdet. Denna strategi
konkretiserar hur Sverige kan arbeta med åtgärder och tekniker för
negativa utsläpp av växthusgaser, dvs. som leder till upptag av växthusgaser ur atmosfären, och andra typer av kompletterande åtgärder
för att nå målen i det klimatpolitiska ramverket. Få länder har kommit
lika långt i sina förberedelser för att åstadkomma negativa nettoutsläpp som Sverige. Om strategins handlingsplan genomförs, tillsammans med de omfattande utsläppsminskningar som det klimatpolitiska
ramverket förutsätter, ökar Sveriges trovärdighet som föregångsland
inom klimatområdet på ett betydande sätt. Då tydliggörs att Sverige
avser att agera i enlighet med vetenskapen för att göra sin del när
Parisavtalets mål ska infrias.
Att vara ett föregångsland kräver mod. En politik behöver utvecklas för ett delvis helt nytt område som karaktäriseras av stora
osäkerheter och begränsade erfarenheter.
Det finns dock inga stora risker och inga oöverstigliga hinder
som motiverar att Sverige väntar med att agera. Tvärtom finns det
tungt vägande skäl för, och stora möjligheter med, att snabbt genomföra de åtgärder som krävs för att skapa förutsättningar för nettonegativa utsläpp. Skälen utvecklas ytterligare nedan under rubriken
Kompletterande åtgärder behövs vid sidan av utsläppsminskningar.
Under rubriken Principer för hur volymen kompletterande åtgärder
bör byggas upp redovisas hur byggstenarna i en politik för att maximera nyttan av kompletterande åtgärder kan se ut.
Sverige är ett glest befolkat skogsland; mer än två tredjedelar av
Sveriges landyta är täckt av skog. Detta innebär att åtgärder som
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påverkar kolinlagringen i skog och mark och möjligheten att producera förnybar råvara på ett hållbart sätt är av stor betydelse för de
nationella nettoutsläppen. Även om det svenska jordbruket inte omfattar så stora arealer finns även där goda möjligheter att öka produktionen och kolinlagringen genom åtgärder som bidrar till flera samtidiga mervärden.
Den rikliga tillgången till biomassa som råvara för massa- och
pappersindustrin har resulterat i att Sverige har ett stort antal betydande punktutsläppskällor av biogen koldioxid. Användning av restprodukter från skogsbruket och massaproduktionen har dessutom
gett upphov till flera stora punktutsläppskällor av biogen koldioxid
inom energisektorn. Potentialen till negativa utsläpp genom tillämpning av avskiljning, transport och lagring av koldioxid av biogent ursprung (bio-CCS) vid dessa punktutsläppskällor är hög.
Sverige har därmed särskilt goda förutsättningar för vissa åtgärder
och tekniker som resulterar i negativa utsläpp av växthusgaser och
bör i så stor utsträckning som möjligt utnyttja dessa. Några länder
har liknande förhållanden som Sverige och kan använda sig av samma
åtgärder och tekniker för negativa utsläpp, medan andra länder helt
eller delvis kommer att behöva välja andra vägar utifrån sin specifika
situation. Med tanke på klimatutmaningens storlek och brådskan
med vilken den måste bemötas behöver alla goda förutsättningar för
negativa utsläpp av växthusgaser i världen tas tillvara.

Syftet med strategin
• Strategins övergripande syfte är att bidra till att Sverige når målen
i det klimatpolitiska ramverket.
• Strategin ska göra det möjligt att använda kompletterande åtgärder för att nå nettonollmålet senast 2045 samt målen för 2030
och 2040.
• Strategin ska göra det möjligt för Sverige att nå negativa nettoutsläpp av växthusgaser efter att nettonollmålet uppnåtts, genom
användning av kompletterande åtgärder.
• Strategin ska bidra till att målen i det klimatpolitiska ramverket
uppnås på ett kostnads- och samhällsekonomiskt effektivt sätt och
utan att förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen försämras.
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Mål för kompletterande åtgärder
Mål för kompletterande åtgärder bör fastställas och beslutas. Strategin utgår från följande mål för kompletterande åtgärder:
• År 2030 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder som
motsvarar minst 3,7 miljoner ton koldioxid per år.
• År 2045 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder som
motsvarar minst 10,7 miljoner ton koldioxid per år. Nivån ska
kunna öka efter 2045.
• Mellan 2021 och 2045 ökar volymen årligen genererade kompletterande åtgärder kontinuerligt.
Det är upp till framtida regeringar att besluta i vilken utsträckning
kompletterande åtgärder ska räknas av mot målen i det klimatpolitiska ramverket.
Målnivån för kompletterande åtgärder 2045 utgår från den maximalt tillåtna användningen av kompletterande åtgärder för att nå
nettonollmålet, enligt det svenska klimatpolitiska ramverket. Målnivån för kompletterande åtgärder 2030 utgår, på samma sätt, från den
maximalt tillåtna användningen av kompletterande åtgärder för att
nå klimatmålet för 2030. Den bärande tanken är att volymen kompletterande åtgärder ska byggas upp kontinuerligt över tid. Därför
behövs inte någon kvantitativ målnivå för kompletterande åtgärder
2040; det viktiga är att volymen kompletterande åtgärder fortsätter
öka mot målnivån för 2045.
Klimatmålen i det klimatpolitiska ramverket är uttryckta som procent av de historiska utsläppen. Det innebär att klimatmålen uttryckta
som volymer kan ändras i takt med att den svenska utsläppsrapporteringen utvecklas. Vid större förändringar av tidigare rapporterade
historiska utsläpp kan därför även målnivåerna för kompletterande
åtgärder behöva ses över.
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Kompletterande åtgärder behövs vid sidan
av utsläppsminskningar
Både utsläppsminskningar och kompletterande åtgärder behövs
För att klara Parisavtalets mål och de svenska klimatmålen behövs
både stora utsläppsminskningar och kompletterande åtgärder. Det
klimatpolitiska ramverket innebär att utsläppen i Sverige ska minska
med minst 85 procent till 2045 jämfört med 1990. Kompletterande
åtgärder ersätter inte behovet av en omfattande samhällsomställning
och stora utsläppsminskningar, utan är ett komplement till en sådan
utveckling.
Vissa utsläpp är mycket svåra att minska
Målet om nettonollutsläpp i Sverige senast 2045 är mycket svårt att
nå enbart genom utsläppsminskningar. Det beror på att vissa utsläpp
bedöms vara nästintill omöjliga att helt eliminera, åtminstone inte
utan att även den verksamhet som ger upphov till utsläppen upphör.
För att minska växthusgasutsläppen med minst 85 procent behöver i stort sett all användning av fossila bränslen upphöra i samhället
samtidigt som utsläppen från industriprocesser når nivåer nära noll,
bl.a. genom att användningen av fossila insatsvaror fasas ut och genom
att CCS-teknik tillämpas i branscher som t.ex. cementproduktion,
där fossila koldioxidutsläpp annars inte kan undvikas. Användningen
av energi och material måste effektiviseras kraftfullt och utsläppen
från eltillförsel behöver nå nollnivåer samtidigt som elanvändningen
ökar i industrin och transportsektorn.
De utsläpp som kvarstår när utsläppen minskats med 85 procent
är främst metan- och lustgasutsläpp från en rad utspridda källor i
samhället, t.ex. från förbränning av biobränslen, avloppsreningsverk,
rötning för biogasproduktion och utsläpp från jordbruket. Dessa kvarvarande utsläpp bedöms med utgångspunkt i dagens kunskap och teknik vara mycket svåra och dyra att helt bli av med.
De största återstående växthusgasutsläppen 2045 förväntas finnas
inom jordbrukssektorn. Jordbrukets växthusgasutsläpp sker till stor
del som resultatet av biologiska processer, och utsläppen är typiskt
sett utspridda över en mycket stor yta, vilket gör dem svåra att kontrollera och fånga in. Utsläppen kan visserligen minska per produ-
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cerad enhet livsmedel eller jordbruksprodukt och genom att produktion av produkter med låga tillhörande utsläpp prioriteras, men
utsläppen kan inte helt upphöra. Med dagens kunskap och teknik kan
Sverige inte nå nollutsläpp så länge jordbruk fortfarande bedrivs.
Sverige kan därmed inte nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp senast 2045 enbart genom utsläppsminskningar.
Slutsatsen blir att kompletterande åtgärder behövs för att kompensera för utsläpp som med dagens kunskap och teknik inte helt
kan elimineras. Genom en satsning på området kompletterande åtgärder, parallellt med teknikutveckling och en samhällsomställning
för att minska utsläppen, gör sig Sverige inte beroende av mycket
osäkra framtida tekniksprång för att nå målet om nettonollutsläpp
senast 2045, samtidigt som det läggs en grund för att nå negativa
nettoutsläpp därefter.
Kompletterande åtgärder krävs för att nå längre än till nettonoll
Enligt det klimatpolitiska ramverket ska Sverige ha nettoutsläpp som
är lägre än noll efter det att nettonollmålet uppnåtts senast 2045, dvs.
negativa nettoutsläpp. Negativa nettoutsläpp är endast möjliga om
kompletterande åtgärder används och räknas av från kvarvarande
utsläpp.
Det är inte specificerat i ramverket hur långt under noll de svenska
nettoutsläppen ska vara efter 2045. Under förutsättning att nationella klimatmål även framgent beslutas utifrån vetenskaplig grund
och med hänsyn till global rättvisa är det dock sannolikt att svenska
klimatmål efter 2045 kommer att behöva vara väsentligt lägre än nettonoll. För att kunna nå sådana mål krävs en avsevärd volym kompletterande åtgärder.
Om inte de globala utsläppen minskar mycket snabbt i närtid
kommer enligt IPCC stora negativa nettoutsläpp att krävas även på
global nivå efter 2050 för att klara Parisavtalets temperaturmål, och
den situationen består under lång tid. Ju tidigare stora utsläppsminskningar och negativa utsläpp kommer till stånd, desto lägre blir
behovet av negativa utsläpp under århundradets andra hälft för att
kompensera för en överskriden koldioxidbudget för 1,5 °C, men
även vid en sådan utveckling behöver nettoutsläppen globalt nå
under noll.
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Mycket talar därför för att Sverige kommer att ha nationella klimatmål som är väsentligt lägre än nettonoll från och med andra
hälften av detta århundrande och under överskådlig tid därefter. Volymen svenska kompletterande åtgärder behöver därmed på sikt troligen ligga på en hög nivå under lång tid.
Kompletterande åtgärder kan öka kostnadseffektiviteten
på både kort och lång sikt
Om de nationella klimatmålen på väg mot nettonoll ska nås utan att
kompletterande åtgärder tillgodoräknas stiger kostnaden för måluppfyllelse. De kompletterande åtgärder som föreslås i denna strategi beräknas vara förenade med väsentligt lägre åtgärdskostnader
2030 än t.ex. utsläppsminskningar genom ytterligare ökad användning av biodrivmedel utöver vad som kan krävas för att nå klimatmålet för transportsektorn. Även åtgärdskostnaderna på biodrivmedelsområdet för att nå klimatmålet för transportsektorn bedöms
vara högre än för de föreslagna kompletterande åtgärderna. Det saknar dock praktisk betydelse, eftersom målkonstruktionen innebär
att transportmålet ska klaras utan tillgodoräknande av kompletterande åtgärder.
Kostnaden för att nå det svenska nettonollmålet senast 2045
genom enbart utsläppsminskningar bedöms vida överstiga kostnaden för att nå målet genom att även tillgodoräkna kompletterande
åtgärder, eftersom det förstnämnda som tidigare nämnts bl.a. bedöms
ställa krav på stora ingrepp i omfattningen av jordbruksproduktionen i landet. De åtgärder som kan komma att bli nödvändiga för att
nå nettonollmålet utan kompletterande åtgärder riskerar dessutom att
leda till ökade utsläpp i andra länder, t.ex. genom ökad import av jordbruksprodukter, vilket kraftigt skulle reducera den faktiska klimatnyttan.
Möjlighet att svara upp mot skärpta klimatmål
Kunskapsläget om klimatförändringarna utvecklas kontinuerligt.
IPCC:s senaste rapporter från 2018 och 2019 visar bl.a. att nettoutsläppen i världen, genom utsläppsminskningar och ökade upptag,
behöver minska mycket snabbt under de närmaste decennierna för

31

Sammanfattning: Strategi för negativa utsläpp av växthusgaser

SOU 2020:4

att Parisavtalets temperaturmål ska kunna nås. Forskningsresultaten
visar även att effekterna av ett förändrat klimat redan nu, vid omkring en grads temperaturökning jämfört med förindustriell nivå, är
mer omfattande än vad som tidigare förutspåtts.
Det är tänkbart att de nationella klimatmålen kommer att behöva
skärpas för att fortsatt vara i linje med Parisavtalets mål och Sveriges
ambition att vara ett föregångsland på klimatområdet. Om samhällsomställningen för att nå mycket låga växthusgasutsläpp i Sverige blir
framgångsrik kan kompletterande åtgärder göra det möjligt att svara
upp mot skärpta klimatmål på nationell eller europeisk nivå.

Principer för hur volymen kompletterande åtgärder
bör byggas upp
Samma klimateffekt ska uppnås som för utsläppsminskningar
i Sverige
Klimateffekten av kompletterande åtgärder ska enligt det klimatpolitiska ramverket vara jämförbar med klimateffekten av utsläppsminskningar i Sverige. När kompletterande åtgärder används för att
nå klimatmålen ska det alltså inte innebära en ambitionssänkning i
termer av klimateffekt. Detta är en mycket viktig utgångspunkt för
strategin som bl.a. medför att endast negativa utsläpp (upptag av
växthusgaser) och minskade utsläpp inom sektorn markanvändning,
förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-sektorn) som
följer av effekter av åtgärder i denna strategi föreslås kunna tillgodoräknas som kompletterande åtgärder. Bokförda ökade upptag och
utsläppsminskningar inom LULUCF-sektorn som skulle ha inträffat även i frånvaro av dessa åtgärder bör inte få räknas av gentemot
klimatmålen som kompletterande åtgärder, eftersom det skulle leda
till en sämre total klimateffekt jämfört med utsläppsminskningar i
Sverige.
Ovanstående tolkning är i linje med IPCC:s definition av negativa utsläpp som säger att dessa uppstår genom planerad mänsklig
aktivitet, t.ex. i tillägg till det upptag som annars skulle ha uppstått
naturligt i kolcykeln.
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För att kompletterande åtgärder ska vara jämförbara med utsläppsminskningar i Sverige krävs också att klimateffekten är jämförbar över tid. När kompletterande åtgärder används för att nå något
av klimatmålen i det klimatpolitiska ramverket måste de användas
och fördelas så att de kompenserar för en högre utsläppsnivå över
tid – inte bara för det specifika målåret. Om kompletterande åtgärder
enbart skulle användas så att de kompenserar för en högre utsläppsnivå under ett specifikt målår är deras klimateffekt inte jämförbar
med klimateffekten av utsläppsminskningar i Sverige.
Kompletterande åtgärder som används ska sänka kostnaden
för att nå klimatmålen
Kompletterande åtgärder ska kunna bidra till att Sverige når klimatmålen på ett kostnads- och samhällsekonomiskt effektivt sätt. I valet
av vilka kompletterande åtgärder som bör genomföras är kostnadseffektivitet på kort och lång sikt faktorer som bör vägas in. I analysen behöver även hänsyn tas till risker, koldioxidlagringens permanens, betydelsefulla sidoonyttor och negativa effekter.
De styrmedel som tillämpas för att åstadkomma de kompletterande åtgärderna behöver även de utformas så att de är kostnadsoch samhällsekonomiskt effektiva. En komponent i detta är att undvika
s.k. koldioxidläckage, dvs. att produktion och tillhörande växthusgasutsläpp flyttar från Sverige till andra områden där produktionskostnaden är lägre till följd av en mindre ambitiös klimatpolitik.
Spridning av riskerna bör vara en ledstjärna
De olika typerna av kompletterande åtgärder är alla förknippade med
osäkerheter och risker i genomförandet. Dessa risker innebär att det
är högst troligt att flera av de projekt som initieras som kompletterande åtgärder inte kommer att leverera negativa utsläpp eller utsläppsminskningar enligt plan.
Det är också möjligt att en hel kategori kompletterande åtgärder
visar sig vara en svårframkomlig väg. Detta skulle exempelvis kunna
inträffa om inte, mot förmodan, en marknad för handel med verifierade utsläppsminskningar kommer på plats internationellt eller
om lagringsplatser för svensk koldioxid inte blir tillgängliga i närtid.
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Förändringar av EU:s regelverk kan innebära att det som kan räknas som en kompletterande åtgärd i dag inte utan vidare kan tillgodoräknas som en sådan i morgon. Detta gäller i synnerhet om omfattningen av EU:s huvudsakliga rättsakter på klimatområdet ändras
vad gäller utsläppskällor och sänkor eller bokföringsregler. Flera av
dessa rättsakter sträcker sig inte längre än till 2030.
Vilka riskerna är varierar naturligtvis mellan de olika kompletterande åtgärderna. Effekten av föreslagna och andra tänkbara åtgärder inom LULUCF-sektorn beror bl.a. på hur snabbt de kan
komma till stånd och hur andra faktorer påverkar incitamenten att
utföra åtgärderna, t.ex. marknadens efterfrågan på olika produkter
från jord- och skogsbruk. Det finns också risker förknippade med
olika former av naturliga störningar, vissa med koppling till klimatets
utveckling, som kan begränsa utfallet för vidtagna åtgärder.
För bio-CCS är sannolikt affärsmässiga risker det stora hotet mot
genomförandet av projekt men det finns även tekniska, juridiska och
politiska risker eller hinder som kan fördröja eller stoppa projekt
inom bio-CCS, även om utredningens förslag syftar till att minska
dessa.
Parisavtalets regelbok för handel med resultat från utsläppsbegränsningar mellan länder är ännu inte färdigförhandlad. Det är en
av flera faktorer som gör att det troligen kommer dröja ett antal år
innan det är möjligt för Sverige att genomföra verifierade utsläppsminskningar i andra länder på ett ambitionshöjande sätt som dels
säkrar att insatserna leder till åtgärder utöver de som ändå hade
vidtagits i värdländerna, dels inte leder till dubbelräkning av den utsläppsminskning som erhålls.
Andra tekniska åtgärder för upptag av växthusgaser befinner sig i
en tidig utvecklingsfas och är oprövade i större skala. I dagsläget saknas dessutom system och gemensamma regelverk för att rapportera
och bokföra negativa utsläpp genom sådana tekniker.
Givet de risker som finns inom alla områden för kompletterande
åtgärder vore det oklokt att enbart satsa på en typ av kompletterande
åtgärder. Riskspridning bör därför, åtminstone inledningsvis, vara en
ledstjärna för hur volymen av kompletterande åtgärder ska byggas
upp över tid. På sikt kan det bli tydligt att en eller flera typer av
kompletterande åtgärder bör prioriteras framför andra.
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Handling i dag ger handlingsutrymme imorgon
De kompletterande åtgärderna kännetecknas generellt sett av hög
komplexitet och långa ledtider. Ingen kompletterande åtgärd kan
genomföras med hög kvalitet utan att den föregås av ett omfattande
planerings- och förberedelsearbete. Hur lång tidsperioden är mellan
beslut om åtgärd till dess att resultatet av åtgärden kan börja tillgodoräknas i klimaträkenskaperna skiljer sig dock markant åt mellan
olika kompletterande åtgärder.
För de flesta av åtgärderna på LULUCF-området krävs ytterligare analyser av var olika åtgärder är lämpliga att utföra, men dessa
analyser bör inte vara mer omfattande än att åtgärderna kan genomföras inom något eller några år. När åtgärder väl är på plats tar det
olika lång tid innan full effekt uppnås. En åtgärd som återvätning av
dränerad torvmark minskar utsläppen relativt snabbt medan full effekt
av beskogningsåtgärder uppnås först efter flera tiotals år.
Projekt inom bio-CCS är förenade med långa ledtider. Förstudier,
tillståndsprocesser och uppförande av installationer för avskiljning,
transport och lagring av koldioxid tar sammantaget flera år för varje
enskilt projekt.
Ledtiderna för att genomföra åtgärder i andra länder, som kan
bedömas vara additionella, bidra till hållbar utveckling och till en
global ambitionsnivåhöjning, kommer särskilt i den inledande fasen
att vara relativt långa. Under Parisavtalet har alla parter egna nationella klimatplaner som successivt behöver skärpas. Att genomföra
en utsläppsbegränsning i ett land som också antagit en egen klimatplan och infört nationella styrmedel för utsläppsminskningar på
klimatområdet kräver därför samarbete mellan de deltagande parterna, bl.a. för att identifiera hur genomförandet av åtgärder inte ska
försämra förutsättningarna för värdlandets egen måluppfyllelse och
möjlighet att skärpa landets egna ambitioner.
På grund av de långa ledtiderna från beslut till resultat för flera av
de kompletterande åtgärderna är det nödvändigt att agera i närtid, så
att inte det framtida handlingsutrymmet för klimatpolitiken börjar
krympa. Om exempelvis bio-CCS ska kunna spela en betydande roll
i klimatpolitiken 2045 behöver de första anläggningarna tas i drift
under 2020-talet, vilket kräver omgående handling från statens sida.
Samma tidsperspektiv gäller för vissa åtgärder inom LULUCF-sektorn.
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Det är alltså av vikt att en satsning på kompletterande åtgärder
inleds utan dröjsmål för att det ska vara möjligt att fullt ut dra nytta
av de möjligheter och det handlingsutrymme som de kompletterande åtgärderna innebär.
Stabila villkor och målsättningar attraherar projektägare
Flertalet kompletterande åtgärder innebär projekt som pågår under
lång tid, ofta årtionden. Projekt inom LULUCF-sektorn kan dessutom innebära att en markägare inte längre kan bruka en viss areal
på samma sätt som tidigare. Beslut om att genomföra sådana projekt
fattas inte lättvindigt. Projekt kan också vara förenade med stora
investeringar. Så är t.ex. alltid fallet gällande bio-CCS.
För att kunna attrahera lämpliga projektägare bör därför området
kompletterande åtgärder kännetecknas av stabila villkor och tydliga
målsättningar. Detta bidrar till förutsägbarhet och minskade risker
för potentiella projektägare.
Stabila villkor innebär bl.a. att inriktningen på styrningen inte bör
förändras radikalt över tid. Styrmedel kan och bör successivt utvecklas, men detta bör alltså ske på ett sätt som inte dramatiskt ändrar
förutsättningarna för berörda aktörer.
Volymen kompletterande åtgärder bör byggas upp successivt
Svenska aktörers erfarenhet är låg vad gäller flera typer av kompletterande åtgärder. Ofta är erfarenheterna begränsade även internationellt sett. Detta gäller exempelvis för bio-CCS och biokol. Tekniker
och åtgärder där erfarenheterna är begränsade i dag kan antas befinna
sig i en fas där lärokurvan är brant och där utvecklingen kan ske snabbt
mot ökad effektivitet och lägre kostnader när erfarenheterna ökar.
Genom att bygga upp volymen kompletterande åtgärder successivt kan erfarenheter från tidiga projekt i Sverige och utomlands
bidra till att sänka kostnaden och öka effektiviteten i efterföljande
projekt. Svenska projekt ger relevanta erfarenheter för de förutsättningar som gäller här; motsvarande erfarenheter kan oftast inte fullt
ut erhållas genom att studera projekt utomlands.
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Om volymen kompletterande åtgärder byggs upp successivt kan
också vissa typer av kompletterande åtgärder prioriteras framför
andra på basis av utvärderingar av tidiga insatser, innan volymen nått
en hög nivå.
Utveckling mot teknikneutral styrning
De kompletterande åtgärder som är tänkbara i dag har vitt skilda
karaktärer och befinner sig i olika faser av teknisk mognad. Kostnaderna för några av dem kan tänkas sjunka snabbare när erfarenheten av åtgärderna ökar, jämfört med för andra kompletterande
åtgärder där kostnadsbilden är mer stabil. Det finns också stora
skillnader i vilken kvantitativ potential olika kompletterande åtgärder har och därmed i vilken roll de kan spela i en långsiktig klimatomställning.
På kort sikt finns det därför skäl att tillämpa teknikspecifik styrning som tillåter olika styrmedel och prissättning för olika typer av
kompletterande åtgärder. Detta skapar möjligheter för åtgärder och
tekniker som i dagsläget är förknippade med relativt höga kostnader,
jämfört med andra alternativ, att bidra till en kostnadseffektiv klimatpolitik när erfarenheterna av åtgärderna ökar och kostnaderna sjunker.
På sikt bör styrningen av kompletterande åtgärder utvecklas i
riktning mot teknikneutralitet. När den tekniska mognaden och
erfarenheterna av kompletterande åtgärder ökat innebär en teknikneutral styrning förutsättningar för god kostnadseffektivitet. Även
på sikt kommer det dock sannolikt att finnas nya tekniska lösningar
i tidiga utvecklingsstadier som kan behöva bli föremål för särskilda
insatser för att stödja utvecklingen.
En teknikneutral styrning behöver ta hänsyn till att slutprodukten av olika kompletterande åtgärder skiljer sig åt. Exempelvis är det
stor skillnad på koldioxid som är permanent och irreversibelt lagrad
(t.ex. genom bio-CCS) och på koldioxid som är långsiktigt men
ändå temporärt eller reversibelt lagrad (t.ex. genom beskogning),
även om båda kan räknas som negativa utsläpp. Denna skillnad kan
motivera en differentierad ersättning för negativa utsläpp.
Utöver utveckling mot en teknikneutral styrning kan en utveckling mot en geografiskt neutral styrning som inte tar hänsyn till
nationsgränser eventuellt bli aktuell på lång sikt.
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Det finns inget tak för volymen kompletterande åtgärder
Det klimatpolitiska ramverket innehåller regler som begränsar vilka
volymer som får tillgodoräknas från kompletterande åtgärder gentemot klimatmålen. Någon begränsning för hur stor volym som de
facto skapas finns däremot inte.
Den här strategin innehåller målsättningar för volymen kompletterande åtgärder uttryckta som miniminivåer. Det kan dock visa sig
framöver att högre nivåer behövs eller är önskvärda. Förslagen i handlingsplanen syftar till att klara miniminivåerna, men de skapar också
förutsättningar för att vid behov och på sikt nå längre och generera
en större volym kompletterande åtgärder.
Samklang med utvecklingen av EU:s klimatpolitik
EU:s klimatpolitik är under snabb utveckling. EU:s stats- och regeringschefer, med undantag av ett medlemsland, ställde sig i slutet av
2019 bakom målet att uppnå ett klimatneutralt EU senast 2050. Kommissionens meddelande om Den europeiska gröna given från samma
tid innehåller en omfattande färdplan för arbetet de närmsta åren
mot en skärpt europeisk miljö- och klimatpolitik för en hållbar ekonomisk tillväxt i Europa.
Negativa utsläpp ingår i Europeiska kommissionens långsiktiga
klimatstrategi, men en egentlig styrning på området saknas på EUnivå, med undantag för LULUCF-sektorn. Det är sannolikt att en
europeisk politik för negativa utsläpp av växthusgaser så småningom
kommer att utvecklas. Det kan även noteras att internationella klimatåtgärder inte ingår i de förslag som hittills tagits fram av kommissionen.
En formell skärpning av EU:s klimatmål, eller en organiserad frivillig överprestation gentemot målen av medlemsstater med höga
ambitioner, skulle sannolikt påskynda utvecklingen av en EU-gemensam styrning för negativa utsläpp.
De svenska kompletterande åtgärderna behöver planeras, definieras, genomföras och styras så att de har förutsättningar att fungera väl tillsammans med EU:s nuvarande och framtida regelverk.
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Inriktning för kompletterande åtgärder till 2030
och möjligt utfallsrum för 2045
Volymen kompletterande åtgärder bör byggas upp i enlighet med de
föreslagna målen för kompletterande åtgärder och principerna ovan.
Den konsekvensanalys som presenteras i kapitel 20 ligger, tillsammans med de slutsatser och bedömningar som görs i betänkandets
övriga kapitel, till grund för den här strategin och dess handlingsplan.
Inriktning till 2030
Inriktningen bör vara att till 2030 skapa kompletterande åtgärder
som motsvarar minst 3,7 miljoner ton koldioxid per år, med en ungefärlig fördelning mellan de huvudsakliga åtgärdstyperna enligt tabell 1
nedan. Inriktningen kan komma att behöva justeras i samband med
de kontrollstationer som föreslås, för att reflektera vunna erfarenheter och omvärldsutveckling.

1
2

Motsvarar hela effekten av föreslagna kompletterande åtgärder jämfört med om åtgärderna inte genomförts.
Inklusive användning av biokol som kolsänka, vilket dock inte bedöms ge något större tillskott till 2030.

Den totala volymen verifierade utsläppsminskningar i andra länder
bör uppgå till sammanlagt minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2020-talet. Av detta räknas 0,7 miljoner ton som kompletterande åtgärd det specifika året 2030 enligt inriktningen ovan.
Resterande volym räknas dels som kompletterande åtgärd för perioden 2021–2029 då kvantiteten kompletterande åtgärder ska byggas
upp successivt, dels som resultatbaserad klimatfinansiering.
Om någon av de andra typerna av kompletterande åtgärder inte
levererar enligt inriktningen kan bortfallet kompenseras genom att
en större andel verifierade utsläppsminskningar i andra länder räknas
som kompletterande åtgärd i stället för som klimatfinansiering. Denna

39

Sammanfattning: Strategi för negativa utsläpp av växthusgaser

SOU 2020:4

möjlighet innebär en värdefull flexibilitet som ökar sannolikheten att
nå målnivån, trots de risker som finns för bortfall av enheter inom
LULUCF-sektorn genom exempelvis störningar i form av stormar,
insektsangrepp och skogsbränder eller inom bio-CCS genom oförutsedda hinder.
Volymen årligen genererade kompletterande åtgärder byggs upp
successivt från 2021 till målnivån 2030 som ett minimum. Volymen
kommer sannolikt att öka stegvis snarare än linjärt, eftersom flera av
de åtgärder som föreslås i handlingsplanen har stegvisa snarare än
linjära effekter.
Inriktning och utfallsrum för 2045
Inriktningen är att Sverige 2045 ska åstadkomma kompletterande
åtgärder som motsvarar minst 10,7 miljoner ton koldioxid per år.
Det ska finnas förutsättningar att öka den nivån efter 2045, om behov
skulle finnas. Volymen årligen genererade kompletterande åtgärder
byggs upp successivt från 2030 till målnivån 2045 som ett minimum.
Det är inte lämpligt att redan nu föreslå en detaljerad fördelning
mellan olika typer av kompletterande åtgärder 2045 eftersom den framtida utvecklingen av åtgärdskostnader, alternativa tekniker och förändringar i omvärlden inte går att förutsäga. Att låsa fast en fördelning utifrån dagens kunskap riskerar därför att fördyra och försämra
effekten av kompletterande åtgärder som verktyg inom klimatpolitiken. Det går dock att föra ett resonemang om möjligt utfallsrum
2045 med intervall för de olika åtgärdstyperna, givet inriktningen till
2030 och innehållet i handlingsplanen (tabell 2).
Framtida kontrollstationer för de kompletterande åtgärderna bör
utnyttjas för att bedöma var inom utfallsrummet det är lämpligt att
hamna och för att styra utvecklingen dit.
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1 Avser

föreslagna kompletterande åtgärder i denna strategi.
en värld som ställer om i linje med Parisavtalets temperaturmål bedöms inte priserna för verifierade
utsläppsminskningar i andra länder skilja sig markant jämfört med kostnaderna för att genomföra
åtgärder för negativa utsläpp i Sverige.

2 I

Till 2045 kan ytterligare åtgärder inom LULUCF-sektorn komma
till stånd och inkluderas som kompletterande åtgärder utöver de områden där utredningen föreslår styrmedel, t.ex. ytterligare åtgärder
inom jordbruket, åtgärder på skogsmark och användning av biokol
som kolsänka.
Effekten på kolsänkan av åtgärder på skogsmark, t.ex. ökat skydd
av skog eller tillväxthöjande åtgärder, är svår att bedöma eftersom
effekten på kolsänkan beror både på hur tillväxten utvecklas och
marknadens efterfrågan på skogsråvara vilken påverkar den totala avverkningsnivån. Hur det additionella bidraget från olika åtgärder på
skogsmark ska beräknas och tillgodoräknas om de inkluderas som
kompletterande åtgärder, behöver analyseras vidare. En viss åtgärd
kan lokalt försämra möjligheterna för att vidta andra åtgärder, samtidigt som åtgärderna också kan komplettera varandra i ett större
perspektiv.

Handlingsplan för att uppnå strategins syfte och målen
för kompletterande åtgärder
Handlingsplanen syftar till att uppfylla strategins syfte och nå de föreslagna målen för kompletterande åtgärder genom en detaljerad politik
i enlighet med inriktningen till 2030. Den föreslagna politiken ska
också göra det möjligt att 2045 och därefter åstadkomma kompletterande åtgärder motsvarande minst 10,7 miljoner ton koldioxid per år.
Regeringen och riksdagen behöver skapa tillräckliga incitament
för kompletterande åtgärder för att sådana ska genomföras i önskad
utsträckning. Åtgärder som medför ett ökat upptag av koldioxid från
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atmosfären saknar i stor utsträckning incitament inom ramen för
dagens klimatpolitik. Det finns inte heller några styrmedel som ger
marknadsaktörer incitament att bidra till att finansiera kompletterande
åtgärder som ett alternativ till att genomföra egna utsläppsminskningar.
Handlingsplanen är indelad i fem avsnitt. Det första avsnittet
handlar om att skapa grundläggande, generella förutsättningar för
kompletterande åtgärder oavsett åtgärdstyp. Därefter följer i tur och
ordning avsnitt som avhandlar ökad kolsänka och minskade utsläpp
i LULUCF-sektorn, bio-CCS, andra tekniker för negativa utsläpp
och, avslutningsvis, verifierade utsläppsminskningar i andra länder.
Samtliga avsnitt består av två delar – en beskrivande del om de viktigaste förutsättningarna och bedömningarna på området och en del
med åtgärdsförslag i punktform.
Handlingsplanen bör genomföras så snart som möjligt.
Skapa förutsättningar för utveckling av kompletterande åtgärder
Förutsättningar och bedömning
Kompletterande åtgärder innebär ofta investeringsintensiva projekt
som pågår under lång tid. För att sådana projekt ska komma till stånd
behöver åtgärdsområdet kännetecknas av stabila villkor och tydliga
målsättningar i syfte att minska projektriskerna för inblandade aktörer. Ett politiskt förankrat kvantitativt mål för kompletterande åtgärder till 2045 skapar förutsättningar för långsiktig planering och
ett långsiktigt agerande för potentiella projektägare. Ett mål på vägen
för kompletterande åtgärder till 2030 bidrar till att skapa förtroende
för att det långsiktiga målet kommer att förverkligas.
Kompletterande åtgärder är ett verktyg för att nå klimatmålen i
det klimatpolitiska ramverket. Fastställda och beslutade mål för
kompletterande åtgärder skulle främst syfta till att nå klimatmålen
och bör därmed inte vara likställda med klimatmålen i rang.
Området kompletterande åtgärder behöver kontinuerligt utvärderas och utvecklas, på samma sätt som sker för övriga delar av
klimatpolitiken. Arbetet med att utvärdera och utveckla de kompletterande åtgärderna bör ske integrerat med, och inom ramen för, det
system som tillämpas för klimatpolitiken i övrigt enligt det klimatpolitiska ramverket.
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Beräkning, rapportering och verifiering av negativa utsläpp behöver utvecklas för att det ska vara möjligt för Sverige och EU att
följa upp klimatmål och redovisa negativa utsläpp av växthusgaser på
ett transparent sätt.
Sverige saknar i dag system för att samla in data, beräkna och
redovisa negativa utsläpp för uppföljning av nationella mål, utöver
befintlig redovisning i LULUCF-sektorn. Detta behöver åtgärdas.
För att en transparent rapportering av negativa utsläpp till klimatkonventionen ska vara möjlig behöver de internationella rapporteringsriktlinjerna och klimatrapporteringens tabellverk utvecklas. Exempelvis
saknas riktlinjer för att kunna uppskatta inbindning av koldioxid i
betong, och därmed finns ingen kategori för rapportering av sådan
data i klimatrapporteringens tabellverk. Dagens rapporteringsriktlinjer är inte heller entydiga.
Sverige har möjlighet att, och bör, rapportera information om
negativa utsläpp i den årliga svenska klimatrapporten till EU och
klimatkonventionen, även om informationen inte kan rapporteras i
det gemensamma tabellverket. Det som sagts ovan om datainsamling
och rapportering gäller även för avskiljning och användning av koldioxid (carbon capture and utilisation, CCU).
Följande åtgärder bör vidtas:
Sätt mål för kompletterande åtgärder
• Riksdagen bör bekräfta de mål för kompletterande åtgärder som
föreslås i, och som är utgångspunkt för denna strategi. Målen bör
vara underställda de nationella klimatmålen i rang och bör därför
inte utgöra etappmål inom ramen för miljömålssystemet.
Genomför kontrollstationer för kompletterande åtgärder
• De klimatpolitiska handlingsplaner som regeringen ska lägga fram
för riksdagen vart fjärde år bör redovisa hur arbetet med de kompletterande åtgärderna framskrider. Dessa kontrollstationer bör
även redovisa om någon eller några nya åtgärdstyper ska kunna
räknas som kompletterande åtgärder. De klimatpolitiska handlingsplanerna bör vidare innehålla förslag för att styra utvecklingen på området kompletterande åtgärder i önskad riktning.
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• Regeringen bör basera kontrollstationerna för kompletterande
åtgärder på underlag från relevanta myndigheter. Regeringen bör
därför ge Naturvårdsverket i uppgift att sammanställa sådana underlag, i samarbete med Energimyndigheten, Jordbruksverket och
Skogsstyrelsen, som en del av myndighetens befintliga uppgift att
ta fram underlag för de klimatpolitiska handlingsplanerna.
• Den klimatredovisning som regeringen årligen presenterar för
riksdagen som en bilaga i budgetpropositionen bör redovisa hur
arbetet med de kompletterade åtgärderna framskrider. Redovisningen bör omfatta hur alla typer av kompletterande åtgärder har
utvecklats över tid. Regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppgift
att sammanställa underlag för redovisningen i samarbete med
berörda myndigheter.
Utveckla en heltäckande och transparent redovisning
av kompletterande åtgärder
• Naturvårdsverket bör få i uppdrag att skapa ett system för insamling av data, beräkning och redovisning av negativa utsläpp för
uppföljning av kompletterande åtgärder och de nationella klimatmålen. Systemet bör omfatta negativa utsläpp av växthusgaser, inklusive avskiljning, transport och lagring av biogen och atmosfärisk
koldioxid samt användning av biokol som kolsänka, och CCU.
Uppföljning av utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn omfattas redan av befintliga system men dessa behöver utvecklas ytterligare för att fånga in effekten av föreslagna åtgärder inom sektorn.
Denna del av uppdraget bör genomföras i samråd med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.
• Uppföljning av verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder bör ske i samverkan mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.
• Sverige bör verka för att det inom EU skapas transparenta system
för redovisning av negativa utsläpp av växthusgaser. Redovisningen
bör skilja på kortlivad respektive långlivad eller permanent kolinlagring.
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• Naturvårdsverket bör få i uppdrag att ta fram ett förslag på hur,
när och i vilken form information om negativa utsläpp ska redovisas internationellt och till EU.
• Sverige bör verka för att de internationella rapporteringsriktlinjerna med tillhörande metodriktlinjer samt klimatrapporteringens tabellverk utvecklas inom ramen för processen inom FN:s
klimatkonvention och Parisavtalet så att ändamålsenlig och transparent rapportering av negativa utsläpp kan ske.
Ökad kolsänka i skog och mark
Förutsättningar för åtgärder i LULUCF-sektorn
Förutsättningarna för åtgärder i LULUCF-sektorn varierar i mycket
stor utsträckning mellan olika länder. I Sverige utgörs knappt
70 procent av landarealen av skogsmark (28 miljoner hektar), vilket
kan jämföras med det globala genomsnittet på drygt 20 procent. Det
skapar möjlighet för åtgärder som kan få relativt stor effekt på kolsänkan i skogen och för skogen som resurs för förnybar råvara. Jämfört med andra länder av samma storlek är arealen jordbruksmark i
Sverige relativt liten (knappt 3,5 miljoner hektar åker- och betesmark
enligt Sveriges klimatrapportering). Samtidigt finns det utrymme att
skapa förutsättningar för ökad kolinlagring även på sådan mark genom
åtgärder som kan ge flera mervärden utan att den inhemska försörjningen av livsmedel och andra produkter påverkas.
De biogena kolflöden som sker i LULUCF-sektorn skiljer sig i
hög grad från fossila kolflöden genom att de är lättrörliga, att de kan
ske åt båda håll och att de ingår i ett cirkulärt flöde. Ett upptag av
koldioxid som lagras in i biomassa vid ett tillfälle kan senare bidra
med ett utsläpp när koldioxiden frigörs, t.ex. när biomassa eldas upp
eller bryts ned naturligt. Flödena i sektorn påverkas dessutom i hög
grad av naturliga faktorer, men på den skogs- och jordbruksmark
som brukas har mänsklig aktivitet stor betydelse.
Inom LULUCF-sektorn finns flera möjliga åtgärder som kan öka
kolinlagringen respektive minska utsläppen av växthusgaser, men
effekten av åtgärderna på de totala växthusgasutsläppen – när i tiden
effekten uppnås och hur varaktig den är, varierar stort på grund av
den inneboende trögheten i de biologiska system som påverkas. Det
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innebär att vissa åtgärder bör komma till stånd tidigt för att kunna
ge en reell effekt på kolinlagringen och utsläppen av växthusgaser till
2030, 2040, 2045 och därefter, medan andra åtgärder kan genomföras
löpande eftersom de ger en mer direkt effekt på utsläppen. En svårighet är att urskilja vilka åtgärder som även kan ge en varaktig verkan
på kollagret in i framtiden.
Åtgärder för ökad kolsänka och minskade utsläpp inom LULUCFsektorn som tillgodoser andra värden och mål, t.ex. bevarande av biologisk mångfald och minskad näringsutlakning, bör prioriteras. Åtgärder som bidrar till flera värden och mål bedöms generellt vara mer
uthålliga än åtgärder som enbart bidrar till ökad kolsänka, eftersom
det då finns fler drivkrafter som kan leda till att åtgärderna bibehålls.
Utredningens åtgärdsförslag i LULUCF-sektorn
De styrmedel som utredningen föreslår rör framför allt åtgärder på
jordbruksmark och jordbruksmark som tagits ur bruk, med jordbruksmark avses åkermark och alla typer av betesmark. På jordbruksmark bedöms förslagen skapa incitament för ökad användning
av fånggrödor och mellangrödor på 400 000 hektar och agroforestry
på 50 000 hektar. På jordbruksmark som tagits ur bruk bedöms förslagen leda till energiskogsodling på 40 000 hektar och beskogning
av 100 000 hektar samt att cirka 50 000 hektar mark som är i ett senare
stadium av igenväxning åtgärdas för att främja tillväxten. Bedömningen
av åtgärdernas effekter utgår från att de implementeras successivt så att
den fulla arealen nås 2030, utom för fånggrödor där full areal nås 2040.
Utredningen föreslår också att incitament skapas så att 100 000 hektar skogsmark och 10 000 hektar tidigare jordbruksmark på torvmark
som tidigare dränerats för att bedriva jord- och skogsbruk, successivt återväts fram till 2040. För samtliga föreslagna åtgärder gäller att
förutsättningarna för att nå andra miljömål och målen i den nationella livsmedelsstrategin inte ska försvåras utan snarare stärkas.
Under förutsättning att åtgärderna ovan kommer till stånd de
kommande tio åren bedöms de sammantaget kunna ge ett bidrag för
att minska utsläppen på drygt en miljon ton koldioxidekvivalenter
2030 och nära tre miljoner ton koldioxidekvivalenter 2045. Störst betydelse för denna effektuppskattning har insatserna för återvätning
och fånggrödor.
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Markanvändningen påverkas
Bedömningen av tillgängliga arealer utgår från utvecklingen av markanvändningen inom jordbrukssektorn i dag och hur markanvändningen kan komma att förändras. Den framtida efterfrågan på mark
för att producera livsmedel och andra produkter är dock svår att bedöma och kan snabbt förändras, vilket gör att åtgärder som under
lång tid blockerar jordbruksmarken för annan användning har inkluderats i mindre omfattning än vad som skulle vara möjligt om hela
den bedömda, tillgängliga potentialen inkluderas.
Åtgärderna, vad gäller fånggrödor och mellangrödor samt agroforestry bedöms kunna integreras i befintlig markanvändning utan
att den påverkas i någon större utsträckning. Energiskogsodling och
beskogning avser framför allt åtgärder på mark som redan tagits ur
produktion men i viss mån även mark som kan komma att tas ur produktion framöver. Återvätning omfattar skogsmark där skogsbruk
bedrivs i begränsad omfattning, ofta tidigare åkermark. Även mark
där det bedrivs eller nyligen har bedrivits jordbruk kan komma ifråga
för återvätning.
Åtgärder i den omfattning som utredningen föreslår omfattar
mindre än 1 procent av den totala arealen skogsmark och drygt 14 procent av jordbruksmarken. Regionalt kan dock andelen bli större eftersom t.ex. merparten (drygt 80 procent) av de cirka 230 000 hektar
jordbruksmark som tagits ur produktion de senaste 20 åren och som
kan vara tillgänglig för beskogning finns i Götaland och Svealand.
Där finns även de mest lämpliga markerna för återvätning (skogsmark och jordbruksmark).
Styrmedel för ökad kolsänka
För att få till stånd åtgärder som leder till ökad kolinlagring på befintlig jordbruksmark och jordbruksmark som inte längre används
för livsmedels- eller foderproduktion behöver rådgivningen inom
jord- och skogsbruk intensifieras samtidigt som tillräckliga stöd tillgängliggörs för dessa åtgärder inom ramen för kommande landsbygdsprogram och i vissa fall genom ytterligare nationella finansieringsprogram.
Det är också viktigt att befintliga stöd för andra åtgärder som
ökar eller upprätthåller kolförråden på jordbruksmark, t.ex. för vall-
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odling som i dag omfattar stora arealer, finns kvar i kommande programperiod för landsbygdsprogrammet. På sikt kan de åtgärder på
jordbruksmark som utredningen föreslår räknas som kompletterande
åtgärder breddas så att även andra grödor som är fördelaktiga för
kolinlagringen inkluderas. Även tillförsel av biokol för långsiktig inlagring av kol med samtidig jordförbättring skulle kunna ingå.
För att initiera en omfattande återvätning av dränerad torvmark
behövs uppsökande verksamhet, effektiv rådgivning och ökade möjligheter till stöd. De stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker
som i dag finns inom landsbygdsprogrammet och inom våtmarkssatsningen bör kompletteras.
Generellt är de åtgärder som föreslås för ökad kolinlagring och
minskade utsläpp inom LULUCF-sektorn kostnadseffektiva eftersom de oftast resulterar i flera andra miljönyttor utöver ökad kolinlagring och minskade utsläpp av växthusgaser. Exempelvis ger fånggrödor minskat näringsläckage och återvätning är gynnsamt för den
biologiska mångfalden. Förutsättningarna för åtgärder och därmed
också åtgärdskostnaderna varierar stort inom sektorn och vissa åtgärder, t.ex. beskogning, kan också innebära en intäkt för markägaren. Exempel på åtgärdskostnader är den för återvätning där kostnaden landar mellan 100 och 700 kronor per ton koldioxidekvivalent
beroende vilken mark som avses och den för fånggrödor och mellangrödor där kostnaden hamnar på mellan 200 och 700 kronor per ton
koldioxid. Då har inga samtidiga nyttor värderats.
Andra åtgärder för att stärka och bevara kolsänkan
Det finns även potential att öka kolsänkan på skogsmark genom åtgärder som ökar tillväxten och åtgärder för ökad miljöhänsyn i skogsbruket samt genom att större arealer produktiv skogsmark undantas
från virkesproduktion för att nå andra miljömål såsom miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Den totala effekten på skogens kolbalans av såväl tillväxthöjande
åtgärder som åtgärder för ökat skydd av skog avgörs i ett nationellt
perspektiv framför allt av hur avverkningen utvecklas i förhållande
till den totala tillväxten. Avverkningsnivån beror i sin tur på efterfrågan på svensk skogsråvara. En ökad efterfrågan på skogsråvara i
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Sverige kan också innebära ökade avverkningar i något annat land,
om behovet inte kan mötas med svensk skogsråvara.
En annan möjlighet för att öka kolinlagringen är att öka produktion och användning av långlivade träprodukter, t.ex. genom att öka
träanvändningen i byggnader. Ökad användning av långlivade träprodukter leder också till minskade fossila utsläpp genom att de kan
ersätta mer fossilintensiva alternativ.
Permanent överföring av framför allt skogsmark och jordbruksmark till bebyggd mark kan leda till stora utsläpp av växthusgaser
och förlorad kolsänka. Effekten på utsläpp och kolsänka kan minskas
antingen genom att exploatering styrs till mark där påverkan på växthusgasbalansen blir lägre eller genom en begränsning av den areal
som årligen exploateras.
Det finns även ett stort behov av att säkra de kollager som redan
finns i biomassa och mark, mot bakgrund av att de pågående klimatförändringarna medför ökande skaderisker av olika slag, t.ex. stormfällning, torka, insektsangrepp, rotröta och brand. Kunskapen behöver öka om olika typer av skador för att beredskapen i samband med
utbrotten ska kunna stärkas.
Förutom nämnda klimatrelaterade skador finns även ett stort
behov av att minska skadorna av viltbete i skogen. Skadorna påverkar
både kolinlagring, virkesproduktion och den biologiska mångfalden
i negativ riktning och leder dessutom till stora ekonomiska förluster
för skogsbruket.
Kunskapen är god men kan förbättras
Det finns redan goda kunskaper om de föreslagna åtgärderna och om
åtgärdernas påverkan på växthusgasbalansen. För flera av åtgärderna
krävs dock ett förarbete inom berörda myndigheter med att identifiera vilka åtgärder som bör utföras på vilken mark för att inte
påverka andra miljömål negativt. Det handlar t.ex. om att ta fram
rekommendationer om var det är lämpligt att öka inslagen av buskar
och träd på jordbruksmark samt var och med vilka trädslag det är
lämpligt med beskogning.
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Flera av de föreslagna åtgärderna finns redan i dag med inom den
stödberättigande delen av jordbruket. I samband med framtagandet
av det nya landsbygdsprogrammet behöver dock ersättningen för
dessa åtgärder ses över samtidigt som ersättning för åtgärder som
i dag inte ingår utvecklas. Stödformer för åtgärder som inte naturligt
hamnar inom landsbygdsprogrammet eller inte är tillräckliga bör också
utvecklas.
Regeringen bör därför lägga uppdrag på flera myndigheter att bidra
med kunskap och vidareutveckling av arbetet inom sina respektive
områden.
En viktig del när det gäller kompletterande åtgärder i allmänhet
och kompletterande åtgärder i LULUCF-sektorn i synnerhet är att
utveckla systemen för rapportering och uppföljning för att möjliggöra utvärdering av effekten av föreslagna åtgärder och styrmedel.
Ett sådant system bör vara ett komplement till redan befintliga system
för redovisning av växthusgasutsläpp till EU och FN:s klimatkonvention.
Höga kvalitetskrav på bidraget från LULUCF-sektorn
Ökade upptag eller minskade utsläpp från kompletterande åtgärder
inom LULUCF-sektorn ska beräknas och redovisas enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2018/841 (LULUCF-förordningen).
Kompletterande åtgärder inom LULUCF-sektorn bör få tillgodoräknas mot de nationella klimatmålen som den additionella effekten av
varje enskild här föreslagen åtgärd, jämfört med om åtgärden inte
hade genomförts, förutsatt att den additionella effekten på upptag
och utsläpp kan uppskattas på ett trovärdigt sätt. Denna restriktion
innebär att endast effekten av kompletterande åtgärder tillgodoräknas mot det nationella målet och inte hela den möjliga bokföringseffekten enligt EU:s LULUCF-regelverk.
Detta är i linje med Miljömålsberedningens (SOU 2016:47)
intentioner att möjliggöra bidrag från ökad kolsänka beräknad enligt
internationellt godkända regler, dvs. att bara effekten av ytterligare
åtgärder inom området får tillgodoräknas.
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Det är dock inte rimligt att Sverige redovisar ett eventuellt underskott inom EU samtidigt som bidrag från kompletterande åtgärder
används för att nå de nationella målen. Eventuellt underskott från de
delar av sektorn som inte berörs av de kompletterande åtgärderna
måste först balanseras. Bidraget från kompletterande åtgärder inom
LULUCF-sektorn kan alltså komma att begränsas av LULUCF-förordningens krav om att LULUCF-sektorn inte ska ha några nettoutsläpp.
För att uppfylla målsättningen i LULUCF-förordningen räknas
alla bokförda flöden i respektive aktivitet med, både förändringar
som beror på de kompletterande åtgärder som föreslås här och förändringar som sker av andra anledningar.
Bidraget från de föreslagna kompletterande åtgärderna i LULUCFsektorn påverkas alltså av utfallet för hela LULUCF-sektorn gentemot LULUCF-förordningens mål som gäller perioden 2021–2030.
Samma förhållningssätt bör gälla för 2040 och 2045 relativt de eventuella regler som kommer gälla inom EU då.
I vissa fall kan det vara svårt att skilja effekten av föreslagna
åtgärder från andra faktorer som också påverkar utsläppsutvecklingen. Det gäller framför allt åtgärder som i viss utsträckning redan
tillämpas. En lösning kan då vara att räkna den additionella effekten
relativt utsläpp eller upptag det år som åtgärden infördes. I vissa fall
kan förändringar av kolsänkan som kommit till stånd av andra anledningar än utredningens förslag då inkluderas. Med beaktande av
de föreslagna åtgärdernas ofta låga nyttjandegrad i dag, och de goda
möjligheterna till transparent uppföljning, är utredningens bedömning att bidraget till ökad kolsänka eller minskade utsläpp som beror
på annat än utredningens föreslagna styrmedel är litet och inte minskar
åtgärdernas betydelse för kolbalansen.
Följande åtgärder bör vidtas:
Skapa förutsättningar för finansiering av klimatåtgärder
• Sverige bör fortsatt verka för att klimatåtgärder som ökar kolinlagringen och minskar växthusgasutsläppen även i framtiden är
möjliga att stödja och ges större vikt inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
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Ta fram rådgivning och stöd för föreslagna kompletterande åtgärder
• Jordbruksverket bör få i uppdrag att utveckla och intensifiera
befintlig rådgivning, inklusive vilka stöd som kan sökas, för att få
till stånd ytterligare åtgärder som leder till ökad kolinlagring på
befintlig jordbruksmark och jordbruksmark som inte längre används för livsmedels- och foderproduktion. För detta föreslås
Jordbruksverket tillföras motsvarande 10 miljoner kronor per år
2021–2030.
• Jordbruksverket bör få i uppdrag att se över och undersöka möjlig utformning av både befintliga och nya åtgärder för att gynna
kolinlagring på jordbruksmark inom landsbygdsprogrammet.
Uppdraget bör även innefatta en översyn av ersättningsnivåerna.
Åtgärder som ökar möjligheten att nå flera miljömål och som
stärker fler värden i jordbrukslandskapet bör prioriteras.
• Jordbruksverket bör, i samråd med länsstyrelserna och Naturvårdsverket, få i uppdrag att utforma kriterier för vilken mark
som är lämplig för agroforestry och vilka trädslag som är lämpligast
för åtgärden utan att förutsättningarna för att nå andra miljömål
och målen i livsmedelsstrategin försämras.
• Skogsstyrelsen bör, i samråd med Jordbruksverket, länsstyrelserna och Naturvårdsverket, få i uppdrag att utforma kriterier för
vilken tidigare jordbruksmark som är lämplig för beskogning och
vilka trädslag som är lämpligast för åtgärderna utan att förutsättningarna för att nå andra miljömål och målen i Livsmedelsstrategin försämras.
• Skogsstyrelsen och länsstyrelserna bör, i samråd med Jordbruksverket och Naturvårdsverket, få i uppdrag att utveckla kriterier
för att bedöma lämplighet för och prioritering av olika typer av
återvätningsprojekt. Detta är i linje med det förslag om återvätning av dränerad torvmark som lades i den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. Inriktningen bör vara att ta fram underlag för identifiering av lämplig mark för återvätning för att styra
åtgärderna till den mark som ger mest klimatnytta och mest nytta
för andra mål, t.ex. biologisk mångfald, till lägst kostnad samt att
berörda markägare erbjuds gratis rådgivning och ersättning för
genomförande, underhåll om det krävs och förlorat markvärde.
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Det stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker som finns inom
landsbygdsprogrammet och inom våtmarkssatsningen i dag bör
kompletteras med i genomsnitt 125 miljoner kronor per år. Ersättningarna bör placeras inom ramen för redan befintliga eller planerade åtgärder samt administrativa system.
• Skogsstyrelsen bör få i uppdrag att se över möjliga stödformer,
inklusive storleken på ersättningen, för beskogning, dvs. plantering av träd på jordbruksmark som tagits ur bruk, och för optimerad skötsel av självsådd skog på tidigare jordbruksmark.
Satsa på forskning och utveckling för att öka åtgärders
kostnadseffektivitet
• En satsning på FoU om återvätningens effekter på växthusgasemissionerna bör göras där Skogsstyrelsen bör tilldelas totalt 9 miljoner kronor 2021–2023 att fördela genom riktade utlysningar.
• Forskning behövs om hur olika klimatinducerade skador på skog
ska kunna begränsas. En satsning på forskning och utveckling
(FoU) om hur skogsskador kan begränsas bör göras där Skogsstyrelsen bör tilldelas totalt 6 miljoner kronor för åren 2021–2023
att fördela genom riktade utlysningar.
• Naturvårdsverket bör, i samråd med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna, få i uppdrag att se över hur effekten
på växthusgasbalansen av exploatering av mark ska beräknas och
ta fram förslag på hur den kan begränsas.
Andra åtgärder för att stärka och bevara kolsänkan
• Skogsutredningen 2019 (M 2019:02) ska enligt direktiven föreslå
de åtgärder som behövs för att kunna uppfylla internationella
åtaganden om biologisk mångfald och klimat. Förslagen ska beakta befintligt kunskapsunderlag och behovsanalyser om skydd
av skog och ökande efterfrågan på skogsråvara. När behovet av
åtgärder för bevarande av biologisk mångfald fastställts bör de
åtgärder som också bidrar till ökad kolsänka komma till stånd så
snart som möjligt.

53

Sammanfattning: Strategi för negativa utsläpp av växthusgaser

SOU 2020:4

• Skogsstyrelsen bör få ett stärkt anslag för rådgivningsverksamhet
om hållbara tillväxthöjande åtgärder, åtgärder för ökad naturhänsyn på produktiv skogsmark samt skadeförebyggande och klimatanpassande åtgärder med syfte att säkra kolsänkan och virkesproduktionen. För detta föreslås en speciellt riktad budget på
10 miljoner kronor per år 2021–2030.
• I budgeten för 2020 tillför regeringen Skogsstyrelsen medel
2020–2022 för hantering av skogsskador och för stöd till arbetet
med att bekämpa angrepp av granbarkborre. Skogsstyrelsen bör
även efter 2022 få en förstärkning med medel för att övervaka och
bekämpa befintliga och nya skadegörare.
Avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)
Förutsättningar och bedömning
Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS. Det finns i dag ett
sjuttiotal anläggningar i Sverige vars utsläpp av enbart biogen koldioxid överstiger 100 000 ton. De sammanlagda utsläppen av biogen
koldioxid från dessa överstiger 30 miljoner ton. De största biogena
punktutsläppskällorna och de största sammanlagda biogena koldioxidutsläppen finns inom massa- och pappersindustrin. El- och fjärrvärmeproduktion inklusive avfallsförbränning står också för betydande punktutsläpp av biogen koldioxid. Utsläppen från dessa båda
branscher härrör främst från förbränning av restprodukter från skogsbruket och massatillverkning samt biogent avfall. Det finns även ett
fåtal industrianläggningar utanför massa- och pappersindustrin med
stora utsläpp av biogen koldioxid.
Den realiserbara potentialen för bio-CCS i Sverige uppgår till
minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år i ett 2045-perspektiv.
Bio-CCS har goda förutsättningar att bli en kostnadseffektiv åtgärd
för att nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp senast 2045.
Avskiljning av biogen koldioxid bör kunna genomföras till en
kostnad av 400 till 600 kronor per ton på anläggningar med gynnsamma förutsättningar för bio-CCS, främst inom massa- och pappersindustri och kraftvärmeproduktion. Kostnaden för transport av
koldioxid från svenska anläggningar till en lagringsplats uppskattas
till mellan 150 och 300 kronor per ton. Lagring och övervakning av
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lagringsplatsen bör kunna ske till en kostnad av 100 till 200 kronor
per ton koldioxid.
Ur ett geologiskt perspektiv finns det lagringsutrymme för koldioxid från svensk CCS inklusive bio-CCS för överskådlig framtid,
i Sverige eller i närområdet. Koldioxidlagring i Norge eller annat
Nordsjöland är i teknisk och ekonomisk mening ett fullt realistiskt
alternativ för svenska CCS-projekt.
Det finns sannolikt en betydande potential för koldioxidlagring i
Sverige men kunskapen om möjliga inhemska lagringsplatser är bristfällig. Att utveckla en lagringsplats för koldioxid i Sverige skulle bl.a.
av den orsaken ta mycket lång tid. För att lagring av koldioxid i
Sverige ska vara ett alternativ i framtiden behöver kunskapen om hur
en lagringsplats kan identifieras öka. Sverige bör dock inte i nuläget
prioritera att uppföra ett lager på svenskt territorium.
För att bio-CCS ska kunna genomföras vid svenska utsläppskällor
i närtid krävs lagring av koldioxid utanför Sveriges gränser. Förutsättningar behöver därför skapas för koldioxidlagring utomlands. De
legala hinder som i dag finns för gränsöverskridande transport och
lagring av koldioxid behöver undanröjas. Svenska myndigheter bör
också tillsammans med myndigheter i möjliga lagringsländer undersöka behovet av bilaterala avtal och vad dessa borde omfatta för att
underlätta transport till och lagring i annat land.
För transport av koldioxid till en lagringsplats är fartygsbaserad
transport det enda realistiska alternativet vid CCS inklusive bioCCS i Sverige för överskådlig framtid. Avståndet till en tänkbar lagringsplats påverkar kostnadsbilden men inte på ett avgörande sätt; så
länge en anläggning är lokaliserad utmed den svenska kusten eller vid
Mälaren och Vänern kan anläggningen vara en kandidat för CCS
inklusive bio-CCS. Staten bör dock i nuläget avstå från att i egen regi
genomföra en satsning på transportinfrastruktur för koldioxid.
Svensk bio-CCS bedöms medföra små konsekvenser för den biologiska mångfalden vid de kvantiteter som är relevanta för att nå
nettonollmålet, även om uttaget av biomassa ökar något jämfört med
dagens situation. Vid framtagandet av styrmedel för bio-CCS på
europeisk nivå behöver det säkerställas att inga incitament ges för
bio-CCS som riskerar att leda till markanvändning som inte är hållbar. Det är samtidigt viktigt att inte skapa hinder för hållbar biomassaanvändning.
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Även om erfarenheterna av CCS inklusive bio-CCS i praktiken
är begränsade är kunskapsläget relativt gott vilket gör att CCS inklusive bio-CCS kan genomföras i Sverige utan att resultat från pågående eller planerade forskningsinsatser behöver inväntas. För att
ytterligare förbättra kunskapsläget kan forskning riktas mot systemfrågor kopplade till CCS inklusive bio-CCS – t.ex. styrmedel, acceptans, värdekedjeintegrering samt konsekvenser för biomassaanvändningen och energisystemet vid en omfattande tillämpning av CCS
inklusive bio-CCS i Sverige. Grundforskning och tillämpad forskning i samarbete med svensk industri för att sänka kostnaden och
minska energiintensiteten för CCS inklusive bio-CCS är också av
stor vikt.
Det saknas i dag såväl nationella som EU-gemensamma ekonomiska incitament för fullskalig bio-CCS. En incitamentsstruktur
behöver införas som främjar teknikutveckling och demonstrationsverksamhet samtidigt som den skapar långsiktiga ekonomiska förutsättningar för fullskaliga projekt inom bio-CCS. Styrning för att
utveckla komplicerade och kapitalintensiva värdekedjor som bioCCS behöver vara uthållig, förutsägbar och långsiktig.
Bio-CCS resulterar i ett nettoupptag av koldioxid ur atmosfären,
vilket är en nytta som kan tillskrivas ett ekonomiskt värde för samhället i stort men det resulterar inte i någon nytta specifikt för den
verksamhetsutövare som tillämpar bio-CCS. Utsläpp av fossil koldioxid orsakar däremot en skada för samhället men är en oönskad
bieffekt av produktion som är en nytta för verksamhetsutövaren.
När styrmedel för bio-CCS utformas behöver hänsyn tas till den
stora principiella skillnaden mellan de två fallen. Medan det är rimligt
att en utsläppare betalar för de skador utsläppen åstadkommer är det
rimligt att den som skapar negativa utsläpp genom bio-CCS får
betalt för den nytta som genereras.
Parallellt med att Sverige utvecklar nationella styrmedel för introduktion av bio-CCS behöver Sverige verka för att EU-gemensamma
styrmedel kommer på plats. Sverige behöver vara lyhört gentemot
andra medlemsstater och Europeiska kommissionen samt agera
pragmatiskt och strategiskt utifrån svenska intressen när det gäller
hur styrmedel utformas på EU-nivå.
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Ingen myndighet är i dag utpekad som övergripande ansvarig för
CCS-frågor. Ingen myndighet har heller ett utpekat ansvar att samordna myndigheternas arbete med CCS inklusive bio-CCS. Detta är
en brist som bör åtgärdas. Eftersom CCS inklusive bio-CCS är en
teknikkedja som ännu inte är etablerad eller väl känd i Sverige är det
också viktigt att stärka förutsättningarna för effektiv informationsdelning mellan myndigheter, privata aktörer, akademi och samhälle.
Följande åtgärder bör vidtas:
Skapa förutsättningar för transport och lagring av koldioxid
• Sverige bör driva frågan om att alla transporter av koldioxid för
lagring ska ingå i EU:s utsläppshandelssystem. Samtidigt bör
Sverige ansöka om att få föra in (s.k. opt-in) alla transporter av
koldioxid för lagring i utsläppshandelssystemet för egen del. Systemet bör vidare innehålla en godkänd metod att övervaka koldioxiden under transporten och en möjlighet att med massbalansmetod särskilja biogen och fossil koldioxid vid transport och
lagring utan att allt betraktas som fossil koldioxid.
• Sverige bör ratificera den ändring av Londonprotokollet som innebär att transport av koldioxid för geologisk lagring hos annan part
till protokollet under vissa förutsättningar undantas från det
exportförbud som protokollet föreskriver. Samtidigt bör Sverige
agera för att påskynda andra parters ratificering av ändringen så
att den kan träda i kraft. När Sverige har ingått ett bilateralt avtal
om transport och lagring i ett annat land bör Sverige vidta de
åtgärder som krävs så att ändringen av Londonprotokollet kan
tillämpas provisoriskt till dess den träder i kraft.
• Sverige bör ta initiativ till att parterna till Helsingforskonventionen ändrar konventionen eller antar en resolution om tolkning
av konventionen som innebär att geologisk lagring i havsbotten
tillåts, så att CCS-direktivet blir förenligt med konventionen.
• Sverige bör verka för att beslutet om det s.k. moratoriet om geoengineering som fattades på konventionen för biologisk mångfalds tionde partsmöte i Nagoya ändras så att inte bio-CCS och
annan icke-fossil CCS omfattas av moratoriet.
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• Sverige bör föreslå att ett tillägg görs till definitionerna av transport av koldioxid i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget (gruppundantagsförordningen) och i riktlinjerna
för statligt stöd till miljöskydd och energi så att statligt stöd även
kan ges för andra transporter av koldioxid för lagring än genom
rörledningar. Vidare bör Sverige föreslå att möjligheterna att ge
statsstöd enligt gruppundantagsförordningen och riktlinjerna för
statligt stöd till avskiljning och lagring av koldioxid förlängs.
• Sveriges geologiska undersökning (SGU) bör få i uppdrag att
identifiera vad ett beslutsunderlag om en svensk lagringsplats för
koldioxid behöver innehålla och hur ett sådant skulle kunna tas
fram. I uppdraget ingår att redovisa vilka undersökningar, datamängder och modelleringar som krävs samt att uppskatta vad
insatserna innebär i form av resurser och tid.
• Energimyndigheten bör få i uppdrag att tillsammans med norska
myndigheter precisera vad ett bilateralt mellanstatligt avtal om
transport till och lagring av koldioxid i Norge bör innehålla, inklusive vad som behövs för att uppfylla kraven enligt Londonprotokollet för export av koldioxid. Energimyndigheten bör genomföra
uppdraget i samråd med Naturvårdsverket och SGU samt i dialog
med näringslivet. I uppdraget bör även ingå att utröna om intresse
finns i Nederländerna och Storbritannien för att genomföra motsvarande analys tillsammans med nämnda svenska myndigheter.
Fortsätt stödja teknikutveckling och demonstration inom bio-CCS
• Investeringsstödet för minusutsläpp bör fortsätta att främja teknikutveckling och demonstration inom bio-CCS. Riktat stöd för
teknikutveckling och demonstration inom bio-CCS behöver
sannolikt finnas kvar i någon form fram till åtminstone 2030, även
om de insatser som behöver stöd kan komma att ändra karaktär
fram tills dess. Anslagets framtida storlek bör bestämmas med
hänsyn till erfarenheterna från genomförda utlysningar och insatser.
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Tillämpa omvänd auktionering för att stödja fullskalig bio-CCS
• Energimyndigheten bör få i uppgift att anordna s.k. omvända
auktioner av negativa koldioxidutsläpp genom bio-CCS för att
stödja fullskalig bio-CCS.
• De omvända auktionerna ska resultera i differentierade garantipriser för lagrad biogen koldioxid för de aktörer som vinner auktionerna (normalt de lägsta buden). Den ersättning som utbetalas
bör vara mellanskillnaden mellan överenskommet garantipris och
värdet av eventuella EU-stöd och nationella stöd för att främja bioCCS som en aktör erhåller. För att få medel utbetalda bör det
ställas krav på att projektägaren ansökt om relevanta stöd från EU.
• Utbetalningar bör delvis kunna ske i förskott, vilket kan ses som
en form av investeringsstöd. Upphandlingarna bör vara begränsade i termer av maximal totalkostnad och maximal kostnad per
ton geologiskt lagrad koldioxid. Bindningstiden bör vara 10–20 år
för att möjliggöra långsiktig planering för inblandade parter.
• Den totala mängden lagrad biogen koldioxid som upphandlas
genom omvända auktioner bör i ett första skede begränsas till maximalt 2 miljoner ton per år (uppskattningsvis 3–5 anläggningar). När
bio-CCS nått denna kvantitet och mognadsgrad i Sverige bör erfarenheterna med omvänd auktionering utvärderas, som en del av
en översyn av formerna för den fortsatta styrningen av bio-CCS.
Övrig styrning av bio-CCS
• På sikt kan de ekonomiska styrmedel som föreslås ovan öppnas
upp även för andra tekniker för negativa växthusgasutsläpp som
innebär permanent lagring i syfte att öka förutsättningarna för kostnadseffektivitet i styrningen. Ingen sådan annan teknik bedöms
dock i nuläget vara tillräckligt mogen och ha potential i Sverige.
• Nuvarande regler för beskattning innebär att det ofta är fördelaktigt att använda ånga i stället för el för avskiljning av koldioxid.
Detta kan leda till att anläggningar med egen elproduktion som
tillämpar CCS/bio-CCS byter till ångturbiner med lägre maximal
eleffekt än i dag, vilket bl.a. kan leda till försämrad effektbalans
under kalla vinterdagar. Regeringen bör se över om det finns anled-
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ning och möjlighet att skattebefria egenproducerad el som används
för avskiljning av koldioxid, eller att vidta annan åtgärd för att
minska risken för en försämrad effektbalans till följd av turbinbyten.
• Koldioxidlagring som bidrar till ökad utvinning av olja eller naturgas genom s.k. enhanced hydrocarbon recovery (EHR) bör inte
kunna räknas som en kompletterande åtgärd för att nå de svenska
klimatmålen, oavsett koldioxidens ursprung. Endast projekt inom
CCS inklusive bio-CCS där koldioxidlagringen sker permanent
och utan att bidra till EHR bör kunna ta del av statligt stöd.
Verka för styrmedel för att främja bio-CCS på EU-nivå
• Sverige bör verka för att EU utvecklar ett gemensamt långsiktigt
styrmedel för att främja bio-CCS. Ett separat teknikneutralt
styrmedel med EU-gemensam finansiering för att åstadkomma
permanenta negativa utsläpp av växthusgaser kan vara den mest
framkomliga vägen i närtid, eftersom alternativet inte kräver omförhandling av EU:s huvudsakliga rättsakter på klimatområdet.
Ett annat alternativ är att förändra EU:s utsläppshandelssystem
så att bio-CCS ger upphov till utsläppskrediter som får användas
inom ramen för utsläppshandelssystemet. Det är dock inte önskvärt att detta leder till att omställningstrycket inom utsläppshandelssystemet minskar. Förändringen behöver därför genomföras i
kombination med en åtgärd som justerar antalet utsläppsrätter i
utsläppshandelssystemet.
Förtydliga och utveckla ansvarsfördelningen inom staten
• Energimyndigheten bör göras samordningsansvarig för frågor
som gäller CCS inklusive bio-CCS genom ett tillägg till myndighetens instruktion som innebär att myndigheten ska samordna
arbetet vid berörda myndigheter i CCS-frågor och göras ansvarig
för CCS-frågor som inte faller inom någon annan myndighets
ansvarsområde. Samordningsansvaret innebär inte att Energimyndigheten tar över något ansvarsområde från annan myndighet
eller överordnas annan myndighet.
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• Energimyndighetens instruktion bör ändras så att myndigheten
får i uppgift att arbeta för att skapa förutsättningar för en väl planerad, resurseffektiv och miljömässigt hållbar utbyggnad av CCS
inklusive bio-CCS i Sverige. Myndigheten bör också få i uppgift
att bistå aktörer inom CCS eller bio-CCS med information och
vägledning om t.ex. legala frågor och stöd som kan sökas nationellt eller från EU.
• Regeringen bör ge Energimyndigheten i uppgift att inrätta ett
nationellt centrum för CCS inklusive bio-CCS, som en del av myndigheten. Det nationella centrumet bör ha till uppgift att främja en
ändamålsenlig tillämpning av CCS inklusive bio-CCS i Sverige,
bygga nätverk för ökat kunskapsutbyte, tillhandahålla en plattform för dialog och samarbete mellan myndigheter, aktörer och
intressenter, möjliggöra ett koordinerat agerande från aktörernas
sida och bidra till att förståelsen av CCS inklusive bio-CCS ökar
i samhället.
• Det nationella centrumet för CCS inklusive bio-CCS bör få i
uppgift att främja att intresserade verksamhetsutövare utför platsspecifika studier av förutsättningarna för bio-CCS. Studierna bör
exempelvis kunna ge besked om ungefärlig kostnad för avskiljning av olika volymer koldioxid, vilka möjliga transportlösningar
som finns och vad de kan kosta. Studierna bör kunna finansieras
av investeringsstödet för minusutsläpp. Stödet bör kunna sökas
av och utbetalas till verksamhetsutövaren.
• Energimyndigheten bör få i uppdrag att utreda hur samordning
av olika prövnings- och tillsynsfrågor gällande CCS inklusive
bio-CCS skulle kunna underlätta avskiljning, transport och lagring av koldioxid från svenska utsläppskällor. Detta inkluderar
tillståndsprövningen enligt utsläppshandelssystemet. I uppdraget
bör ingå att ta fram en plan för en vägledning med stöd och råd
till verksamhetsutövare och tillstånds- och tillsynsmyndigheter i
prövnings- och tillsynsfrågor gällande CCS inklusive bio-CCS så
att prövningarna och tillsynen blir så effektiv som möjligt samt,
där det är möjligt, verka för att prövningarna löper parallellt. Vidare
bör uppdraget omfatta om en särskild myndighet ska ha ett samordningsansvar för prövning och tillsyn av CCS- inklusive bioCCS-anläggningar och vilken myndighet som i så fall ska ha ett
sådant ansvar.
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Andra tekniska åtgärder för negativa utsläpp av växthusgaser
Förutsättningar och bedömning
Den realiserbara potentialen för andra tekniker för negativa utsläpp
är osäker eftersom flera av de alternativa teknikerna är under utveckling och i hög grad oprövade. Det är därför svårt att bedöma vilka
tekniska åtgärder som kan vara relevanta för upptag av koldioxid i
Sverige före mitten av detta århundrade. Flera av teknikerna bedöms
resultera i långsiktig inbindning av koldioxid.
Utredningen har studerat flera olika tekniker: biokol som kolsänka, inbindning av koldioxid i krossad betong, inbindning av koldioxid i slagg från avfallsförbränning, direktinfångning och avskiljning av koldioxid i atmosfären och lagring (air carbon capture and
storage, DACCS), påskyndad vittring, havsgödsling och CCU.
Utredningen bedömer att användning av biokol som metod för
långsiktig kolinlagring och samtidig jordförbättring är den av de
studerade teknikerna som har störst realiserbar potential att bidra till
negativa utsläpp i Sverige i mitten av detta sekel, med reservation för
att kunskapsläget är bristfälligt. I Sverige pågår redan en småskalig
produktion och användning av biokol. Biokolet används framför allt
som jordförbättringsmedel i parker och trädplanteringar. Kolsänkor
genom användning av biokol redovisas dock inte i Sveriges klimatrapportering.
Produktionsanläggningar för biokol har tidigare fått investeringsstöd från det s.k. Klimatklivet och sådant stöd får även ges under
innevarande programperiod. Ersättning kan ges både för substitution av fossila bränslen och kolinlagring. Det är även möjligt att få
investeringsstöd genom landsbygdsprogrammet för produktionsanläggningar för biokol som ersätter fossila bränslen. På sikt skulle
stöd kunna ges till användning av biokol för kolinlagring och jordförbättring inom ramen för landsbygdsprogrammet.
Kvalitetskrav bör ställas vid statligt stöd till biokolsprojekt, bl.a.
att biokolets sammansättning ska vara stabil för att stöd ska kunna
ges för ökad kolinlagring. Förväntad kolsänka ska beräknas utifrån
vetenskaplig grund. Dessutom bör det ställas krav på att endast hållbart producerad råvara används vid produktionen samt att användningsområdet är sådant att det bidrar till kolsänka, t.ex. användning
i jord, åkermark, djurfoder och senare spridning som gödsel på åker-
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mark, strömaterial till djurbäddar och senare spridning på åkermark
samt inblandning i byggnadsmaterial.
Ytterligare insatser inom tillämpad forskning, tester och utvärdering av svenska biokolsprojekt behövs dock för att avgöra i vilken
utsträckning användning av biokol som kolsänka kan bidra till de
kompletterande åtgärderna.
Potentialen för avskiljning och användning av koldioxid (CCU)
är osäker, endast en bråkdel av dagens utsläpp av fossil och biogen
koldioxid avskiljs och används. CCU har potential att dels ersätta
fossila bränslen och fossilbaserade material med koldioxidbaserade
produkter, dels skapa en marknadsmässig grund till att förbättra avskiljningstekniken för koldioxid. För att koldioxidanvändningen ska
betraktas som ett negativt utsläpp krävs att koldioxiden är biogen
(bio-CCU) eller atmosfärisk samt lagras in långsiktigt. I dagsläget
finns dock ingen vedertagen definition i klimatrapporteringen av vad
långsiktig kolinlagring innebär. I de flesta fall återgår den infångade
koldioxiden relativt snabbt till atmosfären, och CCU betraktas därmed som cirkulär användning av koldioxid för att fördröja utsläpp.
Det kan dock finnas viss potential till långsiktig kolinlagring i byggnadsmaterial men mer forskning behövs inom detta område.
Det finns fördelar med långsiktiga teknikneutrala ekonomiska
incitament för negativa utsläpp med liknande egenskaper och permanens, eftersom det är oklart vilka tekniker som har förutsättningar att bidra till kostnadseffektiva åtgärder på lång sikt. Även på
sikt kommer det dock sannolikt finnas nya tekniska lösningar som
kan behöva bli föremål för särskilda insatser för att stödja utvecklingen. Även den frivilliga marknaden för klimatkompensation kan
bidra till att utveckla nya tekniker för negativa utsläpp.
Följande åtgärder bör vidtas:
• Det bör fortsatt vara möjligt att få investeringsstöd till biokolsanläggningar genom Klimatklivet och landsbygdsprogrammet.
• Det bör utredas om stöd på sikt bör ges till användning av biokol
för kolinlagring och jordförbättring inom ramen för landsbygdsprogrammet. Om ett sådant stöd införs behöver behovet av och
formerna för investeringsstöd till biokolsanläggningar ses över.
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Verifierade utsläppsminskningar genom investeringar
i andra länder
Förutsättningar och bedömning
Parisavtalets regler för handel med resultat från utsläppsbegränsningar mellan länder är ännu inte färdigförhandlade och det kommer
dröja innan formerna för sådan handel utvecklats i sina detaljer.
Avtalet innebär en stor förändring jämfört med situationen under
Kyotoprotokollet, i och med att alla parter nu har antagit egna klimatplaner som ska avspegla landets eller regionens bidrag till uppfyllelsen
av Parisavtalets mål. De nationella bidragen är dock otillräckliga i
nuläget och avtalet förutsätter att de successivt ska skärpas. Avståndet
till de utsläppsnivåer som globala 2- och framför allt 1,5-gradersscenarier kräver är mycket stora.
Det är viktigt att de utsläppsbegränsningar som Sverige bidrar till,
i bilaterala avtal eller gemensamt med flera andra länder och internationella organisationer, ges en sådan utformning att de är additionella, bidrar till hållbar utveckling och kan bidra till att även värdlandets klimatambitioner kan höjas. Sådana effekter kan uppnås
genom valet av land, program- och åtgärdstyper, de villkor som ställs
på värdlandets egna styrmedel samt genom att mängden resulterande
enheter från de åtgärder som genomförs beräknas i förhållande till
ett strikt referensscenario.
Det kommer inte vara enkelt att i varje enskilt förvärv ställa krav
på förbättringar inom alla ovan nämnda områden men ambitionen
bör vara att åstadkomma resultat inom så många områden som möjligt. I de avtal som sluts med ovan beskrivna ambitionshöjande inriktning, bör inriktningen samtidigt vara att eftersträva största möjliga
kostnadseffektivitet.
Under 2020-talets början bedöms efterfrågan på enheter från
utsläppsbegränsningar i andra länder under Parisavtalet sammantaget
bli relativt begränsad, med få uttalade köparländer och värdländer.
Det internationella flyget bedöms komma att stå för den största
efterfrågan på enheter och därmed också bli prissättande på marknaden
för s.k. offsetprojekt, åtminstone i inledningen. Priserna bedöms bli
relativt låga, men ändå högre än när de var som högst under Kyotoavtalets första åtagandeperiod. Situationen kan förändras om exempelvis
EU-länderna gemensamt skulle välja att även inkludera internatio-
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nella utsläppsbegränsningar som en delmängd av ett skärpt EU-mål
till 2030. Då skulle priserna på åtgärder i andra länder stiga.
En av utgångspunkterna för det svenska klimatpolitiska ramverket är att det genomförs i en värld som ställer om på ett sätt som
är i linje med Parisavtalets temperaturmål. Kostnaderna för ytterligare åtgärder stiger i scenarier som bygger på att 1,5-gradersmålet
nås och de närmar sig varandra världen över i scenarier med en kostnadsoptimerande ansats. Kostnaderna konvergerar till 2050 i en del
scenarier, i andra modelleringar konvergerar de redan till 2030.
Priserna på enheter från utsläppsbegränsningar i andra länder, i
en värld som ställer om, beräknas hamna på ungefär samma nivå eller
högre än vad motsvarande kompletterande åtgärder i Sverige bedöms
kosta på marginalen vid samma tid, t.ex. i form av bio-CCS och kolinlagring i jordbruksmark.
Samtidigt kan det inte uteslutas att nya åtgärdsmöjligheter kan
komma att utvecklas i andra länder och att dessa åtgärder blir mer
kostnadseffektiva än kompletterande åtgärder i Sverige, t.ex. nya
åtgärder eller tekniker för negativa utsläpp i form av DACCS eller
biokol.
Sverige har under 2010-talet investerat i en relativt stor volym
utsläppsenheter från framför allt CDM-projekt (Clean Development
Mechanism) under Kyotoprotokollet för att bidra till Sveriges nationella mål 2020. Enheterna har successivt annullerats och i efterhand
delvis redovisats som s.k. resultatbaserad klimatfinansiering av utsläppsminskningar, som en del av Sveriges åtagande om klimatfinansiering under klimatkonventionen.
Någon större samordning bedöms inte ha ägt rum mellan dessa
insatser och andra finansieringsinsatser inom näraliggande områden,
främst finansiering med biståndsmedel av åtgärder för att minska
utsläpp av växthusgaser i minst utvecklade länder. Sveriges nuvarande åtagande om klimatfinansiering uppgår sammanlagt till cirka
6 miljarder kronor per år från och med 2020 – ett åtagande som kan
komma att öka i omfattning mot 2020-talets mitt, om inte tidigare.
En mindre del av dessa insatser beräknas gå till åtgärder som sänker
utsläppen, främst som en sidoeffekt, och en större del till åtgärder
för klimatanpassning, även det som en sidoeffekt av biståndsprojekt
med flera samtidiga nyttor. Andelen resultatbaserad klimatfinansiering, där utsläppseffekten per insatt krona beräknas, är låg. De flesta av
projekten genomförs i gruppen av minst utvecklade länder.
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Om Sverige, inom ramen för landets åtagande om klimatfinansiering, framgent även väljer att bidra till program för utsläppsbegränsningar i medelinkomstländer med relativt höga och växande
utsläpp har Sverige möjlighet att bidra till större spridningseffekter
av åtgärder i regioner där det, globalt sett, är särskilt angeläget att den
nuvarande utsläppstrenden snabbt viker nedåt. Genom att insatserna
dessutom knyts till Parisavtalets artikel 6 kommer de faktiska klimateffekterna av åtgärderna kunna beräknas enligt internationellt överenskomna principer. Förutsättningarna för att uppnå en resultatbaserad
finansiering ökar, vilket i sin tur gör att möjligheterna att uppnå en
större effekt per insatt krona förbättras jämfört med om åtgärderna
skulle finansieras på annat sätt.
Det program som utredningen föreslår ska delvis syfta till att bidra
till de kompletterande åtgärderna i den omfattning som kan komma
att behövas, men de ska också syfta till att öka Sveriges klimatfinansiering av åtgärder för utsläppsminskningar, framför allt i medelinkomstländer.
Denna del av Sveriges bidrag till klimatfinansiering blir genom det
föreslagna programmet resultatbaserad och genomförs främst i länder som har stora och växande utsläpp.
Följande åtgärder bör vidtas:
Inriktning mot 2030
• Sverige bör inrätta ett program för internationella utsläppsminskningar under Parisavtalets artikel 6 som ska genomföras under
2020-talet. Det nya programmet behöver resultera i enheter från
utsläppsbegränsningar motsvarande minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2020-talet, för att fungera på det sätt
som utredningen föreslår. För att åstadkomma ett sådant resultat
kan en budget motsvarande i genomsnitt 400 miljoner kronor per
år behöva avsättas under 2020-talet. Programmet föreslås bidra
till att:
– andelen klimatfinansiering av åtgärder för utsläppsminskningar
ökar, blir resultatbaserad samt i högre grad även omfattar medelinkomstländer
– målen för de kompletterande åtgärderna uppnås.
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• Insatserna behöver ge incitament till ambitionsnivåhöjningar i
linje med Parisavtalets temperaturmål, ha hög miljöintegritet och
bidra till hållbar utveckling i värdländerna såsom föreskrivs i artikel 6.1 i Parisavtalet. Programmet föreslås utformas så att det
bidrar till att värdländerna ska kunna höja ambitionerna i sina
klimatplaner. Den ambitionshöjande inriktningen bör påverka valet
av värdländer där utsläppsbegränsningarna genomförs, vilka program- och åtgärdstyper som väljs ut för finansiering, de villkor
som ställs på värdlandets egna styrmedel samt genom att mängden
resulterande enheter från de åtgärder som genomförs beräknas i
förhållande till ett strikt referensscenario.
• Värdländerna för insatserna förutsätts justera sin utsläppsredovisning så att ingen dubbelräkning av utsläppsminskningar sker.
Justeringen behöver göras oavsett om Sverige senare använder de
förvärvade enheterna som en del av landets klimatfinansiering eller
som en del av de kompletterande åtgärderna.
• Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sida bör tillsammans
få i uppdrag att ge förslag på hur insatserna inom klimatfinansiering genom utsläppsminskningar och internationella insatser för
kompletterande åtgärder bäst samordnas, bl.a. mot bakgrund av
utredningens förslag till nytt program för internationella insatser
i medelinkomstländer. Energimyndigheten bör få i uppgift att
hålla samman uppdraget.
Inriktning på de internationella insatserna mot 2045 och därefter
• De internationella insatserna för att bidra till ytterligare utsläppsbegränsningar behöver fortsätta även efter 2030. Insatserna för
ytterligare utsläppsminskningar kommer att vara centrala, samtidigt som insatserna för att åstadkomma negativa utsläpp successivt behöver öka i omfattning.
• Vid en global ambitionsnivåhöjning i linje med Parisavtalets temperaturmål, dvs. den utveckling som det svenska klimatpolitiska
ramverket förutsätter, behöver de långsiktiga insatserna för utsläppsbegränsningar i andra länder mot klimatmålet 2045 huvudsakligen riktas mot åtgärder för negativa utsläpp med hög permanens.
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• Fortsatta insatser för utsläppsbegränsningar i andra länder, vid
sidan av åtgärder för negativa utsläpp, bör föras till området resultatbaserad klimatfinansiering och inte räknas som kompletterande
åtgärder i det svenska klimatpolitiska ramverket när Sverige ska
uppnå nettonollutsläpp senast 2045 och nettonegativa utsläpp därefter.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/151
4 maj 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28, tilläggsavtal
Förslag till beslut


Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal till köpekontrakt med
Korpklinten AB angående köp av del av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28
och lämnar vidare till regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

2020-04-27 beslutade regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt med Korpklinten
AB avseende köp av del av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28. Formellt
tillträde kommer att ske efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft då detta
med all sannolikhet sker efter att regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Då
köparen har önskemål om att dela upp fastigheten i sju styckningslotter har detta
inkluderats i pågående lantmäteriförrättning. Från köparen har inkommit önskemål
om att fördela köpeskillingen mellan de sju styckningslotterna. För att detta ska
kunna genomföras har parterna tagit fram ett tilläggsavtal till köpeavtalet.
Bedömning

Då tilläggsavtalet reglerar en försäljning av sju styckningslotter och tidigare beslut i
regionfullmäktige avsåg del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 som en enhet
hemställs nu om ett nytt beslut från regionfullmäktige. I alla övriga delar gäller
villkoren i beslutat köpekontrakt.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF / Mark- och trafikavdelningen
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/731
30 april 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Ramavtal och direktanvisning till Svenska Studenthus inom
stadsutvecklingsprojekt Visborg.
Förslag till beslut

•
•

Direktanvisning av mark inom stadsutvecklingsprojekt Visborg till Svenska
Studenthus godkänns.
Upprättat ramavtal mellan Region Gotland och Svenska Studenthus godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2018-10-25 §278 att godkänna avsiktsförklaring mellan
Region Gotland och Svenska Studenthus för att verka för byggnation av 150
studentlägenheter i Visby. Regionen har tillsammans med Svenska Studenthus arbetat
vidare inom stadsutvecklingsprojekt Visborg för att finna lämplig mark för
byggnation. Parterna avser nu att teckna ett ramavtal och en förutsättning för det är
att en direktanvisning till Svenska Studenthus inom Visborg godkänns.
Ett ramavtal är en generell överenskommelse som dels på ett övergripande plan
reglerar både parternas intentioner och praktiska frågor inför detaljplaneläggning och
dels är avsedd att ligga till grund för framtida genomförandeavtal (ett eller flera)
mellan en exploatör och regionen. Det är lämpligt att teckna ramavtal i ett inledande
skede av ett exploateringsprojekt.
Ärendebeskrivning

Efter att regionstyrelsen 2018-10-25 §278 beslutat att godkänna avsiktsförklaringen
mellan Region Gotland och Svenska Studenthus för att verka för byggnation av 150
studentlägenheter i Visby påbörjade regionen arbetet med att se över lämpliga
markområden. Inom stadsutvecklingsprojekt Visborg har parterna arbetat vidare med
syfte att ta fram en detaljplan som medger studentbostäder. Parterna har nu enats om
ett ramavtal och en förutsättning för det är att en direktanvisning till Svenska
Studenthus inom Visborg godkänns. Aktuellt område som föreslås direktanvisas till
Svenska Studenthus framgår av kartan nedan, blå markering.
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Området medger preliminärt byggnation av cirka 130-150 studentlägenheter.
Ramavtalet är en generell överenskommelse som dels på ett övergripande plan
reglerar både parternas intentioner och praktiska frågor inför detaljplaneläggning och
dels är avsedd att ligga till grund för framtida genomförandeavtal (ett eller flera)
mellan en exploatör och regionen. Det är lämpligt att teckna ramavtal i ett inledande
skede av ett exploateringsprojekt.
Syftet med detta avtal är att reglera samverkan mellan regionen och Svenska
Studenthus samt att reglera övergripande frågor rörande detaljplaneläggning och
efterföljande exploatering inom delområde A, Vädursgatan, vilket kommer att ingå i
en detaljplan avseende del av fastigheten Visby Visborg 1:9 som ägs av Region
Gotland. Området omfattas av startpromemoria enligt nedan.
Ramarna för utvecklingen av Visbys nya stadsdel Visborg har fastlagts i Hela Visby fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 och antagits av Regionfullmäktige 2009-1214 (RF § 172). Ett direktiv för genomförande av utbyggnaden, Strukturplan Visborg,
godkändes av Regionfullmäktige 2016-04-25 (RF § 61).
Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av Vädursgatan
godkändes av regionstyrelsen 2017-11-23 (RS § 331) och byggnadsnämnden fick i
uppdrag att ta fram detaljplaner för området i enlighet med strukturplanens
intentioner.
Avsteg från riktlinjer
Som huvudregel gäller att all försäljning av regionens fastigheter, såväl bebyggda som
obebyggda, ska ske i konkurrens och på marknadsmässiga villkor för att generera
högsta möjliga köpeskilling.
Uppsala Campus Gotland utvecklas starkt med allt fler utvecklingsplatser. I takt med
att antalet utbildningsplatser blir fler ökar även behovet av studentbostäder i Visby.
Svenska Studenthus skickade i juli 2018 en intresseanmälan till regionen avseende
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mark för byggnation av bostäder. I syfte att verka för ett ökat byggande av
studentbostäder beslutade regionstyrelsen samma år att godkänna en avsiktsförklaring
mellan Region Gotland och Svenska Studenthus. En direktanvisning av mark inom
Visborg till Svenska Studenthus överensstämmer med parternas intentioner i
avsiktsförklaringen. Köpeskillingen ska överensstämma med marknadsmässiga villkor.
Bedömning

En direktanvisning till Svenska Studenthus överensstämmer med intentionerna i
avsiktsförklaringen som tecknats mellan parterna och fler studentbostäder är en
förutsättning för fortsatt utveckling av Campus Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat ramavtal styr den fortsatta
exploateringen av aktuellt område i enlighet med intentionerna för området i tidigare
fattade beslut och föreslår därför att regionstyrelsen godkänner såväl direktanvisning
som ramavtal.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Ramavtal undertecknat av Svenska Studenthus

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
SBF Planenheten
Svenska Studenthus AB
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Regionstyrelseförvaltningen

Handlingstyp Missiv
Datum 6 maj 2020

Regionstyrelsen

Delårsrapport 1 2020 regionstyrelseförvaltningen inkl politikerorganisationen
Förslag till beslut

•
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för
att säkerställa att beslutad budget kan hållas samt tydliggöra effekter och
ekonomisk påverkan av covid-19.

I bifogad handling överlämnas delårsrapport 1 för regionstyrelseförvaltningen
inklusive politikerorganisationen.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 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
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1 Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
krav på kostnadssänkningar som föreligger. Arbetet i förvaltningen har under senare delen
av perioden präglats av utbrottet av covid-19 som har utmanat verksamheten på många
olika sätt. Trots detta så fortsätter verksamheten i stort enligt plan med fokus på kvalitetoch verksamhetsutveckling.
Pandemin har inneburit att ett ökat antal medarbetare arbetar på distans och att möten
hålls mer digitalt. Situationen har även gett ett ökat tryck på frågor som
kompetensförsörjning, bemanningsplanering och riskbedömningar. Förvaltningens sjuktal
till och med februari var 5,6, vilket innebär ett lägre sjuktal jämfört med samma period
föregående år då sjuktalet var 7,1. Det är framför allt sjukskrivningar mellan dag 1-90 som
sjunkit. Pandemins påverkan på sjuktalet kommer följas framöver och kommenteras i
kommande rapporter.
Prognosen för helåret pekar på ett underskott om -3,0 mnkr. I detta har räknats med
ianspråktagande av eget kapital med 1,5 mnkr för satsning på ökad befolkning i arbetsför
ålder (RS 2019-11-21 § 338). I prognosen ingår kostnader för den speciella satsningen på
måltider till gymnasieelever under gymnasiets övergång till distansundervisning med 3,5
mnkr. För finansiering av detta kommer tilläggsanslag begäras när den samlade effekten är
känd. Vidare så har i prognosen upptagits 1,7 mnkr för kostnader för licenser kopplade till
beslutsstödsystemet som senare under året ska fördelas på förvaltningarna. I övrigt så har
förvaltningen andra effekter av pandemin såsom minskade intäkter för bad, uthyrning,
Almedalsveckan mm. Detta har i stora drag kunnat balanseras inom förvaltningen bland
annat beroende på låg investeringsnivå som ger effekt på kapitalkostnaderna. Periodens
resultat uppgår till -20,7 mnkr detta i huvudsak till följd av beslut om tidigareläggning av
utbetalning av bidrag bland annat för kultursamverkan och näringslivsinsatser till följd av
Covid-19.

2 Väsentliga händelser
Den enskilt viktigast händelsen är utbrottet av covid-19 som har utmanat verksamheten på
många olika sätt. För att anpassa till folkhälsomyndighetens rekommendationer och
restriktioner har förändringar i arbetssätt krävts såväl intern som i service till brukare,
kunder och medborgare.

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Ett ökat antal medarbetare arbetar på distans, möten hålls mer digitalt. Detta har ökat
efterfrågan på digitala tjänster och lösningar för distansarbete. Situationen har även gett ett
ökat tryck på frågor som kompetensförsörjning, bemanningsplanering, riskbedömningar,
varuförsörjning och kommunikation. Detta har bland annat lett till ett ökat behov av
samarbete över verksamhetsgränser med en förstärkning av organisationskulturen som
följd.
Fokus för kris- och beredskapsverksamheten har under senare del av perioden helt inriktats
på att hantera och förbereda effekterna av den pågående smittspridningen. Identifikation av
samhällsviktiga funktioner har uppdaterats och krisberedskapen inom förvaltningen har
förbättrats.
Konkret har Almedalsveckan ställts in, antal besökare i badhus och utnyttjande av
anläggningar minskat, näringslivsstöd ökat bland annat med en företagsjour, särskild
lösning införts för måltider för gymnasieelever samt tidigareläggning av
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bidragsutbetalningar. De ekonomiska effekterna som nu ses mot bakgrund av pandemin
redovisas under ekonomiavsnittet.
En specifik oro föreligger kring undanträngningseffekter då annat arbete fått stå åt sidan
och planeras in framöver vilket troligen ger en hög arbetsbelastning även framåt och extra
tryck på vissa verksamheter exempelvis budget- och skuldrådgivning.
Trots ovan så fortsätter verksamheten i stort enligt plan med fokus på kvalitet- och
verksamhetsutveckling. En bild av detta framgår nedan i redovisning av
aktivitetsuppföljning -verksamhetsplan 2020.

3 Ekonomi
3.1

Resultat och prognos

Periodens resultat uppgår till -20,7 mnkr detta i huvudsak till följd av att tidigareläggning av
utbetalning av bidrag för bland annat kultursamverkan och näringslivsinsatser till följd av
Covid-19 beslut. Förvaltningen prognostiserar på helår ett underskott på -3,0 mnkr. I detta
har räknats med ianspråktagande av eget kapital med 1,5 mnkr för satsning på ökad
befolkning i arbetsför ålder (RS 2019-11-21 § 338). I prognosen ingår kostnader för den
speciella satsningen på måltider till gymnasieelever under gymnasiets övergång till
distansundervisning med 3,5 mnkr. För finansiering av detta kommer tilläggsanslag begäras
när den samlade effekten är känd. Vidare så har i prognosen upptagits 1,7 mnkr för
kostnader för licenser kopplade till beslutsstödsystemet som senare under året ska fördelas
på förvaltningarna. I övrigt så har förvaltningen andra effekter av pandemin såsom
minskade intäkter för bad, uthyrning, Almedalsveckan mm. Detta har i stora drag kunnat
balanseras inom förvaltningen bland annat beroende på låg investeringsnivå som ger effekt
på kapitalkostnaderna.

Verksamh. intäkter
Verksamh. kostnader
Avskrivningar
Nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

3.2

Perioden januari-mars
Budget
Utfall
Avvikelse
104 345
127 515
23 170
-191 722
-236 547
-44 825
-6 678
-5 724
954
-94 055
-114 755
-20 700

Budget
412 810
-761 573
-26 711
-375 474

Helår 2020
Prognos
417 338
-772 507
-24 759
-379 928

Avvikelse
4 528
-10 934
1 952
-4 454

0
-17

0
-20

0
-3

0
-69

0
-72

0
-3

94 072
0

94 072
-20 704

0
-20 704

375 543
0

377 033
-2 967

1 490
-2 967

Årsprognos per avdelning

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Nedan följer en kort redovisning av prognosen för helåret per avdelning.
Avdelning (mnkr)
Kvalitet och digitalisering
HR
Måltid
Försörjning
Ekonomi
Kommunikation
Regional utveckling*
Kultur och fritid
Förvaltningsgemensamt
Totalt

Budget 2020
-58,5
-51,4
0
0
-41,1
-15,1
-30,2
-113,7
-65,5
375,5

Årsprognos
-58,5
-51,4
-3,3
+1,3
-42,8
-16,1
-32,3
-113,8
-63,1
380,0

Avvikelse
+/- 0
+/- 0
-3,3
+1,3
-1,7
-1,0
-2,1
-0,1
+2,4
-4,5

*)1,5 mnkr av underskottet beräknas täckas av eget kapital (RS 2019-11-21 §338)
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Kvalitet och digitalisering (+/- 0)

Prognosen för året läggs i detta läge i linje med budget. Den avvikelse vi trots allt kan se är
på investeringar där Covid-19 tvingar oss till att investera cirka 2 mnkr utöver budget, på
bärbara datorer att användas av personal som behöver arbeta hemma.
HR-avdelning (+/- 0)

Avdelningens totala resultat för perioden håller sig väl inom budget och målet är att hålla
verksamheten inom budgetramen även på årsbasis.
Måltidsavdelning (-3,3 mnkr)

Det befarande underskottet beror på en prognostiserad kostnad uppgående till 3,5 mnkr
för särskild insats för måltider till gymnasielever under skolans övergång till
distansundervisning. Exklusive de särskilda åtgärderna beräknas för avdelningen ett
plusresultat på 250 tkr. Överskott på hyreskostnader ger resultatet och balanser även en
tillfällig kostnad för projektledare för effektiviseringsprojektet samt lägre restaurangintäkter
med anledning av Covid 19.
Försörjningsavdelning (+1,3 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett prognostiserat resultat på 1,3 mnkr. Överskottet
finns i huvudsak inom verksamhetsområdena hjälpmedel- och varuförsörjning samt
fordon. Städverksamheten är i balans. Vad gäller regionens portokostnad befaras likt
tidigare år ett underskott med ca 0,8 mnkr. Fordonsleveranser av beställda fordon är osäkra
mht coronapandemin utifrån att många fabriker som bygger bilar står stilla. Detta kan
generera högre kostnader för utköp eller förlängning av befintliga avtal.
Ekonomiavdelning (-1,7 mnkr)

Avdelningens prognos är totalt -1,7 mnkr. Anledningen till detta är licenskostnaden för
beslutsstödet som till fullo är prognostiserad på avdelningen eftersom den inte finns hos de
andra förvaltningarna. Licenskostnaden ska fördelas ut i organisationen till varje förvaltning
utifrån antal användare. Det innebär att kostnaden kommer att försvinna från avdelningen.
De kostnader som kommer finnas kvar under året är de konsultkostnader som fortfarande
finns för att få beslutsstödets alla funktioner på plats. Bedömningen just nu är att de
kommer att klaras inom ram. En prognos utan kostnaden för licensen är +-0. Osäkerhet
finns dock kring systemkostnader och personal.
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Kommunikation (-1,0 mnkr)

Avdelningen kommer inte att klara att hålla sin årsbudget. Avdelningen räknar med ett
underskott på totalt cirka 1,0 mnkr. Ett stort intäktsbortfall för Almedalsveckan på 1,5
mnkr i kombination med ökade kostnader för kommunikation kopplade till
coronavirushanteringen bidrar starkt till detta. Bedömningen är att avdelningen kommer att
kunna minska kostnader kopplade till Almedalsveckan med cirka 700 tkr för exempelvis
handläggare, presscenter mm. Ökade kostnaderna kopplade till coronavirushanteringen för
kommunikation är just nu svåra att överblicka, men för närvarande räknar vi med -200 tkr.
Även medborgarservice prognostiserar just nu ett underskott på -100 tkr, en kostnad som
är kopplad till att ett tidigare hyresavtal inte sagts upp. Diskussion pågår med TKF.
Regional utveckling (-2,1 mnkr, efter tillskott av skattemedel -0,6)

Budget hålls i stort enligt plan, delar av underskottet är tänkt att täckas med tidigare beslut
om nyttjande av eget kapital med 1,5 mnkr. Avdelningen hanterar även detta år den icke
budgeterade kostnaden om 635 tkr till trygghetsboende. Vilket ger en resultatpåverkan och
ett prognostiserat negativt resultat på detta belopp. En viss personalrörlighet som skapat ett
extra budgetutrymme har används för externa tjänster i flera olika uppdrag.
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Kultur och fritid (-0,1 mnkr)

Avdelningen redovisar en prognos på -63 tkr. Inom kultur- och fritidsverksamheten är det
är svårt att lägga prognos i dagsläget utifrån pandemin. Intäktsbortfall märks inom
fritidsverksamheten och effekter har beräknats fram till sommaren. Detta balanseras idag
till viss del av lägre personalkostnader och erhållet etableringsstöd. I övrigt beräknas både
kultur och biblioteksverksamheterna klara budget. Inom biblioteksverksamheten har bland
annat anpassning av bemanning skett. Risk finns att prognosen är lite för positiv.
Förvaltningsgemensamt (+2,4 mnkr)

En låg investeringsnivå i perioden ger tillfälligt en positiv effekt på kapitalkostnaderna.
Utifrån beräknad investeringstakt prognostiseras för närvarande ett överskott på 2,0 mnkr
på helårsbasis. I näringslivsanslaget finns just nu drygt 1,0 mnkr som ännu inte destinerats
till någon satsning men har prognostiserats till noll. Vidare görs bedömningen att anslaget
till politiska ungdomsförbund beräknas lämna ett mindre överskott.
3.3

Kostnads- /intäktsanalys

Att analysera utveckling av olika kostnads/intäktsslag inom regionstyrelseförvaltningen är
relativt komplicerat då verksamheten förändras år från år och den nu pågående pandemin
gör det ännu svårare. Framför allt påverkas förvaltningen kostnader och intäkter av antalet
externt finansierade projekt och förändringar i resultatenheternas volymer.
Nettokostnadsutveckling

Att följa och hålla ner nettokostnadsutvecklingen är viktigt ur ett helhetsperspektiv. Utifrån
nuvarande läge där stora bidragsutbetalningar tidigarelagts ser förvaltningens utveckling för
perioden betydligt sämre ut än vad som beräknas i årsprognos. Under första kvartalet har
redan ca 80% av bidragsbudgeten utbetalts (exempelvis kultursamverkansmodellen och
extra näringslivssatsningar).
Personalkostnader

Personalkostnaderna redovisar i förhållande till budget för perioden ett överskott på 3,9
mnkr. Årsprognosen pekar på en avvikelse på +2,7 mnkr. I jämförelse med samma period
föregående år har personalkostnaderna ökat med 5,3 procent. En analys av
personalkostnaderna i förhållande till personalstatistik redovisas under medarbetaravsnittet.
Övriga kostnader

Utbildnings- och resekostnaderna har minskat något i jämförelse med föregående år. Under
perioden har 1,4 mnkr används jämfört med 1,7 mnkr 2019. Utfallet ligger i perioden något
över budgeterad nivå.

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Hittills under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 2,1 mnkr jämfört med 2,0 mnkr
föregående år. Jämfört med budget redovisas ett mindre underskott för perioden med 0,1
mnkr.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 9,6 mnkr att jämföras
med 9,7 mnkr föregående år. Kostnaden för perioden ligger under budgeterad nivå.
Lokalkostnaderna har för perioden i jämförelse med föregående år ökat med 1,0 mnkr. I
jämförelse med periodens budget redovisas ett underskott på 0,1 mnkr beroende på
felperiodiserad budget. Årsprognosen uppgår till +0,9 mnkr.
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Avskrivningar och internränta

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

Den stora avvikelsen mellan budget och utfall/prognos förklaras av att vissa större projekt
med extern finansiering inte budgeterats. Även intäkterna för resultatenheterna beräknas till
viss del, till följd av ökad volym, bli högre än budgeterat. Detta gäller framför allt inom
varuförsörjning och hjälpmedelsverksamheten där en större ökning ses.
3.4

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 44,3 mnkr inklusive kompletteringsbudget. Av
beviljat utrymme beräknas 31,6 mnkr åtgå under året.
Investeringstyp (tkr)

Budget
inkl KB

Utfall tom
mars

Pott
IT-investeringar
Ombyggnationer kök
Landsbygdsutveckling
Meröppna bibliotek
Summa

3 400
27 555
6 900
6 000
500
44 355

66
9 050
0
0
12
9 128

Prognos
utbetalnin
g 2020
3 400
22 555
5 100
0
500
31 555

Kvar av
budget
2020
0
5 000
1 800
6 000
0
12 800

Prognos
utbetalnin
g 2021
0
5 000
1 800
6 000
0
12 800

Pott

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

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

De flesta av planerade investeringar i kök beräknas komma igång under året men inte fullt
ut. I prognosen har räknats med en utgift om 5,1 mnkr.
Landsbygdsutveckling

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Diskussioner pågår kring iordningställande av cementplattan i Hemse ishall.
Mer öppna bibliotek

Region Gotlands första meröppna bibliotek öppnades i april 2019. Investering fortgår
enligt plan.
3.5

Exploateringar

Den sammanlagda budgeten för exploatering uppgår till 176,3 mnkr. Hittills i år har ingen
budget överförts till tekniska nämnden utan hela budgeten inklusive kompletteringsbudget
finns för närvarande på regionstyrelseförvaltningen. Ett flertal projekt är igångsatta och
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budget ska flyttas mellan nämnderna. Prognos för dessa kommer att redovisas av tekniska
nämnden. Under regionstyrelseförvaltningen redovisas dock en prognos för vissa projekt
som eventuellt kommer i gång senare under året. Kostnaderna för förstudier kommer att
belasta driften. Förvaltningen har begärt tilläggsanslag med 5 mnkr för detta. Ärendet
kommer att behandlas av RF i april.
Investeringstyp (tkr)

Budget
inkl KB

Utfall tom
mars

Exploatering (till TN)

85 069

Rapporteras
av TN
0
1 379
1 379

Exploatering (fn kvar RSF)
Försäljningsomkostnader
Summa

91 213
0
176 282

Prognos
utbetalning
2020
Rapporteras
av TN
14 000
1 379
15 379

Kvar av
budget
2020
85 069
77 213
-1 379
160 903

Prognos
utbetalning
2021
Rapporteras
av TN
77 213
0
77 213

Nedan följer en sammanställning per exploateringsprojekt.
Exploateringsprojekt (tkr)
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81001 Brodösen Terra Nova
81003 Sotaren Terra Nova
81004 Sotaren terra Nova VA
81005 Järnvägen Södercentrum
81006 Östercentrum
81007 Visby hamn stadsutveckl
81008 Torslunden Visby N
81009 Förtätningsprojekt Visby
81010 Industrimark
81011 Gråbo 1:3
81012 Roma Ekgatan
81013 Oddvalds Klinte
81014 Talgoxen Hemse
81015 Kopparslagaren Terra Nova
81016 Kopparslagaren Terra N VA
81017 Visborg strukturplan
81019 Infrastruktur yttre A7
81020 Bostadsproj utanför Visby
81021 Medel för tidiga skeden
81022 Pott kommande proj expl
SUMMA

Budget
inkl KB
16 000
16 109
3 000
2 000
6 364
6 740
5 000
3 000
7 000
10 000
3 000
3 000
1 000
6 300
1 000
23 769
22 000
6 000
5 000
30 000
176 282

Status
Pågår, ska lämnas över till TN
Kommer eventuellt igång i år
Kommer eventuellt igång i år
Pågår, ska lämnas över till TN
Förstudieskede, drift
Förstudieskede, drift
Förstudieskede, drift
Inte aktuellt i år
Planering för Österby (prognos 7 mnkr RSF)
Pågår, ska lämnas över till TN
Kommer ev igång senare i år (prog. 1 mnkr RSF)
Pågår, ska lämnas över till TN
Pågår, ska lämnas över till TN
Pågår, ska lämnas över till TN
Pågår, ska lämnas över till TN
Pågår, ska lämnas över till TN
Pågår, ska lämnas över till TN
Inte aktuell f n
Posten ska tas bort efter beslut i RF - drift i stället
Används till del under året (prognos 6 mnkr RSF)
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4 Medarbetare
Inom området medarbetare har ett antal aktiviteter planerats eller påbörjats under perioden,
vilka bland annat syftar till att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare och ledare ges
förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Covid-19 har inneburit att visa
medarbetare arbetar på distans och att arbetsplatser samt arbetssätt förändrats. Situationen
har även gett ett ökat tryck på frågor som kompetensförsörjning, bemanningsplanering och
riskbedömningar bland annat utifrån medarbetares oro.
Nedan presenteras förvaltningens personalstatistik för perioden samt motsvarande period
2019. Statistiken kommenteras närmare i avsnitten antal anställda samt tidsanvändning.
Totalt antal anställda
(månadsavlönade)

2020-03-31

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt
Antal årsarbetare
(månadsavlönade)

607
54
661
2020-03-31

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

581
48
630

Motsvarande
period
föregående år
617
47
664

Diff

Motsvarande
period
föregående år
586
42
628

Diff
(avrundat)

Diff
0,8 %
4,2

Tidsanvändning

Jan - feb
2020

Faktiskt arbetad tid
(timmar)
Heltidsarbetare

183 323

Motsvarande
period
föregående år
181 918

555,5

551,3

-10
7
-3

-5
6
2

Antal anställda

Under perioden har det totala antalet månadsanställda minskat med tre jämfört med
föregående period. Förändringen förklaras av att antalet tillsvidareanställda minskat tio och
antalet tidsbegränsat ökat med sju.
Antalet månadsanställda årsarbetare överstiger antalet medarbetare med fem, vilket bland
annat beror på att vid serviceverksamheterna, dvs måltid och försörjning där flertalet av de
deltidsarbetande medarbetarna är anställda, har antalet heltidsanställda ökat jämfört med
föregående år samtidigt som antalet deltidsanställd minskat i ungefär samma omfattning.
Ett resultat av den påbörjade heltidsresan.
Faktiskt arbetad tid

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Den faktiskt arbetade tiden, både månadsanställda och timavlönade inräknade, har under
perioden ökat med fyra årsarbetare jämfört med föregående period.
Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader har ökat med 5,3 % under perioden, varav cirka 0,4 %
beror på ökade kostnader för regiongemensamma konton så som kostnad för fackliga
företrädare och kommunals verksamhetspott. Förutom effekt av löneöversynen har den
faktiskt arbetade tiden ökat med fyra årsarbetare, vidare kan en ökning av ersättning för
icke uttagna semesterdagar konstateras jämfört med samma period föregående år.
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Sjuktal

Förvaltningens sjuktal under perioden jan-feb var 5,6, vilket innebär ett lägre sjuktal
jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 7,1. Det är framför allt
sjukskrivningar mellan dag 1-90 som sjunkit. Sjukskrivningar mer än 90 dagar har minskat
marginellt. En minskning av sjuktalet ses främst vid försörjning samt ekonomiavdelningen,
vilket framför allt beror på färre insjuknande i influensa och förkylning samt något färre
långtidssjukskrivningar.
Hälften av avdelningarna har dock fortfarande ett sjuktal över regionens målnivå om högst
4,5. De sedan tidigare relativt höga sjuktalen vid avdelningarna måltid (6,6) försörjning
(6,1), kommunikation (10,2) samt kultur och fritid (8,8) kvarstår, beroende på såväl
långtidssjukskrivningar som kortare sjukfrånvaro. Åtgärder som planeras för en bättre
arbetsmiljö och lägre sjuktal är bland annat ergonomiutbildningar vid städ och
måltidsverksamheten, föreläsning kring stresshantering vid biblioteksverksamheten,
utbildning i konflikthantering vid delar av måltid, kartläggning av sjuktalen vid försörjning
samt verksamhetsutveckling vid regionupplysningen (kommunikation) som syftar till att
medarbetarna i högre grad kan variera sina arbetsuppgifter.

5 Politikerorganisationen
Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2020 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

0
+0,4
0
0
0
0
+0,4

Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till att anslaget för
utbildning av förtroendevalda inte beräknas åtgå samt beräknat överskott avseende
representation. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa ett nollresultat.
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Periodens avvikelse förklaras i stort av att vissa kostnader för revision samt
överförmyndarnämndens utbetalningar till gode män inte fullt ut följer lagd periodisering
av budget utan sker senare under året.

Verksamh. intäkter
Verksamh. kostnader
Nettokostnad
Tillskott av skattemedel
Resultat

Perioden januari - mars
Budget
Utfall
Avvikelse
0
40
40
-7 575
-6 061
1 514
-7 585
-6 021
1 554
7 585
7 585
0
0
1 554
1 554

Budget
0
-30 300
-30 300
30 300
0

Helår 2020
Prognos
100
-30 000
-29 900
30 300
400

Avvikelse
100
300
400
0
400
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6 Aktivitetsuppföljning vp 2020
Social hållbarhet

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

Aktivitet per mål

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Status
Färdiggrad
Mål 1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Utveckla kompetensplattformen genom att stärka arbetsformer och
Påbörjad
tydliggöra mål och syfte.
Kommentar:
En översyn av arbetssätt har påbörjats med ambition att
få syfte, mål och arbetssätt kända och accepterade hos de
ingående parterna samt beslutade av regionstyrelsen.
Arbeta fram handlingsplan och genomföra aktiviteter för att öka
antalet gymnasieelever som äter skollunchen, 67% äter idag.
Kommentar:
Inledande dialog med gymnasiet genomförd.

Påbörjad

Slutföra projektet Bokstart (m UAF och HSF) samt säkerställa
att arbetet tas över i ordinarie verksamhet.
Kommentar:
Projektet är inne i sitt tredje och sista år och arbetet
fortgår enligt plan. Avstämningar med medverkande
förvaltningar gjorda med syfte att säkra fortsatt
ansvarstagande. Behov av samordnare identifierat och
medel äskas i strategisk plan och budget 2021.

Påbörjad

Följa upp projekt partnerskap med Uppsala universitet och ta fram
förslag till fortsatt samverkansorganisation.
Kommentar:
Utvärdering görs i dialog med båda parter och
styrgruppen. Förslag till reviderat partnerskapsavtal under
framtagande. Medel för att säkra
partnerskapsledarfunktionen äskat i underlag till strategisk
plan och budget 2021.

Påbörjad

Mål 2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa
och alla barn har goda uppväxtvillkor
Leda skapande, revidering och implementering av program, planer
Påbörjad
och strategier som stärker social hållbarhet och folkhälsa.
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Kommentar:
Övergripande dialog kring koordineringen av ny regional
utvecklingsstrategi och Region Gotlands styrmodell pågår.
Inom effektiviseringsprojektet Måltid är en översyn av
mat & måltidspolicyn gjord och har resulterat i ett första
utkast till områden viktiga att ta med i en framtida
revidering. Slutförslag ges i projektets slutrapport.
Projektet har också identifierat vikten av att koppla
samman måltidsfrågorna med folkhälsofrågorna framåt.
Program för god jämlik jämställd hälsa framtaget och
beslutat av regionfullmäktige. Handlingsplan
suicidprevention framtagen och nu på remiss för
synpunkter. Formellt stärkt engagemang i Mindshift, en
plattform för aktörssamverkan för att främja psykisk hälsa
i samhället. Förslag hur statsbidrag kan användas för
suicidprevention framtaget, beslutat och implementering
påbörjad. Tillsynsplan utifrån alkohol- och tobakslagen
framtagen och beslutad. Arbetsgrupp för ökad fysisk
aktivitet etablerad tillsammans med verksamheter inom
Region Gotland, Länsstyrelsen och RF SISU Gotland.
Revidering av kulturplan from 2021 pågår. Remissversion
presenteras på regionstyrelsen i april. Arbete pågår för att
skapa förutsättningar till införandet av en kulturgaranti
för barn.
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Arbete pågår med att identifiera samtliga
strategier/program inom regionen som berör kultur- och
fritidsområdet och därefter skapa handlingsplaner.
Färdigställa regiongemensam anläggningsstrategi för
idrottsanläggningar och starta implementeringen.
Kommentar:
Anläggningsstrategi framtagen och sänd på intern remiss.
Ärende skrivs till regionstyrelsen i maj.

Påbörjad

Utveckla arbetet i Operativt Samverkansforum (där samverkan
med polisen sker kring våld, psykisk ohälsa, utanförskap och
droger) genom att ta fram verksamhetsplan och årshjul.
Kommentar:
Länsdialog på temat skadligt drogbruk genomförd i
samarbete med SKR. Bidrog till ökad samsyn kring
Gotlands utmaningar och fortsatta fokusområden. Inom
ramen för befintlig samverkansöverenskommelse med
polisen har nya medborgarlöften tagits fram och arbetet
drivs integrerat med Operativt Samverkansforum (OSF).
Forumets verksamhet utvecklats fortlöpande och ett
årshjul för gemensamma aktiviteter har tagits fram.
Arbetet i OSF har intensifierats för att snabbare kunna

Färdig
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reagera på situationer som uppkommer av
coronautbrottet.
Mål 3. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Påbörja arbetet med Region Gotlands organisation under höjd
Påbörjad
beredskap genom att identifiera samt krigsplacera inom
samhällsviktiga verksamheter.
Kommentar:
Arbetet påbörjat bland annat genom utbildning av
representanter för förvaltningen och koncernledningen.
På grund av coronautbrottet har arbetet med kris- och
beredskapsarbetet fokuserats till att hantera minimering
av skadliga konsekvenser av smittspridningen. Arbete
görs för att aktivt lära av det pågående arbetet kring
corona.
Ta fram en nulägesbild och målbild samt identifiera och påbörja
aktiviteter för att höja RSFs beredskap i krissituationer – tex
säkra system, säkrad måltidsproduktion och transporter.
Kommentar:
I samband med coronautbrottet har arbetet intensifierats.
Förvaltningens verksamheter har klassats kopplat till
samhällskritisk verksamhet, chefer har utpekade ersättare,
arbete med risk och sårbarhetsanalyser är påbörjade och
handlingsplaner är under framtagande. Hanteringen visar
på såväl styrkor som brister och utvecklingsområden
kopplat till förvaltningens förmåga att hantera kriser.
Lärande i stunden och dokumentation för samlad analys
görs.

Påbörjad

Styrdokument rörande säkerhetsskydd kopplat till
registrering av säkerhetsklassificerade handlingar i diariet
är påbörjat. Visar också vilka funktioner/befattningar
som kan bli inplacerade i säkerhetsklass. Reviderad policy
och tillhörande riktlinje för informationssäkerhet har
beslutats av fullmäktige respektive regionstyrelsen vilket
stärker styrningen av för Region Gotlands verksamheter.
Analyser över styrke- respektive utvecklingsområden
inom informationssäkerhet har genomförts.

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Medverkan i utbildningar och konferenser samt påbörjat
arbetet med processen kring krigsplaceringar.
Beredskapsplaner upprättade eller reviderade.
Riskanalyser.
Måltidsverksamheten förstärkt med arbete kring
nulägesbild, målbild, uppdatering av beredskapsplan,
aktiviteter för att höja beredskapen samt krisrecept.
Arbete med Region Gotlands kriskommunikationsplan
och organisation. Utvecklade rutiner för KIB-funktionen.
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Bevaka och ta fram underlag för utveckling av frågan om
överföringskapacitet och en tredje el-kabel.
Kommentar:
Underlag framtaget inför besök av energi- och
digitaliseringsminister Anders Ygeman i april.

Påbörjad

Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt. Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda
kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd
infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt
och nå en ökad befolkningsmängd.

Aktivitet per mål
Mål 4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Identifiera drivkrafter som ger en positiv befolkningsutveckling och
föreslå konkreta insatser.
Kommentar:
I projektet Bo, leva och verka på Gotland har en
offertförfrågan skickats ut till tre företag i
undersökningsbranschen. Undersökningen ska ske under
april/maj och mynna ut i ökad kunskap kring vilka
drivkrafter som gör att personer i åldrarna 20-45 år väljer
att flytta till Gotland och som lämnar ön.

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Utveckla platsvarumärket Gotland genom ny varumärkesplattform.
Kommentar:
Arbetet med en utvecklad varumärkesplattform pågår och
är integrerad i RUS-processen. Förstudie för digital
plattform är i slutfas och ambitionen är ett
genomförandeprojekt med start kvartal tre.

Status

Färdiggrad

Påbörjad

Påbörjad

Mål 5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Utveckla och etablera innovationsmiljöer inom olika
Påbörjad
branscher/kunskapsområden, tex besöksnäring samt mat och
livsmedel, som kan lyfta små företag och ge större aktörer tillgång
till entreprenöriella innovativa idéer.
Kommentar:
Genomförandet av besöksnäringsstrategin pågår i nära
samarbete med GFB, Gotlands förenade besöksnäring.
Inom mat- och livsmedelsområdet så har en utlysning
gjorts tillsammans med Länsstyrelsen. Syftet med
utlysningen är att skapa en innovationsmiljö och
stödjande struktur för företag inom området.
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Mål 6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela
ön
Efter fastställande implementera riktlinjer för bostadsförsörjning.
Påbörjad
Kommentar:
Planering för hur arbete ska gå till pågår. Även
framtagande av handlingsplan pågår.
Utveckla samverkan och effektivitet inom
samhällsbyggnadsprocessen.
Kommentar:
Projektgrupp med representanter från RSF, TKF och
SBF. Ingår i Effektiviseringsprogram Gotland 2020-2022.
Status rapporteras till regionstyrelsen maj 2020. Projektet
beräknas slutföras under årsskiftet 2021/2022 med
implementering 2022.

Påbörjad

Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.

Aktivitet per mål

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Mål 7. Gotlands klimatavtryck minskar
Utveckla ett mer klimatsmart resande och en anpassad
flygplatsinfrastruktur.
Kommentar:
Kommersiellt elflyg till Gotland är ett projekt tänkt i två
delar. Del 1, inventeringsstudie och del 2, fördjupningar. I
del 1 finns projektbeskrivning som omfattar inventering
av: nuläget, förutsättningar för att ta emot, aktörer,
intressenter, resurser, nätverk flygplatser, påverkan för att
satsa på Gotland samt definiera fördjupningsområden för
del 2. Del 2 start 2021.
Tillgänglighet och trafiksäkerhet förstärks med cirkulation
samt gång och cykelbana till flygplatsen, projektnamn
FysGot. Medel beviljat av Trafikverket och Region
Gotland för ett treårigt projekt. Förstudiestart planeras
inom TKF till april. Inom förstudien görs bedömningen
om detaljplaneläggning behövs. Byggande kan påbörjas
kommande år, om planläggning inte behövs.
Arbeta för etableringen av ett Energicentrum.
Kommentar:
Etableringsprocessen pågår. Energicentrums (ECG)
relevans är tydlig men kvarstår att lösa basfinansiering. I

Status

Färdiggrad

Påbörjad

Påbörjad
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nuläget är projektet förlängt till 20-10-31. Framtagande av
särskild skrivning till regionstyrelsen pågår.

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

I den egna förvaltningen arbeta igenom reseriktlinje, miljöpolicy, mm
på varje enhet för att ändra beteenden.
Kommentar:
Inom IT-området pågår aktivt arbete med att; minska
antalet fysiska servrar - vilket bidrar till minskad
elförbrukning, återvinning av all elektronik - vilket
minskar CO2 avtrycket. Dessutom en ny strategi för
lokala nät där antalet switchar minskar från ca: 1500 till
800, samtidigt som intelligent management av dessa
införs. Detta ger minskat resande över ön (95% kommer
kunna hanteras remote => minskat CO2) och nära en
halvering av antalet fysiska enheter => minskad el- och
resursförbrukning
I avdelningar och enheter görs genomgångar av styrande
dokument. Vid behov tas handlingsplaner fram.
Som en effekt av coronautbrottet sker kraftigt ändrade
beteenden rörande resor och möten. Systemstöd och
licenser är uppdaterade och många möten sker nu på
distans.

Påbörjad

Mål 8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Bevaka och ta fram yttranden kring stora täkttillståndsprövningar
Påbörjad
med risk för negativ påverkan på vattentäkter.
Kommentar:
Aktivt deltagande i en mängd vattenrelaterade grupper
och projekt. Bland annat intern samordning och
uppföljning av VA-planen, samarbetsprojekten Vatten i
odlingslandskapet och Blått centrum Gotland. Dessutom
länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp samt det interna
arbetet hur Region Gotlands samhällsplanering,
tillsynsarbete och vattenfrämjande arbete på bästa sätt kan
bidra till uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för
vatten.
Arbetet med att bevaka och ta fram yttranden kring stora
täkttillståndsprövningar med risk för negativ påverkan på
vattentäkter har gått in i en avvaktande fas, efter att
Region Gotland valde att inte överklaga domarna i de två
mest aktuella fallen, SMA Mineral i Klintebys och
Cementa i Slite.
Mål 9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Utveckla ett regiongemensamt koncept för servicepunkter.
Påbörjad
Kommentar:
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Projekt etablerat med deltagare från flera
verksamhetsområden. I projektet har viss dialog skett
med de två serviceområden som har valts till
pilotområden (Östergarnslandet & Hemse med omnejd).
En möjlig finansieringsväg har identifierats genom en
utlysning från statliga Kulturrådet, Stärkta Bibliotek. Den
syftar till att öka tillgängligheten till biblioteken samt
utökad verksamhet. Biblioteken utsedda till testplatser.
Koncept kring turistinfo på biblioteken utvecklat för att
testas och genomförs under sommaren.
Ta fram förslag till utsläppsbudget.
Kommentar:
Jämförande fördjupningsarbete, klimatberäkningar, med
andra regioner pågår med stöd av Regionernas
miljöchefer. Internt arbete påbörjat.

Påbörjad

Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att
klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar, digitalisering,
innovationer och förnyelsesprång.

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Aktivitet per mål
Status
Färdiggrad
Mål 10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att
komma i kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Utveckla kundtjänstfunktionen inkl regionupplysningen i Region
Påbörjad
Gotland genom ökad samverkan (kund-tjänstråd), utarbetande av
relevanta mål, tydliggöra uppdrag och gemensamma riktlinjer för
kundstjänst-funktionen som helhet.
Kommentar:
Uppdrag med syfte, mål och mandat från
koncernledningsgruppen är klart. Kundtjänstrådet har
startat. Pågående arbete med nya gemensamma riktlinjer.
Samverkan påbörjad där regionupplysningen hjälper
TKF:s kundtjänst och Klart Vatten att ta emot samtal. v
16 påbörjas upplärningen av TKF:s kundtjänst i
receptionen på Visborg. Regionupplysningen och TKF:s
kundtjänst har överlappande beredskapsplaner.
Åtgärder för att förbättra tillgängligheten till förvaltningens egna
verksamheter.
Kommentar:
Dialoger förs med mottagare av tjänster,
förvaltningsledningar med flera för att utveckla och
förbättra tillgängligheten till förvaltningens tjänster. Även
enkäter används. Förvaltningen fortsätter bygga E-tjänster

Påbörjad
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för den egna, men även andra förvaltningars
verksamheter. Detta bidrar till att öka tillgängligheten, t.ex
genom självservice eller beställningsportaler som är
tillgängliga 24/7.
Några specifika insatser för ökad tillgänglighet:
E-tjänst för att redovisa partistöd är utvecklad och i
bruk
 Byggforum
 Temporär företagsjour
 Stärkta bibliotek
 Boken kommer (för att nå personer med
funktionsnedsättning
 Ny mobil bibliotekstjänst
 Mer öppna bibliotek
I övrigt arbetar samtliga avdelningarna aktivt med
respektive sidor på Intranätet. Diskussioner förs även
kring support och att utveckla möjlighet till utbildning
och självhjälp på intranätet.


Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Mål 11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Ta fram en plan för hur medborgaren eller mottagaren av
Påbörjad
förvaltningens tjänster kan vara medskapande, såväl internt som
externt.
Kommentar:
Första genomlysning gjord av förvaltningens arbete idag.
Utvecklingsinsatser ännu inte påbörjade.
Mål 12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Färdigställa ny RUS.
Påbörjad
Kommentar:
Det sker ett brett arbete inom förvaltningen, gentemot
utvecklingsaktörer och även allmänheten med att ta fram
en ny RUS. En remissversion har färdigställts och är
beslutad av regionstyrelsen. Av planerade remissdialoger
har tre genomförts och övriga på grund av
Coronasituationen skjutits upp/ställts in. Istället har
förstärkta insatser gjorts på hemsida med filmmaterial
m.m.
Dialog pågår för samordning av RUS och Region
Gotlands styrmodell.
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Slutföra implementeringen av regionens nya intranät och säkerställa
måluppfyllelse i enlighet med effektkarta.
Kommentar:
Implementering har fått skjuts i samband med
coronakrisen och användandet har ökat under våren.
Effektkartans mål ska ännu följas upp, men innan detta
kan göras, återstår överflyttning av hela
personalhandboken till nya intranätet som vi fått flytta
fram utifrån den ursprungliga planen, liksom en
sökintegrering med Canea, dokumenthanteringssystemet.

Påbörjad

Genomföra fortsatta aktiviteter för utveckling av
informationsförvaltningsprocessen.
Kommentar:
Det nya arkivreglementet med tillhörande
klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan tar
avstamp i verksamheternas processer. Detta knyter
förvaltning av verksamhetsinformation närmare vardagen
och stärker kvaliteten i informationsförvaltningen.

Påbörjad

Registratorsfunktionen utlokaliseras till de verksamheter
som respektive registrator primärt är satt att stödja.
Organisatoriskt är funktionen fortsatt sammanhållen för
att möjliggöra fortsatt utveckling av rollen som är central i
informationsförvaltningsprocessen.

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Projekt för att införa e-arkiv går över från initieringsfasen
till uppstartsfas i och med att införandeprojektet startas
upp inom kort. Respektive förvaltning kommer under
2020 och 2021 att förbereda och i förekommande fall
genomföra sin första leveranser till e-arkivet. E-arkivet
kommer att finnas på plats under hösten.
Ta fram process och styrdokument för köp/försäljning/förvaltning
av fastigheter samt lokalförsörjning.
Kommentar:
Under april månad påbörjas arbetet med
fastighetsstrategi. Arbetet utförs som ett examensarbete
av två studenter från KTH. Underlag framtaget inom
utvecklingsarbetet RSF 2.0 för fortsatt utveckling och
placering av lokalstrategfunktionen.

Påbörjad

Utveckla det verksamhetsnära chefsstödet genom ett ökat samarbete
mellan de olika stödfunktionerna.
Kommentar:
I samarbete mellan förvaltningens olika verksamheter har
insatser gjorts för att förtydliga det verksamhetsnära
stödet, vad det består av och hur det kan förbättras. Bland
annat pågår arbete att digitalisera anställningsprocessen
och att fortsatt stärka beslutsstödet.

Påbörjad
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Ta fram och genomföra aktiviteter som ökar användningen av
digitala verktyg.
Kommentar:
Inom förvaltningen pågår flera åtgärder. Användningen
av digitala verktyg har ökat med coronautbrottet.

Påbörjad

Kartlägga prioriterade processer för att möjliggöra fortsatt
kvalitetsutveckling och digitalisering.
Kommentar:
Grunden för fortsatt prioritering finns med beskrivningen
av processorienterad informationsförvaltning.
Arbete pågår i avdelningarna för att identifiera och
prioritera processer. Flera har deltagit i utbildning kring
processkartläggning.

Påbörjad

Ta fram kvalitetsmått för uppföljning av prioriterade processer.
Kommentar:
Underlag för processkarta klart med dokument kring
processorienterade informationsförvaltning.

Påbörjad

Arbeta fram ett förslag till förändrad organisationsstruktur för att
bättre främja utveckling av kvalitet i processerna.
Kommentar:
Utvecklingsarbete RSF 2.0 under genomförande. Syftar
till att förbättra identifierade utvecklingsområden genom
såväl förbättringsarbete som organisatoriska förändringar.
Underlag för risk- och konsekvensbedömning framtaget
för facklig samverkan inför beslut.

Påbörjad

Skapa en strukturerad samverkansmodell med TKF kring
periodiskt underhåll.
Kommentar:
Samverkan i strukturerad form genom kvartalsmöten med
fastighetsavdelningen etablerad.

Påbörjad

Utveckla förvaltningens egen sida på intranätet utifrån medarbetare
och chefers behov.
Kommentar:
Arbete påbörjat kring struktur och innehåll. Staben mer
aktiv i informationsspridning. Kommunikationsplan för
förvaltningens interna kommunikation påbörjad men
försenad pga coronautbrottet.

Påbörjad

Öka kvaliteten och effektiviteten i ärendeberedningen.
Kommentar:
Prioriterade handläggargrupper har identifierats och
utbildningar i bland annat hur ärenden ska skrivas till
regionstyrelse respektive fullmäktige har genomförts.
Likaså har handläggare utbildats i att fatta beslut på

Påbörjad
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delegation anmälan till regionstyrelsen. Rutiner har tagits
fram för att underlätta fördelning, planering och
framtagande av underlag till ärenden av olika slag.
Handläggare tar allt mer stöd av regionkansliet i arbetet. I
ledningsgruppen har tydliggjorts hur en kvalitativ
ärendeberedning ska genomföras.
Beslut fattat att registratorer ska finnas placerad i
närheten av verksamheten. Kommer att underlätta i
fortsatt samarbete.
Under året planeras en enkät riktad till förtroendevalda
för att få en uppfattning rörande kvaliteten i underlag.
Skapa systematisk användning av inkomna synpunkter i
verksamhetsutveckling.
Kommentar:
Ej påbörjad.

Ej startad

Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.

Aktivitet per mål

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Status
Mål 13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Utifrån förstudie och kartläggning genomföra aktiviteter för stärkt
Påbörjad
organisationskultur.
Kommentar:
Planering för genomförande av aktiviteter utifrån
organisationskartläggningen samt den nya ledarstrategin
görs. Även ett antal aktiviteter pågår - tex
förändringsledningsutbildning för alla chefer,
enhetschefsnätverk, upplägg på chefsforum, plan för
framtagande av medarbetarstrategi. Även Byggstenar i
ledarskapet har uppgraderats utifrån den nya
ledarstrategin samt mål 13 att RG ska präglas av en
tillitsbaserad kultur.
Tillsammans med de fackliga organisationerna göra en översyn och
revidering av samverkansavtalet.
Kommentar:
En arbetsgrupp uppdaterar samverkansavtalet i linje med
de nya målen i målområde medarbetare.

Påbörjad

Ta fram en övergripande beskrivande karta över samtliga styrande
dokument samt modell för framtagande, beslut, implementering,
uppföljning, revidering och avveckling av styrande dokument.

Påbörjad

Färdiggrad
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Kommentar:
Arbete påbörjat för att lägga en bra grund där den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) och styrmodellen
samordnas. RUS också viktigt övergripande dokument för
samordning av vidare nedbrytning till planer och
program.

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Mål 14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete
Genomföra projektet Norma med mål att bredda rekrytering,
Påbörjad
utveckla inkluderande ledarskap samt förnya arbetssätt som leder
till mångfald på arbetsplatsen.
Kommentar:
Samordning och avstämning med de 11 arbetsgivare som
ingår i projektet görs regelbundet.
Förändringsledningsutbildning har genomförts i Normas
regi på ett antal förvaltningar och alla regionens chefer
ska gå under 2020. Ett studiebesök har gjorts i Örebro där
nyckelpersoner inom Breddad rekrytering och Rätt
använd kompetens kompetensdelat. Utvärderare är
upphandlad och en processledare för att stödja RAK är
anställd.
Samordna och driva regionens arbete med Heltid som norm.
Kommentar:
Pågår enligt plan. HR har en projektledare centralt som
samordnar förvaltningarnas delprojekt. En styrgrupp
finns från de förvaltningar som berörs direkt. Heltid som
norm ska vara infört 2021 i hela regionen.
I arbetet med heltid finns också en samordning till
projektet Norma som handlar om breddad rekrytering
och projektet som är under uppstart kring strategisk
bemanning och resursoptimering.

Påbörjad

Genomföra aktiviteter utifrån förvaltningens
kompetensförsörjningsplan.
Kommentar:
Förvaltningsgemensamt har ett arbete gjorts för att
förbättra lönebildningen och löneöversyn. Prioriterade
grupper ur ett kompetensförsörjningsperspektiv lyfts
särskilt fram. Projektet heltid som norm drivs vidare
enligt plan och anställningar på 100% har införts redan nu
för avdelning försörjning. Workshop kring
kompetensförsörjning planeras för förvaltningens chefer
till hösten.

Påbörjad

Inom flera avdelningar pågår insatser för att förstärka
kopplingen mellan lön och prestation samt också ökad
delaktighet för mer engagemang. Hög personalomsättning
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Delårsrapport 1
RSF

är fortfarande en utmaning och åtgärder genomförs i
form av bland annat tydliggjorda mål och uppdrag,
förbättrade arbetsförutsättningar och arbetsmiljö.
Andra aktiviteter som pågår är medverkan i NORMAprojektet med syfte att skapa inkluderande arbetsplatser.
Via webben synliggörs möjligheter att arbeta i
förvaltningen och regionen. Detta också via mässor och
andra sammanhang där medarbetare kan agera
ambassadörer. Samarbete med utbildningsaktörer
förstärks och översyn görs av vikariepool.
Mål 15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Ta fram och implementera riktlinje för friskvård.
Påbörjad
Kommentar:
En arbetsgrupp finns och ett förslag är framtaget men det
behöver samverkas för att få gemensam bild inom hela
regionen vad som behöver göras.
Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter efter
förvaltningens utvärdering SAM.
Kommentar:
Workshop planerad för förvaltningens chefer med syfte
att klargöra aktiviteter i relation till utvärdering SAM och
också medarbetarenkätens resultat. Framflyttad pga
conornautbrottet.

Påbörjad

Besluta om och genomföra förvaltningsövergripande aktiviteter efter
resultatet i medarbetarenkäten 2019.
Kommentar:
Workshop planerad för förvaltningens chefer med syfte
att klargöra vilka förbättringsåtgärder som behövs i
förhållande till chefernas resultat. Framflyttad pga
coronautbrottet.

Påbörjad

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som
finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen
inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att
täcka kommande utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för att
parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas
och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt.
Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
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Aktivitet per mål

Status
Färdiggrad
Mål 17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden
Genomföra effektiviseringsprogram 2020-2022 både som
Påbörjad
sammanhållande och genomförare av de specifika uppdragen.
Kommentar:
Programmet etablerat med projektägare, projektledare,
projektplaner och projektarbete aktivt i alla delar.
Lägesrapport presenterad för regionstyrelsen samt övriga
nämnder. Samtliga projekt rapporterar status eller
slutrapport till regionstyrelsen i maj. Kommunikationssida
uppbyggd på intranätet. Inom förvaltningen medverkar
flera verksamheter i enskilda eller flera projekt vilket
bidrar till samverkan och lärande över gränser.

Ärendenr RS RS 2020/81 Datum 2020-05-27

Mål 18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje
år förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut
Följa upp effekterna av den ändrade processen för investeringar och
Färdig
investeringsplan.
Kommentar:
Den nya investeringsprocessen innehåller ett nytt
moment i form av investeringsplaner. Alla berörda
nämnder har lämnat in en investeringsplan som underlag
inför dialogmöten och budgetberedning. Formen behöver
fortsätta att utvecklas, men resultatet är ändå gott för att
vara första året.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/728
7 maj 2020

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Delårsrapport 1 - Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner räddningstjänstens delårsrapport 1- 2020

Regionstyrelsen lämnar ytterligare förslag till beslut i samband med delårsrapport 1
•

Region Gotland ska aktivt arbeta för ett system där medarbetare som arbetar i
orter där vi har brandstationer också skall ingå i RIB-beredskapen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens
sammanträde den 17 juni 2020 återkomma med ett förslag för hur det ska gå till
och vilka ekonomiska effekter detta kan ge.

•

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens
sammanträde den 17 juni 2020 återkomma med ytterligare förslag på åtgärder
som ger möjlighet att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram 2020.

Sammanfattning

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin,
pandemin påverkar Regionstyrelsen ( RS ) alla verksamheter. För räddningstjänsten
är det i synnerhet den uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar också de
förväntade inkomsterna negativt.
Viss tillsyn inom samhället kan genomföras med anpassningar. Delar av verksamhet
kommer i dagsläget att ställas in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör
riskgrupper.
Räddningstjänsten arbetar fortsatt under besparingsbeting och prognostiserar ett
ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som räddningstjänsten lämnar i
samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 3,3 mnkr år 2020.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

(Tkr)
Intäkter
Driftkostnader
Netto

Tjänsteskrivelse
RS 2020/728

Budget janmars, 2020
1 524
-15 144
-13 620

Utfall janmars, 2020
1 231
-15 550
-14 319

Avvikelse
-293
-406
-699

Budget
2020
6 096
-60 589
-54 493

Prognos
2020
2 664
-60 453
- 57 789

Räddningstjänstens ekonomiska utfall för perioden är minus 699 Tkr.
Räddningstjänstens uppdrag har inte minskats inför året, detta i kombination med
besparingsbeting på 700 tkr inför 2020, påverkar den ekonomiska prognosen för
räddningstjänsten negativt. Räddningstjänsten prognos för 2020 är underskott med
3,2 mnkr.
Coronaepidemin påverkar den uppsökande tillsynsverksamheten detta påverkar
också de förväntade inkomsterna negativt.
Räddningstjänsten kommer minska bemanningen i Hemse, samt räknar med en
vakant tjänst delar av året. Detta finns med i prognos och påverkar prognosen på ett
positivt sätt genom minskade nettokostnader.
Inom räddningstjänsten har antalet tjänster minskat med en tjänst jämfört med förra
året. Det är en pensionsavgång som inte är tillsatt efter att heltidsorganisationen i
Hemse togs bort under första kvartalet 2020. Inom kort kommer ytterligare fyra
personer sluta varav tre kommer att återbesättas.
Utöver ovanstående heltidsorganisation tillkommer det 125 brandmän inom
deltidsorganisationen. Under förra året har det skett flera ersättningsrekryteringar.
Det har lyckats bra i Hemse och det pågår ett arbete med att rekrytera räddningsman
i beredskap till Slite
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Delårsrapport 1

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
ekonomiostyrning@gotland.se
registrator-rs@gotland.se
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 1
Räddningstjänsten

1 Sammanfattning
Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin, pandemin
påverkar Regionstyrelsen ( RS ) alla verksamheter. För räddningstjänsten är det i synnerhet
den uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade inkomsterna
negativt.
Viss tillsyn inom samhället kan genomföras med anpassningar. Delar av verksamhet
kommer i dagsläget att ställas in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör
riskgrupper.
Inom räddningstjänsten har antalet tjänster minskat med en tjänst jämfört med förra året.
Det är en pensionsavgång som inte är tillsatt efter att heltidsorganisationen i Hemse togs
bort under första kvartalet 2020. Inom kort kommer ytterligare fyra personer sluta varav tre
kommer att återbesättas.
För räddningstjänsten har sjuktalet ökat jämfört med föregående år från 3,54 till 5,15. Vid
räddningstjänsten är det framför allt frånvaron dag 1-14 som har ökat.
De i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första månader,
och de följs löpande upp av ledningsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten arbetar fortsatt under besparingsbeting och prognostiserar ett
ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som räddningstjänsten lämnar i samband
med delårsrapport 1 är ett underskott på 3,3 mnkr år 2020.

2 Väsentliga händelser
Corona påverkar processerna
För att minska smittspridningen av Coronaviruset arbetar räddningstjänsten med
förändrade prioriteringar. Till exempel har tillsyner som enhet förebyggandebrand planerat
att genomföra strukits, då dessa är inom riskgrupper.

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-16

Flytt av kontorsplatser
Enhet Förebyggandebrand har flyttat till nya lokaler i Havde. Under årets första månader
har förvaltningen arbetat med att säkerställa god arbetsmiljö för medarbetarna och att
arbetet löper smidigt även på de nya platserna.
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 1
Räddningstjänsten

3 Ekonomi
3.1

Resultat för perioden

Utfallet för perioden visar på ett underskott på 699 tkr.
(Tkr)
Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget janmars, 2020
1 524
-15 144
-13 620

Utfall janmars, 2020
1 231
-15 550
-14 319

Avvikelse
-293
-406
-699

Budget
2020
6 096
-60 589
-54 493

Prognos
2020
2 664
-60 453
- 57 789

Kommentar
Räddningstjänstens ekonomiska utfall för perioden är minus 699 Tkr. Som en direkt följd
av Coronapandemin har beslut som tagits om att skjuta upp tillsyn inom det områden som
bedöms vara riskgrupper. Det finns en stor risk att dessa tillsyner inte hinner genomföras
under hösten, detta påverkar utfallet för intäkter under året och har så även påverkat
utfallet under perioden.
3.2

Årsprognos

Räddningstjänsten arbetar fortsatt under besparingsbeting, 700 tkr i besparing inför år
2020. Prognosen som räddningstjänsten lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett
underskott på 3,3 mnkr år 2020.
Räddningstjänstens uppdrag har inte minskats inför året, detta i kombination med
besparingsbeting på 700 tkr inför 2020, påverkar den ekonomiska prognosen för
räddningstjänsten negativt.
Coronaepidemin påverkar den uppsökande tillsynsverksamheten, detta påverkar också de
förväntade inkomsterna negativt.

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-16

Räddningstjänsten kommer minska bemanningen i Hemse, samt räknar med en vakant
tjänst delar av året. Detta finns med i prognos och påverkar prognosen på ett positivt sätt
genom minskade nettokostnader.
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3.3

Delårsrapport 1
Räddningstjänsten

Investeringar

Räddningstjänsten har en investeringsram på 10 mnkr år 2020. Prognosen för helåret är att
den potten kommer nyttjas.
Utöver investeringsramen ( 6 mnkr ) har investeringar skjutits på från år 2019 och därmed
tog Regionstyrelsen beslut om kompletteringsbudget på motsvarande cirka 5 400 mnkr
inför 2020.
Investeringsbudgeten för ombyggnads av Fårö brandstation flyttas över till tekniska
förvaltningen, som genomför ombyggnationen.

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-16

Brandutrustning
Räddningsutrustning
Samband-Rakel
Digital utalarmering
Inköp av fordon
Övningsplatsen
Ombyggnad Fårö brandstation
Övriga inventarier
Totalt; Investeringsprojekt

Budget
2020
-1 500,0

Utfall
Avvikelse
Jan- Mar
-62,0
-1 438,0
-269,1
269,1
-1 500,0
-1 500,0
-6,6
6,6
-5 277,0
-5 277,0
-1 889,0
-174,2
-1 714,8
1 805,0
-6,1
1 811,1
-1 800,0
-1 800,0
-10 161,0
-517,9
-9 643,1

Prognos 1 2020
-1 500
-1 500
-5 277
-1 889
1 805
-1 800
-10 161
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4 Medarbetare
a) Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, en jämförelse över tid.
I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för delår 1 2020 perioden
januari-februari. Statistiken är framtagen ur systemet beslutstöd. I underlaget ingår
medarbetare som är tjänstlediga av olika orsaker.

Tillsvidare
Visstidsanställd
Totalt

Anställda
2019
53
53

Årsarbetare
2019

Anställda
2020
51
1
52

Årsarbetare
2020

Diff
-2
+1

Inom räddningstjänsten har antalet tjänster minskat med en tjänst jämfört med förra året.
Det är en pensionsavgång som inte är tillsatt efter att heltidsorganisationen i Hemse togs
bort under första kvartalet 2020. Inom kort kommer ytterligare fyra personer sluta varav tre
kommer att återbesättas.
Utöver ovanstående heltidsorganisation tillkommer det 125 brandmän inom
deltidsorganisationen. Under förra året har det skett flera ersättningsrekryteringar. Det har
lyckats bra i Hemse och det pågår ett arbete med att rekrytera räddningsman i beredskap till
Slite.
b) Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda uttryckt som årsarbetare
(enligt sysselsättningsgrad).
Räddningstjänsten har i stort sett lika många årsarbetare som antalet anställda.
c) Faktiskt arbetad tid
Den faktiska arbetstiden för räddningstjänsten har ökat med 2,9 årsarbetare.
d) Personalkostnad (konto 5).
För räddningstjänsten är personalkostnaderna lägre och det beror bland annat på vakanser
samt sjukfrånvaro.

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-16

e) Sjukfrånvaro
För räddningstjänsten har sjuktalet ökat jämfört med föregående år från 3,54 till 5,15. Vid
räddningstjänsten är det framför allt frånvaron dag 1-14 som har ökat.
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5 Uppföljning aktiviteter VP 2020
Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Status

Färdiggrad

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Sammanställa och
genomföra en
grönstrategiplan

Anders Rahnberg

2020-12-31

Arbeta för att
implementera en
VA – rådgivning

Mattias Edsbagge

2020-12-31

Implementera
dagvattenpolicyn

Anders Rahnberg

2020-12-31

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-16

Kommentar:
Dagvattenstrategin används i enhetens remissutlåtande i exploateringsfrågor bland annat.
Enheten finns representerad i dagvattengruppen och frågan finns med i
detaljplanehantering och skapande per automatik.
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Status

Färdiggrad

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland
Analys och
aktivitetsplan
utifrån resultatet
av
insiktsmätningen
(NKI) för
förbättring

Andreas Larsson

2020-12-31

Kommentar:
Arbetet påbörjas i slutet av april 2020 då den fullständiga NKI-rapporten publiceras.

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

Ansvarig

Startdatum Slutdatum

Status

Färdiggrad

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-16

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Ta fram ett Dick
nytt
Svennefelt
handlingspr
ogram för
lagen om
skydd mot
olyckor

2020-02-10

2020-12-31
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Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Status

Färdiggrad

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Säkerställa att
friskvårdstimmen
utnyttjas

Elisabeth Söderbäck 2020-12-31

Uppföljning av
medarbetarunders
ökningen

Elisabeth Söderbäck 2020-12-31

Standardiserad
introduktion för
nyanställda

Martin Ekepil
Ringelid

2020-12-31

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-16

Kommentar:
Avvaktar tills HR avdelning klargjort vad de skall ta fram centralt. Därefter påbörjar vi
arbetet för förvaltningen.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/5
6 maj 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2020:1 Region Gotland
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

•
•

Delårsrapport 2020:1 godkänns.
Nämnderna uppmanas att vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie
verksamhet ska rymmas inom beslutad budget. Extraordinära kostnader samt
uteblivna intäkter för att hantera pågående pandemi hanteras i särskild ordning
och ska redovisas separat.
Nämndernas nettokostnadsutveckling ska analyseras och specificeras samt leda
till åtgärder som gör att budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker.
Samtliga nämnder ska återrapportera uppdragen i delårsrapport 2.

Sammanfattning

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari till mars 2020. Rapporten är i huvudsak
inriktad på ekonomi och personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas
aktiviteter följs upp i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.
Bedömningen av ekonomin bygger på den prognos som nämnderna har gjort i
början av april samt den indikation av skatteunderlagets utveckling som Sveriges
kommuner och regioner gjorde första veckan i april. Den 29 april publicerade SKR
en ny skatteprognos, den är inte beaktad i den här delårsrapporten. Den arbetas in i
nästa prognos som görs i månadsrapporten för april.
Nämnderna räknar med ett underskott på totalt 194 mnkr. Det är mycket högt och
kräver åtgärder. Av de här 194 mnkr är drygt 75 mnkr hänförliga till extra kostnader
eller uteblivna intäkter till följd av coronakrisen. Prognosen är dock ytterst osäker
både vad gäller bedömning av kostnader och intäkter i verksamheten.
Det totala resultatet för Region Gotland prognostiseras till +50 mnkr. I den här
prognosen förväntas de egna skatteintäkterna bli 46 mnkr lägre än budget. I resultatet
ingår extra statsbidrag som regeringen beslutat om med 130 mnkr. De statsbidrag
som ingår är de extra välfärdsmiljarder som riksdagen röstat igenom, de
välfärdsmiljarder som regeringen beslutat om samt de 15 miljarder som tillförts som
extra stöd till kommuner och regioner till följd av corona. I prognosen ingår inte
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någon beräkning av regeringens övriga åtgärder som exempelvis att ersätta
arbetsgivare för sjuklönekostnader april och maj eller ersättning för extraordinära
kostnader inom hälso- och sjukvård.
Investeringsutgifter inklusive exploateringsutgifter beräknas uppgå till 653 mnkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 987 mnkr.
Sjuktalet för januari och februari är lägre än motsvarande period 2019. Sjuktalet för
mars var inte redovisat när rapporten upprättades. Detta kommer att redovisas i
månadsrapporten för april.
Bedömning

Den enskilt viktigaste händelsen under perioden är naturligtvis utbrottet av covid-19
som påverkar hela regionen på många olika sätt. Det går inte att nu överblicka alla
konsekvenser varken för verksamheten eller för ekonomin. Prognosen för året är
mycket osäker både vad gäller kostnader och intäkter. Det samhällsekonomiska läget
är mycket svårbedömt och mycket händer snabbt.
Det är ändå viktigt att i den här situationen försöka hantera både de
välfärdsutmaningar som regionen står inför i den ordinarie verksamheten och de
förändringar i verksamheten som coronakrisen innebär.
Budgeten för nämnderna uppgår sammanlagt till 5,3 miljarder kronor och
underskottet beräknas till 194 mnkr. De ekonomiska effekterna av corona beräknas i
den här rapporten uppgå till drygt 75 mnkr för helåret. Det innebär att även om vi
inte befunnit oss mitt i en pandemi hade vi haft stora ekonomiska utmaningar som
behöver hanteras. Nämnderna har sammanlagt begärt 69 mnkr i tilläggsanslag för
årets verksamhet varav 26 mnkr är beviljade. Övriga tilläggsanslag har ännu ej
beslutats. Även om dessa tilläggsanslag skulle beviljas skulle det ändå vara ett
budgetunderskott på cirka 50 mnkr i verksamheterna, det är hälso- och
sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt räddningstjänsten som trots eventuella tilläggsanslag
ändå redovisar stora budgetavvikelser. Det måste tas beslut om konkreta åtgärder i
respektive nämnd för att detta underskott ska elimineras.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Sammanfattning
Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi och
personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas aktiviteter följs upp i samband
med delårsrapport 2. Bedömningen av ekonomin bygger på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste indikation av skatteunderlagets utveckling (april
2020) på skatter och statsbidrag. I nämndernas delårsrapporter redovisas också viktigare
händelser under perioden. En kort sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport
finns i slutet av den här rapporten.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 50 mnkr vilket är 70 mnkr lägre än det
budgeterade resultatet på 120 mnkr. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår
enligt prognosen till höga -194 mnkr. Samtliga nämnder förutom barn- och
utbildningsnämnden räknar med underskott. Den pågående pandemin gör att prognosen är
ytterst osäker både vad gäller bedömning av kostnader och intäkter. Det finns stor risk för
att nästa prognos på skatteintäkter, som publiceras 29 april, kommer att visa att
skatteintäkterna blir ännu lägre. Den skatteprognosen kommer att inarbetas i
månadsrapporten för april.
I prognosen ingår de extra statsbidrag som regeringen beslutat om med 130 mnkr.
Däremot ingår inte någon beräkning av regeringens övriga åtgärder som ersättning för
sjuklönekostnader i april och maj, sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda, samt
ersättning för extraordinära kostnader inom hälso- och sjukvård.
De ekonomiska effekterna av pandemin beräknas i den här prognosen till drygt 75 mnkr.
Till det ska läggas att skatteintäkterna beräknas bli 46 mnkr lägre än budgeterat samt 26
mnkr för realiserade och orealiserade förluster på pensionsmedelsförvaltningen. Covid-19
kommer att innebära stora ekonomiska effekter både på kort och på lång sikt.
Antal anställda har ökat med 46 personer jämfört med februari 2019 och uppgår nu till
6 604 personer. Under perioden har ett nytt beslutsstödsystem implementerats i regionen.
Personalstatistiken kommer från och med 2020 att tas från det nya systemet vilket innebär
att antal anställda inte riktigt beräknas på samma sätt som tidigare. Vid årsskiftet
rapporterades antal anställda till 6 682.
Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2020 jämfört med 2019 har ökat
motsvarande 26 årsarbetare. Sjuktalet i perioden januari-februari är 6,4 en minskning
jämfört med samma period föregående år. Det finns en farhåga att sjuktalet för mars och
april kommer att öka till följd av Covid-19.

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-27

Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 653 mnkr och exklusive
exploateringar 561 mnkr. Total budget för investeringar och exploatering inklusive
kompletteringsbudget uppgår till 987 mnkr.
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Väsentliga händelser
Den enskilt viktigaste händelsen under perioden är naturligtvis utbrottet av covid-19 som
påverkar hela regionen på många olika sätt. Det går inte nu att överblicka alla konsekvenser
varken för verksamheten eller för ekonomin. Nedan listas några av de konsekvenser
pandemin inneburit.













Förberedelser för ett väsentligt ökat vårdbehov där sjukvårdens fokus legat på att följa
den nationella utvecklingen, säkra kapacitet, hantera materielbehov, bemanning och
vårdplatser, skapa rutiner och utbilda personal, samt att säkra kommunikationen både
internt och externt.
Framtagande av krisplaner
Besöksförbud på särskilda boenden för äldre och LSS.
Ändrade arbetssätt för en stor del av regionens verksamheter genom övergång till
digitala lösningar där det varit möjligt.
Samarbete över förvaltningsgränserna för utbildning av vårdpersonal
Stora kommunikationsinsatser
Stängd gymnasieskola och vuxenutbildning inklusive folkhögskola med övergång från
skolförlagd undervisning till fjärrundervisning
Almedalsveckan har ställts in
Krispaket till Gotlands näringsliv och civilsamhälle
Reserestriktioner som påverkar linjetrafiken och kryssningstrafiken väsentligt
Löneöversynen framflyttad

Utöver hanteringen av pandemins effekter har utredningen om framtidens förskola och
grundskola presenterat del 1 av uppdraget som består av en nulägesbeskrivning. Nu startar
arbetet med att ta fram förslag till förändring.
Från och med januari 2020 arbetar Region Gotland mot de nya mål som gäller för perioden
2020-2023. Samtliga nämnder har tagit fram verksamhetsplaner som styr mot målen. Målen
följs upp i samband med delårsrapport 2
Målen för god ekonomisk hushållning är:
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Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt
med berörd verksamhet inom regionen.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras
och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
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Resultat och årsprognos
Periodens resultat uppgår till 5 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansiella
poster uppgår till 10 procent i perioden. De finansiella kostnaderna har ökat mycket
jämfört med föregående år vilket beror på värdeminskningen på
pensionsmedelsplaceringarna. Enligt den nya lagen om kommunal bokföring och
redovisning ska värdeförändringar på placeringar påverka resultatet direkt.
Personalkostnaderna har ökat med 4,4 procent, om även hyrpersonal räknas in är ökningen
något lägre, 4,1 procent.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat med 6,0 procent i
perioden. Ökningen beror bland annat på utbetalningen av det extra statsbidrag på totalt
2,5 miljarder kronor för att stärka välfärden som riksdagen beslutat om. Region Gotlands
andel var 14,4 mnkr. Utbetalningen av kommunalskatt är preliminär och grundar sig på en
fastställd uppräkning av 2018 års definitiva inkomster. Detta stäms sedan av vid årets slut
och justeras genom skatteavräkningen. Nu när ekonomin helt stannat av på grund av den
pågående pandemin innebär det att skatteavräkningen kommer att bli negativ, men
utbetalningarna som görs månatligen, uppgår till det belopp som bestämdes tidigare.
Därför kan skatteintäkterna öka i perioden men i princip sjunka i prognosen.
Resultaträkning, mnkr
Budget
2020

Intäkter

Utfall
jan-mars
2019

Prognos
2020

Bokslut
2019

4 053

958

938

4 098

4 179

-9 191

-2 261

-2 147

-9 347

-9 136

-257

-67

-59

-275

-255

-5 395

-1 370

-1 268

-5 524

-5 212

Skatteintäkter

4 012

1 010

982

3 966

3 953

Generella statsbidrag och utjämning

1 530

391

340

1 652

1 358

147

31

54

94

99

Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Utfall
jan-mars
2020

15

4

7

16

56

-42

-30

-8

-60

-42

120

5

53

50

113

Årsprognosen uppgår till +50 mnkr vilket är 70 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på
120 mnkr. Prognosen är ytterst osäker både vad gäller bedömning av kostnader och
intäkter. Prognosen för skatteintäkter baseras på den indikation för skatteunderlagets
utveckling som SKR lämnat. Det innebär en negativ skatteavräkning för 2020. Prognosen
är 46 mnkr lägre än budget. Det finns stor risk för att nästa prognos kommer att innebära
att skatteavräkningen blir ytterligare mer negativ. Nästa prognos från SKR som publiceras
29 april kommer att ingå i månadsrapporten för april.
I prognosen på de generella statsbidragen ingår de extra statsbidrag på sammanlagt 130
mnkr som aviserats från regeringen. I prognosen ingår inte någon beräkning av regeringens
övriga åtgärder som sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader i april och
maj samt ersättning för extraordinära kostnader inom hälso- och sjukvård.
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I prognosen ingår även reavinster med 70 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse
på 45 mnkr. Bland reavinsterna finns bl.a. försäljningen av Snäcks camping. Kostnaderna
för pensioner beräknas bli 14 mnkr lägre än budgeterat.
Finansiella kostnader beräknas bli 18 mnkr högre än budget. Coronakrisen ledde till en
mycket snabb börsnedgång i februari och mars. Den snabba börsnedgången påverkade
regionens pensionsmedelsförvaltning negativt och aktieandelen har successivt viktats ned
från 60 till 12 procent, i enlighet med den riskmodell som förvaltningen baseras på.
Marknadsvärdet på pensionsmedlen var 31 mars 174 mkr. Det är en minskning med 26
mnkr sedan årsskiftet, motsvarande 13 procent, och innebär att hela 2019 års uppgång är
borta. Det är fortfarande svårt att bedöma utvecklingen på de finansiella marknaderna och
det finns stor risk för ytterligare börsfall de närmaste månaderna innan botten är nådd.
Realiserade och orealiserade förluster i pensionsmedelsförvaltningen är anledningen till den
negativa budgetavvikelsen för finansiella kostnader. Prognosen för helåret baseras på
utfallet i perioden och innebär att det finns en uppsida om börsutveckling får en positiv
utveckling under andra halvåret.
Budgeten är inte justerad för det tilläggsanslag på 21 mnkr som regionfullmäktige den 30
mars beviljade till hälso- och sjukvårdsnämnden. Ytterligare två ärenden om tilläggsanslag
är under politisk behandling, 5 mnkr till regionstyrelsen samt 11,7 mnkr till tekniska
nämnden.
Resultat och årsprognos - nämnderna

Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till höga -194 mnkr.
Samtliga nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott.
Hälso- och sjukvårdsnämndens budget är inte justerad med det tilläggsanslag på 21 mnkr
som regionfullmäktige beslutade om den 30 mars. Periodresultatet för nämnderna är
negativt med 36 mnkr. Den pågående pandemin påverkar naturligtvis både resultatet i
perioden och prognosen. Den samlade bedömningen av hur verksamheten och därmed
ekonomin påverkas är fortfarande mycket osäker. I den här prognosen beräknas de
samlade ekonomiska effekterna till drygt 75 mnkr. Det innebär att nämndernas prognos
ändå är negativ med 119 mnkr.
Påverkan på prognosen av corona

I prognosen beräknas de ekonomiska effekterna av corona sammanlagt uppgå till drygt 75
mnkr. Vissa beslut ger lägre intäkter, vissa beslut ger ökade kostnader och vissa kostnader
är uppskattade effekter utifrån de nationella restriktioner som gäller. De uppskattade
effekterna kan både bli högre och lägre, beroende på hur pandemin utvecklas.
För att förhindra smittspridning och samtidigt stötta näringslivet på Gotland har flera
konkreta beslut tagits som påverkar ekonomin. I tabellen nedan listas dessa beslut och
beräknad ekonomisk effekt.
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Beslut

mnkr

nämnd

Lunchkuponger till gymnasieungdomar

3,5

RS

Almedalsveckan inställd

4,5

RS, TN

Gratis markupplåtelse för uteserveringar

2,0

TN

2 timmars gratis parkering i Visby innerstad och
Östercentrum hela året

8,5

TN

Summa

18,5
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Utöver de konkreta besluten innebär den pågående pandemin ekonomiska effekter för de
flesta av regionens verksamheter. Det är mycket som är osäkert naturligtvis. Det är också
svårt att i vissa fall att särskilja vad som är kostnader för normal verksamhet och extra
kostnader för hantering av pandemin. Coronautbrottet påverkar verksamheten på många
olika sätt. Utifrån den kunskap som finns i dagsläget (slutet av april 2020) uppskattas de
ekonomiska effekterna, utöver de konkreta besluten, till 57 miljoner kronor.
Verksamhet

mnkr

nämnd

35,0

HSN

Kollektivtrafik

2,6

TN

Parkeringsbevakning

1,5

TN

Linjetrafik och kryssningstrafik

5,0

TN

10,0

TN

Kommunikation

0,2

RS

Tillsynsärenden och ökade kundförluster inom SBF

0,5

MBN, RS

Folkhögskola

2,1

GVN

Hälso- och sjukvård

Vatten och avlopp – minskade intäkter

Summa

56,9

Övriga beslutade åtgärder som inrättande av företagsjour, tidigare utbetalning av bidrag,
förlängd betalningstid på avgifter, borttagande av avbokningsavgifter för kommunala
lokaler och förseningsavgifter för lån på bibliotek har inte beräknats ha någon direkt
ekonomisk påverkan i den här prognosen.
Årsprognos - budgetavvikelse

Samtliga nämnder förutom barn- och utbildningsnämnden räknar med underskott i
prognosen.
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Budgetavvikelsen för hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till -95 mnkr. Det tilläggsanslag
på 21 mnkr som regionfullmäktige har beslutat till hälso- och sjukvårdsnämnden är inte
inlagt i nämndens budget. Avvikelsen efter tilläggsanslaget är 74 mnkr. Av underskottet
beräknas 35 mnkr uppstå till följd av corona. I övrigt hänförs underskottet i huvudsak till
arbetskraftskostnader och läkemedel. Budgetramen för hälso- och sjukvårdsnämnden
ökade med 4,9 procent till 2020, inklusive tilläggsanslag har budgeten ökat med 6,1
procent. Det är känt att behoven av sjukvård ökar till följd av en åldrande befolkning men
underskottet är ändå oroväckande högt. Arbetskraftskostnaderna har ökat runt 6 procent
både 2018 och 2019. Första kvartalet 2020 har arbetskraftskostnaderna ökat 6,6 procent.
Genomgång av personalkostnaderna har påbörjats inom förvaltningen. Ökningstakten är
alldeles för hög för att kunna rymmas inom budget och den
personalkostnadskompensation som årligen tillförs nämnden.
Tekniska nämnden räknar med ett underskott på 56 mnkr. En stor del av underskottet
hänförs till de beslut som tagits för att mildra effekten av coronautbrottet samt troliga
effekter av att sommarsäsongen inte blir som vanligt. 33 miljoner kronor hänförs till
corona. Av dessa är cirka 14 mnkr effekter av direkta beslut och 21 mnkr uppskattningar
som är gjorda utifrån att det blir färre anlöp i hamnen, både kryssningstrafik och linjetrafik,
färre personer som felparkerar, minskad försäljning av vatten till följd av färre turister på
ön samt färre resande med kollektivtrafiken. Dessa uppskattningar är helt beroende av hur
pandemin utvecklar sig och vilka nationella restriktioner som gäller. Övrigt underskott på
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23 mnkr i verksamheten hänförs i huvudsak till kollektivtrafik, samhällsbetalda resor samt
gator och vägar. Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 11,7 mnkr samt överföring
av budgetanslag från barn- och utbildningsnämnden på 1,2 mnkr för det nya
kollektivtrafikavtalet. Beslut tas av regionstyrelsen i april och av regionfullmäktige i juni.
Socialnämnden räknar med ett underskott på 25 mnkr, orsaken är främst beroende på LSS
insatser där underskottet beräknas till 22 mnkr. Volymökningen som setts de senaste åren
har stannat av men denna volymökning har tidigare inte finansierats inom befintlig
budgetram varför underskottet för verksamheten kvarstår. Socialnämnden beslutade i
samband med att delårsrapporten behandlades att begära tilläggsanslag för LSS insatserna.
Inga särskilda kostnadsökningar är upptagna till följd av coronautbrottet men
verksamheterna socialnämnden ansvarar för tillhör de funktioner i samhället som ska ta
hand om konsekvenserna av corona på sikt. Det kan handla om barn som far illa, risk för
ökat våld i hemmet, familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem med missbruk och
kanske en växande psykisk ohälsa som drabbar både yngre och äldre.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden räknar med ett underskott på 13 mnkr. Samtliga
verksamheter redovisar negativa resultat förutom ungdomsenheten. Förvaltningen har
påbörjat ett arbete med åtgärder för att reducera det samlade underskottet. I
folkhögskolans underskott ingår beräknade kostnader för corona med 2,1 mnkr till följd av
stängda restauranger samt avbokning av alla externa gäster. Reserekommendationer och
andra restriktioner påverkar sommarterminen.
Regionstyrelsen räknar med underskott för regionstyrelseförvaltningen på 4,5 mnkr och
räddningstjänsten med 3 mnkr. Regionstyrelseförvaltningens underskott hänförs till den
extra kostnad som uppstår genom att gymnasieelever erbjuds lunchkuponger 3,5 mnkr
samt regionstyrelsens beslut om att använda eget kapital på 1,5 mnkr för satsning på ökad
befolkning i arbetsför ålder. Övriga kostnadsökningar till följd av corona har balanserats
inom förvaltningen bland annat till följd av att kapitalkostnaderna är låga då vissa
investeringar har förskjutits.
Räddningstjänsten räknar med ett underskott på 3,3 mnkr. Inför 2020 beslutades om ett
besparingsbeting på 700 tkr. Uppdraget för räddningstjänsten, som utgår från
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor, är oförändrat jämfört med 2019 då
underskottet blev 2 mnkr. I prognosen beräknas lägre intäkter än tidigare till följd av
minskat antal tillsyner inom den uppsökande tillsynsverksamheten.

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-27

Miljö-och byggnämnden räknar med ett underskott på 4 mnkr. Räknat utifrån andel av
budget uppgår underskottet till 16 procent. Cirka 0,5 mnkr kan hänföras till lägre intäkter
till följd av att begränsad tillsynsverksamhet utifrån corona. Hela underskottet är i övrigt
hänförligt till enhet bygg.
Barn- och utbildningsnämnden räknar med ett överskott på 7,3 mnkr. I prognosen är
inräknat att grundskolan kommer att kunna förbättra sitt resultat med 7 mnkr. Det innebär
att grundskolan ändå har ett underskott i prognosen på närmare 7 mnkr. Förskolan räknar
med ett överskott på närmare 3 mnkr. Nämnden har också en buffert för volymökningar
som just nu inte ser ut att behöva utnyttjas.
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Periodens resultat

Budgetavvikelsen i perioden är negativ med 36 mnkr. Flera extraordinära händelser har
påverkat utfallet bland annat har stora utbetalningar av bidrag gjorts under första kvartalet
men även utbetalning av statsbidrag varierar mellan åren. Budgeten för perioden är gjord
utifrån en normal verksamhet vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser om årets
ekonomi utifrån periodens budgetavvikelse. Inte heller görs någon periodisering av intäkter
och kostnader per 31 mars. Flera förvaltningar skriver att det inte går att dra för stora
slutsatser om årets ekonomi utifrån periodens resultat.
Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Nämnd

Budget
jan-mars

Utfall
jan-mars

Avvikelse

Prognos
2020

Helårsavvikelse

Bokslut
2019

-19

Årsbud
get
2020
460

116

135

468

-8

12

8

6

2

30

30

0

2

regionstyrelseförvaltningen

94

115

-21

375

380

-5

12

räddningstjänst

14

14

0

55

58

-3

-2

Tekniska nämnden

35

47

-12

141

197

-56

1

6

11

-5

25

29

-4

-3

307

300

7

1 228

1 221

7

-12

77

77

0

310

323

-13

-6

Socialnämnden

353

350

3

1 412

1 437

-25

5

Hälso- och sjukvårdsnämnden

434

444

-10

1 732

1 827

-95

-39

1 328

1 364

-36

5 308

5 502

-194

-42

Regionstyrelsen

varav
politikerorganisationen

Miljö- och byggnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

Intäkts- och kostnadsutveckling i nämnderna

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-27

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster är 8,3 procent (3,7 procent 2019) i
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen är 8,0 procent (4,2 procent, 2019).
Intäkterna är i princip oförändrade jämfört med föregående år, de externa intäkterna har
minskat något och de interna ökat. Hela nettokostnadsökningen beror på att kostnaderna
ökat.
Personalkostnaderna har ökat med 4,4 procent när kostnaderna för hyrpersonal läggs till är
ökningen 4,1 procent. Kostnaderna för hyrpersonal har fortsatt att minska vilket är
glädjande. Kostnaden har minskat från 18,8 miljoner kronor första kvartalet 2018 till 13,3
miljoner kronor första kvartalet 2020. Personalkostnadsökningen förklaras främst av den
årliga löneöversynen som 2019 gav 3,1 procent och att den arbetade tiden har ökat i
perioden.
Övriga externa kostnader samt förbrukningsmaterial har ökat med 10,2 procent
motsvarande 64 miljoner kronor. Den stora ökningen förklaras främst av att kostnaden för
bidrag ökat med 30 miljoner kronor till följd av beslutet att tidigarelägga
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bidragsutbetalningar. Köp av huvudverksamhet har ökat med 17 mnkr och kostnader för
läkemedel både inom och utom förmånen har ökat med 6 mnkr. Kostnaden för
avskrivningar har ökat med 8 mnkr.
Köp av huvudverksamhet är all verksamhet som köps av privata utförare, exempelvis
utomlänsvård, hemtjänst och platser på särskilda boenden. Inom socialförvaltningen har
kostnaden ökat med 3,1 mnkr (3,7 procent), främst beroende på fler hemtjänsttimmar och
fler platser på särskilda boenden men det är samtidigt färre externa placeringar inom
individ- och familjeomsorgen.
Kostnaderna för utomlänsvård har ökat med 10 mnkr (27 procent). Det är kostnader för
vård inom internmedicin, barn- och ungdomsmedicin samt oremitterad vård som ökat.
Den externa kostnadsutvecklingen på 6,5 procent i perioden är hög. Om man räknar bort
de extra utbetalningarna av bidrag så är ökningen 4,5 procent. Eftersom ingen periodisering
görs i delårsrapport 1 är en jämförelse av nettokostnadsutvecklingen mellan åren lite
osäker.
Intäkter och kostnader inklusive interna poster, mnkr
Utfall jan-mars 2020

Utfall jan-mars
2019

Procentuell
skillnad

Totala intäkter

957

943

1,6 %

Personalkostnader

-898

-861

4,4 %

-7

-9

-24,7 %
-15,7 %

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter

-9

-10

Konsulter

-11

-10

12,6 %

Hyrpersonal

-13

-15

-11,9 %
9,0 %

Förbrukningsmaterial, inventarier

-117

-107

-1 272

-1 198

6,2 %

Summa kostnader

-2 320

-2 201

5,4 %

Nettokostnad

-1 363

-1 258

8,3 %

Övriga kostnader

Externa intäkter och kostnader, mnkr
Utfall jan-mars Utfall jan-mars 2019
2020
Totala externa intäkter

273

274

Personalkostnader

-898

-861

4,4 %

-7

-9

-24,7 %

-9

-10

-15,2 %

Konsulter

-11

-10

12,6 %

Hyrpersonal

-13

-15

-12,8 %

-100

-92

9,0 %

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-27

Procentuell
skillnad

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

-0,5 %

-588

-532

10,4 %

Summa externa kostnader

-1 619

-1 520

6,5 %

Nettokostnad

-1 346

-1 246

8,0 %
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Investeringar och exploatering
Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 750 mnkr.
Exploateringsbudget inklusive kompletteringsbudget uppgår till 237 mnkr. Sammanlagt
innebär det en mycket hög nivå på investerings- och exploateringsbudget på 987 mnkr som
om alla projekt skulle genomföras i år, kräver extern finansiering.
Investeringsprognosen för året beräknas till 653 mnkr inklusive de pågående projekt som
finns i kompletteringsbudgeten. Den prognos nämnderna lämnat innebär att 66 procent av
budgeten förväntas komma att utnyttjas. Erfarenhetsmässigt brukar ca 50-60 procent av
investeringsbudgeten hinna förbrukas under året.
Beräknad utgift 2020 för stora investeringsprojekt:




Reinvestering i vatten- och avloppsanläggningar: 61 mnkr
Planerat underhåll av fastigheter: 45 mnkr
Akutmottagningen: 30 mnkr

Beräknad utgift 2020 för stora exploateringsprojekt:




Kvarteret Brodösen i Terra Nova: 28 mnkr
Kvarteret Visborg: 20 mnkr
Yttre A7: 19 mnkr

Investeringar och exploatering 2020, mnkr
Nämnd

Budget inkl.
kompletteringsbudget

Utfall
jan-mars
2020

Årsprognos
2020

54

11

43

regionstyrelseförvaltningen

44

10

33

räddningstjänst

10

1

10

548

41

372

2

0

2

Barn- och utbildningsnämnden

44

8

44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

16

1

16

8

0

8

76

3

76

Summa investering

750

64

561

Exploatering

237

4

92

176

0

14

61

4

78

987

68

653

Regionstyrelsen

varav

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Socialnämnden

Ärendenr RS RS 2020/5 Datum 2020-04-27

Hälso- och sjukvårdsnämnden

varav
regionstyrelsen
tekniska nämnden
Summa investering och exploatering
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Personalstatistik och personalkostnader
Personalstatistiken i rapporten baseras på siffror till och med februari månad 2020. För att
analysera utvecklingen i förhållande till kostnadsnivån har även personalkostnader fram till
februari använts.
Personalkostnaderna har ökat från 581 mnkr föregående år till 605 mnkr i februari 2020.
Det är en ökning på 4,1 procent. Löneöversynen 2019 motsvarar 3,1 procent.
Kostnadsökningen är därmed högre än vad löneöversynen har gett. Detta kan delvis
förklaras med att förvaltningarna har lyckats rekrytera fler medarbetare ofta med högre lön
än de som slutat. Utfallet är dock lägre än budgeterade personalkostnader.
Antalet anställda i Region Gotland var i februari 2020 6 604, (6 558, 2019) vilket är en
ökning med 46 personer. 5 640 medarbetare var tillsvidareanställda och 964
visstidsanställda. Antalet månadsavlönade årsarbetare var i februari 6 293.
Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2020 jämfört med 2019 har ökat något,
motsvarande cirka 26 årsarbetare. Personalkostnadsökningen på 4,1 procent kan därmed
förklaras av löneöversynen, ökningen av arbetad tid samt att medarbetare som slutat ersatts
av medarbetare med högre lön. Bedömningen är att det finns en överensstämmelse mellan
personalkostnadsökningen och ökningen av antal årsarbetare och antal anställda i perioden.
Antal anställda
Förändring

Antal anställda
feb 2019

Antal anställda
dec 2019

Antal anställda
feb 2020

jmf med feb 2019

Regionstyrelseförvaltning

660

668

661

1

Teknikförvaltning

306

318

324

18

Samhällsbyggnadsförvaltning

170

174

172

2

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltning

2 200

2 171

2 207

7

Socialförvaltning

1 730

1 723

1 715

-15

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

1 499

1 509

1 532

33

Summa förvaltningar

6 565

6 563

6 611

46

6 558

6 555

6 604

46

Förvaltning

Region Gotland totalt*

* Differensen mellan summa förvaltningar och totalt beror på att det är vissa personer är anställda på två förvaltningar
och därmed räknas dubbelt när man tar fram varje förvaltning för sig. I totalsiffran räknas varje person bara en gång.
Statistiken är fr om 1 januari 2020 uttaget ur beslutsstödsystem Hypergene och det medför att siffrorna för år 2019 kan
skilja utifrån tidigare framtagen statistik. T ex redovisades antal anställda i tidigare statistik utifrån hur många som var
anställda i början på månaden och i nuvarande hur många som var anställda i slutet på månaden.
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Teknikförvaltningen ökar antal anställda utifrån att förvaltningen har lyckats tillsätta
vakanta tjänster. Även hälso- och sjukvårdsförvaltningen ökar i antalet anställda med
anledning av att de har lyckats rekrytera fler medarbetare, till exempel vissa läkargrupper.
Socialförvaltningen minskar i antalet totalt anställda medarbetare. Förvaltningen ökar dock
i antalet tillsvidareanställda, delvis beroende på att förvaltningen strävar efter att minska
antalet visstidsanställda. Arbetet med heltid som norm har även en påverkan på antalet
anställda.
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Sjukfrånvaro
Vid årsskiftet 2019 var sjuktalet 6,1 totalt för året. Det är ett högre sjuktal än 2018 då det
var 5,8. Ackumulerat januari-februari 2020 jämfört med samma period föregående år, ses
en minskning av sjuktalet på regionnivå. På förvaltningsnivå ses samma trend med lägre
sjuktal 2020 förutom i samhällsbyggnadsförvaltningen där sjuktalet är samma som
föregående år. De högsta sjuktalen återfinns inom socialförvaltningen. Perioden omfattar
inte mars månad då bedömningen är att sjuktalet troligtvis kommer stiga till följd av covid19.
Övergripande ses en mer komplex sjukfrånvaro som ofta berör fler faktorer och ett antal
förvaltningar beskriver en sjukfrånvaro som bedöms som icke arbetsrelaterad. Att arbeta
med främjande insatser för att stärka hälsa hos medarbetare är en framgångsfaktor som
ytterligare behöver stärkas. Regionens nya arbetsmiljö- och hälsopolicy, som antogs av
fullmäktige i februari, bedöms stödja detta arbete. Med ett mer främjande och
förebyggande arbete kommer Region Gotland på sikt få bättre förutsättningar för friskare
medarbetare och lägre sjuktal. Arbetet med detta har delvis påbörjats men behöver fortsätta
utvecklas.
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%

7,5%

7,1%

8,2%

8,1%
7,3%

6,4%
5,6%

6,0%

4,8%

4,4%

5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Sjuktal Kvinnor
2020
Jan- feb

Män

Sjuktal Kvinnor
2019
Jan- feb

Män

Sjuktal Kvinnor
2018
Jan- feb

Män
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Diagram: Sjukfrånvaro jan-feb 2018-2020
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7,1%
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Jan- feb

Diagram: Sjukfrånvaro jan-feb 2019-2020 per förvaltning

Nämndernas sammanfattande kommentarer
Nedan följer nämndernas sammanfattning från den egna delårsrapporten.
Regionstyrelsen, -8 mnkr
Regionstyrelseförvaltningen, -5 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
krav på kostnadssänkningar som föreligger. Arbetet i förvaltningen har under senare delen
av perioden präglats av utbrottet av covid-19 som har utmanat verksamheten på många
olika sätt. Trots detta så fortsätter verksamheten i stort enligt plan med fokus på kvalitetoch verksamhetsutveckling.
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Pandemin har inneburit att ett ökat antal medarbetare arbetar på distans och att möten
hålls mer digitalt. Situationen har även gett ett ökat tryck på frågor som
kompetensförsörjning, bemanningsplanering och riskbedömningar. Förvaltningens sjuktal
till och med februari var 5,6, vilket innebär ett lägre sjuktal jämfört med samma period
föregående år då sjuktalet var 7,1. Det är framför allt sjukskrivningar mellan dag 1-90 som
sjunkit. Pandemins påverkan på sjuktalet kommer följas framöver och kommenteras i
kommande rapporter.
Prognosen för helåret pekar på ett underskott om -3,0 mnkr. I detta har räknats med
ianspråktagande av eget kapital med 1,5 mnkr för satsning på ökad befolkning i arbetsför
ålder (RS 2019-11-21 § 338). I prognosen ingår kostnader för den speciella satsningen på
måltider till gymnasieelever under gymnasiets övergång till distansundervisning med 3,5
mnkr. För finansiering av detta kommer tilläggsanslag begäras när den samlade effekten är
känd. Vidare så har i prognosen upptagits 1,7 mnkr för kostnader för licenser kopplade till
beslutsstödsystemet som senare under året ska fördelas på förvaltningarna. I övrigt så har
förvaltningen andra effekter av pandemin såsom minskade intäkter för bad, uthyrning,
Almedalsveckan mm. Detta har i stora drag kunnat balanseras inom förvaltningen bland
annat beroende på låg investeringsnivå som ger effekt på kapitalkostnaderna. Periodens
resultat uppgår till -20,7 mnkr detta i huvudsak till följd av beslut om tidigareläggning av
utbetalning av bidrag bland annat för kultursamverkan och näringslivsinsatser till följd av
Covid-19.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, -3 mnkr

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med coronautbrottet. Pandemin
påverkar alla verksamheter. För räddningstjänsten är det i synnerhet den uppsökande
tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt.
Viss tillsyn inom samhället kan genomföras med anpassningar. Delar av verksamhet
kommer i dagsläget att ställas in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör
riskgrupper.
Inom räddningstjänsten har antalet tjänster minskat med en tjänst jämfört med förra året.
Det är en pensionsavgång som inte är tillsatt efter att heltidsorganisationen i Hemse togs
bort under första kvartalet 2020. Inom kort kommer ytterligare fyra personer sluta varav tre
kommer att återbesättas.
För räddningstjänsten har sjuktalet ökat jämfört med föregående år från 3,54 till 5,15. Vid
räddningstjänsten är det framför allt frånvaron dag 1-14 som har ökat.

De i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första månader,
och de följs löpande upp av ledningsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten arbetar fortsatt under besparingsbeting och prognostiserar ett
ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som räddningstjänsten lämnar i samband
med delårsrapport 1 är ett underskott på 3,3 mnkr år 2020.
Politikerorganisationen, 0 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd.
Den samlade prognosen för 2020 är enligt följande i mnkr:
Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Patientnämnd
Totalt resultat

0
+0,4
0
0
0
0
+0,4

Den positiva prognosen för regionstyrelsen hänförs i huvudsak till att anslaget för
utbildning av förtroendevalda inte beräknas åtgå samt beräknat överskott avseende
representation. Övriga nämnder beräknas för närvarande uppvisa ett nollresultat.
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Tekniska nämnden, -56 mnkr

Teknikförvaltningens verksamheter har i hög grad påverkats av pandemin. Vi har arbetat
nära näringslivet för att ordna lösningar kring markupplåtelser för uteserveringar.
Adelsgatan har efter önskemål från företagen ändrats till gångfartsområde och
parkeringsavgifterna för öster Centrum och innerstan kommer att bibehålla samma
parkeringsregler under sommaren som vi normalt har vintertid. Ett stort arbete pågår med
anledning att det tagits beslut om att Almedalsveckan ställs in 2020.
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Den uteblivna vintern på Gotland har påverkat teknikförvaltningens verksamhet på flera
sätt. De ekonomiska konsekvenserna har inneburit att budgeten för snö- och
halkbekämpning täckt kostnaderna. Tyvärr har statusen på de vägar vi ansvarar för
försämrats påtagligt av den varma och regniga väderleken. Grusvägsunderhåll med hyvling
och grusning har aldrig genomförts så tidigt som i år som ett resultat av det.
Efter det att tekniska nämnden beslutat att exploateringsområdet Visborg ska ha två rör ut,
dvs källsortera spillvattnet i svartvatten och gråvatten deltar Region Gotland tillsammans
med Stockholm och Helsingborg i det Vinnovafinansierade projektet MACRO (MAt i
Cirkulära RObusta system). Under år 2020 och 2021 kommer de tre städerna att
tillsammans med byggaktörer, akademi- och branschorganisationer att samverka för att den
utveckla kunskap som behövs för kretsloppsanpassade VA-system i den täta staden.
VA-avdelningen deltar i och dra lärdomar av olika innovationsprojekt, t ex
investeringsprojektet för Testbädden vid Storsudret som är ett flerårigt projekt.
Investeringar för infrastrukturen påbörjas under 2020 och består bland annat av borrning
av brunnar, provpumpningar, lagringsdammar och rening av avloppsvatten. Genom
NextGen (EU-finansierat) sker utveckling av en informations- och spelplattform för att
sprida kunskaper bland allmänheten.
Avfallsavdelningen har under första kvartalet 2020 fokuserat på att få avtal och
upphandlingar på plats samt prioritera projekt som ska genomföras under 2020. Detta är
ett led i att fortsatt bygga en avdelning som gör avfall till en resurs.
Linjetrafiken har drabbats hårt av pandemin. Genom olika restriktioner och uppmaningar
har konsekvensen blivit att såväl passagerare som personbilar minskat rejält. Operatören
har beslutat att endast bedriva bastrafiken under påsken och det innebär färre turer.
Beroende på pandemins tidsutsträckning och vilka åtgärder det beslutas om, kommer
budgeterad hamnintäkt från linjetrafiken att minska.
Periodens resultat för Teknikförvaltningen är negativt med -3 627 tkr (300 tkr). Den
ekonomiska helårsprognosen visar på ett negativt resultat med –56 276 tkr (-7 680 tkr).
Den negativa prognosen beror i hög grad på effekter av pandemin vilket redovisas i
punktform här nedan.
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Den inställda Almedalsveckan innebär minskade intäkter med -3,7 mnkr.
Beslutet om att markupplåtelse och uteserveringar ska vara gratis för företagen året ut
innebär minskade intäkter med -2,0 mnkr.
Ett minskat antal resande inom kollektivtrafiken innebär minskade intäkter med
-2,6
mnkr.
Två timmars gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum innebär minskade
intäkter med -8,5 mnkr.
För parkeringsbevakning beräknas ett underskott med -1,5 mnkr.
Linjetrafiken och kryssningstrafiken räknar med ett intäktsbortfall på -5,0 mnkr.
Minskade intäkter för försäljning av vatten pga. pandemin med - 10,0 mnkr.

Teknikförvaltningens personalkostnader för perioden uppgår till tkr 47 400 tkr (43 843 tkr),
vilket är ett överskott mot periodens budget med 3 726 tkr. Kostnadsökningen är i allt
väsentligt ett resultat av att teknikförvaltningen lyckats besätta ett antal vakanser.
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Teknikförvaltningens investeringsutgifter 2020 beräknas bli 366 452 tkr (517 623 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 529 851 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 39 016 tkr (124 206 tkr).
Miljö- och byggnämnden, -4 mnkr

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med coronautbrottet. Pandemin
påverkar Miljö- och byggnämndens (MBN) alla verksamheter men i synnerhet nämndens
uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt.
Viss tillsyn behöver fortgå i syfte att inte förvärra situationen inom samhället medan annan
verksamhet kan genomföras med anpassningar. Delar av verksamhet kommer i dagsläget
att ställas in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör riskgrupper och
primärproducenter av livsmedel.
Arbetsmiljön påverkas också genom distansarbete, inställda engagemang och digitala
möten. Coronapandemin påverkar också den ekonomiska prognosen för
samhällsbyggnadsförvaltningen på sikt då en konjunkturnedgång är att vänta, många av
förvaltningens kunder är särskilt drabbade av omständigheterna.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa- Digital Samhällsbyggnad och uppstarten av en ny
förstudie inom Digital Dialog, båda finansierade av EU-medel genom Tillväxtverket. Fler
enheter arbetar med att utveckla e-tjänster och en implementeringskoordinator har tillsatts
som arbetar på halvtid med att säkerställa att de tjänster som DiSa tar fram används i
förvaltningen.
Förvaltningen har totalt samma antal medarbetare jämfört med 2019, den faktiska
arbetstiden är i princip också densamma. För samhällbyggnadsförvaltningen har sjuktalet
sjunkit jämfört med förra året från 6,24 % till 5,43 %.
Många av de i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första
månader, och de följs löpande upp av ledningsgruppen. De aktiviteter som ännu inte
påbörjats är schemalagda till hösten i enlighet med verksamhetsplaneringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fortsatt under besparingsbeting och förvaltningen
prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som miljö- och
byggnämnden lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 4 mnkr år 2020.
Barn- och utbildningsnämnden, +7 mnkr
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Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både privat
och arbetsrelaterad, har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Nästan dagligen har det
kommit nya rekommendationer och beslut, vilket har ställt krav på att hålla sig ajour och
att vara beredd att svara på en mängd nya frågeställningar. Arbetet med att ta fram planer
för olika scenarier har pågått intensivt under den senaste månaden.
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har påverkan på både kvalitet och
ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor. I prognosen
ligger ett krav om ett förbättrat resultat på grundskolan med 6,9 miljoner kronor. Det har
sin grund i att när prognoserna var inlämnade för grundskolan visade den samlade
årsprognosen för grundskolan på en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor.

17 (22)

Region Gotland

Delårsrapport 1

Kravet om det förbättrade resultatet är kommunicerat och bekräftat med samtliga
grundskolerektorer.
Förskolan har lämnat en positiv prognos på 2,7 miljoner kronor i ett läge då förskolan har
ett stort sparbeting för 2020. Ett intensivt arbete har pågått sedan våren 2019 med att se
över organisationen och bemanningen, för att få en effektiv organisation som uttrycks
genom att kvaliteten bibehålls och kostnaden per inskrivet barn minskar. Det som gör
prognosen för förskolan aningens osäker för året är hur barnantalet kommer att bli,
framförallt till hösten. April är en bättre månad för att bedöma barntalen för året vilket
skapar bättre förutsättningar för att se om prognosen stämmer.
Grundskolans prognostiserade resultat är mycket oroande. Mycket tid har lagts ned på att
analysera vad orsaken kan vara. Till viss del ligger förklaringen i kompensation för
elevflöde men det handlar också om osäkerhet kring statsbidrag och att anpassa
verksamheterna utifrån nya förutsättningar. Elever i behov av förstärkt stöd är stort och
det finns en oro för att efterdyningarna av corona kommer att kräva ökade stödinsatser. På
grund av den prognos som grundskolan kan se idag så har ett åtgärdsprogram för ett
bokslut i balans lagts för verksamheterna att gälla från den 17 april.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
Det finns stora rekryteringsutmaningar gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive
fritidshemmen och även i särskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, -13 mnkr

Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både privat
och arbetsrelaterad, har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Nästan dagligen har det
kommit nya rekommendationer och beslut, vilket har ställt krav på att hålla sig ajour och
att vara beredd att svara på en mängd nya frågeställningar. Arbetet med att ta fram planer
för olika scenarier har pågått intensivt under den senaste månaden.
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har sin påverkan på både kvalitet
och ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 13,1 miljoner kronor. Samtliga
verksamheter redovisar negativa resultat förutom Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och ungdomsenheten vilka redovisar ett balanserat resultat. I och med
den samlade negativa prognosen för nämnden har förvaltningen påbörjat ett arbete med
åtgärder för att reducera underskottet.
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I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas i stort sett vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare specifikt
är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande lönenivå vid
nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett brett
kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
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Socialnämnden, -25 mnkr

Den psykiska ohälsan ökar och har kommit att bli ett av våra vanligaste hälsoproblem.
Förvaltningen har tagit fram en utbildningsplan där medarbetare i alla avdelningar planeras
genomgå utbildning i första hjälpen kring psykisk hälsa.
Brukarmedverkan är ett prioriterat utvecklingsområde och arbetet pågår med att involvera
brukare i verksamheternas utvecklingsarbeten. Goda exempel är förbättringsarbeten utifrån
brukarundersökningar samt fokusgrupper för att identifiera områden för utveckling. För att
öka brukarmedverkan fick samtliga brukare som besökte stöd- och försörjningsenheten
under tre veckor i februari möjlighet att välja mellan att komma och delta i fokusgrupp, bli
kontaktade via telefon, direkt lämna synpunkter via ett formulär eller att avböja att delge
sina synpunkter.
Förvaltningen har för 2020 prioriterat arbetet med att identifiera nya
kommunikationsvägar. Appar och möten via webb är pågående utvecklingsarbeten. Vidare
pågår ett arbete kring bildstöd.
Digitaliseringsutvecklingen pågår inom samtliga avdelningar och arbetet fortsätter med att
bland annat utveckla e-tjänster, digitala tillsyner, appar, mobil dokumentation och
kompetenshöjning inom digitalisering.

I verksamhetsplanen för 2020 så har socialförvaltningen formulerat aktiviteter som syftar
till antagna mål i Regions Gotlands styrmodell. Samtliga aktiviteter inom målområdet
kvalitet är påbörjade under delår 1. Detta innebär att socialförvaltningen under första
delåret har påbörjat arbetet med att bidra till Region Gotlands mål.
I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen under
januari och februari. Likaså ökade sysselsättningsgraden hos medarbetare inom
omvårdnadsområdet till följd av förvaltningens pågående arbete med heltid som norm.
Även antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade under första kvartalet. Utvecklingen går
att knyta till det arbete som avdelningarna bedriver med att minska beroendet av
timanställda i syfte öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie medarbetare. Ett
arbete som även förväntas bidra positivt till frisknärvaron.
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Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter som på grund av Covid-19 planerats om och
senarelagts. Ambitionen är att så snart som möjligt återuppta aktiviteterna i enlighet med
verksamhetsplanen.
Nämndens ekonomi är inte i balans med ett prognostiserat underskott mot budget på 25
miljoner kronor. Målet en ekonomi i balans uppnås därför inte. Med hänsyn till läget nu
och effekterna av pandemin så är det prognostiserade resultatet ytterst osäkert. En
bedömning framåt är att behov av insatser ifrån socialtjänsten kan komma att öka, framför
allt behovet av försörjningsstöd. Förvaltningen har en obalans mellan uppdrag och resurser
framför allt inom LSS-området där det är stora underskott trots låga kostnaderna nationellt
sett.
För perioden januari till mars redovisas ett överskott mot budget med 3,6 mnkr. För
verksamheten exklusive flyktingmottagningen (där intäkter saknas) är överskottet 7,0 mnkr.
Dock brukar verksamheterna i regel ha lägre kostnader månaderna januari till mars och
högre kostnader senare under året, framför allt under sommaren. Nettokostnaden för
förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och prognosen för helåret är en
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ökning med nästan 5 procent. Nettokostnadsökningen är förvisso hög men väntad då den
främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till äldre personer ökar i takt med en
åldrande befolkning.
För insatser enligt SoL, som främst avser äldreomsorg, prognostiseras liksom tidigare år ett
överskott. Dock är överskottet betydligt mindre än tidigare år till det nu tillkommer platser
på särskilt boende samtidigt som hemtjänstinsatserna väntas öka. Behov av hemsjukvård
har ökat under 2019 vilket gett ökade kostnader och underskott för hemsjukvården, detta
är oroväckande. För LSS-insatser är bedömningen ett stort underskott vilket verksamheten
haft de senaste åren då volymökningar inte kompenserats. För individ- och familjeomsorg
prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för barn- och ungdomsvården ser bättre
ut trots den stora inströmningen av orosanmälningar. Det finns dock en farhåga att
behovet av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under 2020. Ekonomin för
flyktingmottagningen antas vara i balans för 2020.
I och med bedömt underskottet bör socialnämnden äska medel ifrån regionfullmäktige till
LSS-insatserna med 22 mnkr. Bedömningen är att det är mycket svårt att påverka
kostnaderna inom LSS-området. I övrigt pågår flera aktiviteter i syfte att minska
kostnaderna framför allt vad gäller bemanning och minskat antal externa placeringar.
Dessutom pågår en konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska
kostnaden per vårddygn.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -95 mnkr

Covid-19 pandemin dominerade verksamhetens fokus i slutet av perioden. I takt med att
pandemin drog in över Sverige har hälso- och sjukvården på Gotland tillsammans med
övriga regionen arbetat intensivt med att förbereda sig. Vilket har handlat om
kapacitetsplanering och utbyggnad av IVA-platser, bemanning, utbildning, materialfrågor,
provtransporter mm. Även om Gotland ligger ett antal veckor efter framförallt Stockholm i
pandemiutvecklingen så har både verksamhet och ekonomi påverkats av det rådande läget
och konsekvenserna framåt är än så länge svåra att överblicka. Trots ett stort fokus på
Covid-19 så framhålls även nedanstående väsentliga händelser:
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Ny upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö
Nya riktlinjer för gravida
Rökstopp och alkoholuppehåll i samband med operation
Nytt röntgensystem och nya avbetalningslösningar i tandvården
Psynkpriset till hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningens samarbete
kring barn och unga

Periodens resultat för hälso- och sjukvården är – 8,4 miljoner. Periodens budgetavvikelse
varierar stort inom de olika områdena inom förvaltningen. Den största budgetavvikelsen
jämfört med budget har utomlänsvården med en avvikelse på minus 8 miljoner. Den totala
nettokostnadsutvecklingen är 8 procent vilket är ovanligt högt. I utvecklingstalen är det
återigen utomlänsvården som har en hög kostnadsutveckling. Exkluderat utomlänsvården
är nettokostnadsutvecklingen 6 procent. Antalet remisser till utomlänsvården fortsätter att
ligga stabilt, det är såldes inte av fler remisser som kostnaderna för utomlänsvården ökar.
Kostnadsutvecklingen av arbetskraftskostnader är fortsatt hög, 6,6 procent och varierar
kraftigt mellan olika områden främst beroende på bemanningssituationen. Kostnaderna för
hyrpersonal har ökat något under perioden, med ca 0,5 miljoner. Antal hyrläkarveckor
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inom primärvården har däremot minskat med 3 veckor under de första 13 veckorna
jämfört med 2019.
Helårsprognosen för hälso- och sjukvården är - 74 miljoner, med hänsyn tagen till de 21
miljoner som regionfullmäktige beslutat tillskjuta nämnden, 2020-03-30 RF§41. I den
negativa prognosen är också en ekonomisk effekt till följd av Covid-19 inberäknad med –
35 miljoner. Det föreligger mycket stor osäkerhet i den ekonomiska bedömningen med
anledning av den pandemi som hälso- och sjukvården befinner sig i för närvarande.
Prognosen är att förvaltningen under 2020 kommer att använda tilldelade
investeringsmedel. Det finns dock även inom detta område en stor osäkerhet kopplat till
pandemin, dels beroende på några väldigt brådskande inköp av utrustning men också
beroende på problem med leveranser av utrustning.
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Arbetet med personalkostnadsanalyser i verksamheterna har fortsatt under årets första
månader. Analys av resultatet från mötena pågår. Antal medarbetare har ökat jämfört med
samma period föregående år. Ökningen gäller främst tillsvidareanställda.
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Patientnämnden, 0 mnkr

Under perioden har patientnämnden huvudsakligen bidragit till:



Mål 11: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.
Mål 12: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

Handläggningen av klagomålsärenden bidrar till patienternas medskapande i vårdens
kvalitetsutveckling.
En analysrapport för 2019 har tagits fram och remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden
samt socialnämnden. Chefer i vården har fått rapporten samt listrapporter för sina
respektive verksamheter. Detta förväntas bidra till vårdens kvalitetsutveckling. Samarbete
har pågått med representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att förbättra
analyser utifrån inkomna klagomål.
Informationsinsatser till vårdpersonal har planerats under året. Ett möte har redan ställts in
med anledning av rådande pandemi. Det är i dagsläget osäkert hur informationssatsningen
ska kunna genomföras.
För att kunna digitalisera ärendehandläggningen, förbättra informationssäkerheten och
förbereda för e-arkivering behöver den databas som används bytas ut.
Överförmyndarnämnden, 0 mnkr

Vårt kansli (4,0 tjänster) har i början av året två föräldraledigheter som kommer att pågå
under stora delar av 2020. Rekrytering av vikarier är gjorda och bägge vikarierna var plats i
början av mars. Det här kommer givetvis att påverka arbetssituationen under hela 2020, då
introduktioner och utbildning tar mycket tid av ordinarie medarbetare och kansliet räknar
med ett kompetensbortfall motsvarande en halvtidstjänst under stora delar av 2020.
Nämnden ligger relativt bra till när det gäller att nå sina uppsatta mål, med ett vakande öga
på handläggningstiderna samt på granskningen av ställföreträdarnas inlämnade
årsredovisningar.
Utifrån den personella situationen kommer de uppsatta målen under året att bli en
utmaning, men vi har goda förhoppningar om att nå dit. Dessutom kommer det bli svårt
för kansliets personal att lägga ner tid på digitalisering av kansliet samt på arbetet med earkiv, utan det här kommer att gå på sparlåga. Som det ser ut idag kommer arbetet att tas
upp med större kraft först under 2021.
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Ekonomiskt räknar nämnden med att gå plus minus noll för kansliet på helåret och för
nämnden räknar vi med att gå 70 tkr plus på helåret.
Kostnaden för arvoden till ställföreträdare är i perioden låg i jämförelse med förutvarande
år men det beror på att färre årsräkningar har granskats i perioden än tidigare år. Det
kommer att jämna ut sig i och med budgetens periodisering och vi prognosticerar ett
underskott om 70 tkr avseende arvoden till ställföreträdare.
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Tekniska nämnden

Delårsrapport 1

1 Sammanfattning
Teknikförvaltningens verksamheter har i hög grad påverkats av pandemin. Vi har arbetat
nära näringslivet för att ordna lösningar kring markupplåtelser för uteserveringar.
Adelsgatan har efter önskemål från företagen ändrats till gångfartsområde och
parkeringsavgifterna för öster Centrum och innerstan kommer att bibehålla samma
parkeringsregler under sommaren som vi normalt har vintertid. Ett stort arbete pågår med
anledning att det tagits beslut om att Almedalsveckan ställs in 2020.
Den uteblivna vintern på Gotland har påverkat teknikförvaltningens verksamhet på flera
sätt. De ekonomiska konsekvenserna har inneburit att budgeten för snö- och
halkbekämpning täckt kostnaderna. Tyvärr har statusen på de vägar vi ansvarar för
försämrats påtagligt av den varma och regniga väderleken. Grusvägsunderhåll med hyvling
och grusning har aldrig genomförts så tidigt som i år som ett resultat av det.
Efter det att tekniska nämnden beslutat att exploateringsområdet Visborg ska ha två rör ut,
dvs källsortera spillvattnet i svartvatten och gråvatten deltar Region Gotland tillsammans
med Stockholm och Helsingborg i det Vinnovafinansierade projektet MACRO (MAt i
Cirkulära RObusta system). Under år 2020 och 2021 kommer de tre städerna att
tillsammans med byggaktörer, akademi- och branschorganisationer att samverka för att den
utveckla kunskap som behövs för kretsloppsanpassade VA-system i den täta staden.
VA-avdelningen deltar i och dra lärdomar av olika innovationsprojekt, t ex
investeringsprojektet för Testbädden vid Storsudret som är ett flerårigt projekt.
Investeringar för infrastrukturen påbörjas under 2020 och består bland annat av borrning
av brunnar, provpumpningar, lagringsdammar och rening av avloppsvatten. Genom
NextGen (EU-finansierat) sker utveckling av en informations- och spelplattform för att
sprida kunskaper bland allmänheten.
Avfallsavdelningen har under första kvartalet 2020 fokuserat på att få avtal och
upphandlingar på plats samt prioritera projekt som ska genomföras under 2020. Detta är
ett led i att fortsatt bygga en avdelning som gör avfall till en resurs.
Linjetrafiken har drabbats hårt av pandemin. Genom olika restriktioner och uppmaningar
har konsekvensen blivit att såväl passagerare som personbilar minskat rejält. Operatören har
beslutat att endast bedriva bastrafiken under påsken och det innebär färre turer. Beroende
på pandemins tidsutsträckning och vilka åtgärder det beslutas om, kommer budgeterad
hamnintäkt från linjetrafiken att minska.

Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15

Periodens resultat för Teknikförvaltningen är negativt med -3 627 tkr (300 tkr). Den
ekonomiska helårsprognosen visar på ett negativt resultat med –56 276 tkr (-7 680 tkr).
Den negativa prognosen beror i hög grad på effekter av pandemin vilket redovisas i
punktform här nedan.




Den inställda Almedalsveckan innebär minskade intäkter med -3,7 mnkr.
Beslutet om att markupplåtelse och uteserveringar ska vara gratis för företagen året
ut innebär minskade intäkter med -2,0 mnkr.
Ett minskat antal resande inom kollektivtrafiken innebär minskade intäkter med
-2,6 mnkr.
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Två timmars gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum innebär
minskade intäkter med -8,5 mnkr.
För parkeringsbevakning beräknas ett underskott med -1,5 mnkr.
Linjetrafiken och kryssningstrafiken räknar med ett intäktsbortfall på -5,0 mnkr.
Minskade intäkter för försäljning av vatten pga pandemin med - 10,0 mnkr.

Teknikförvaltningens personalkostnader för perioden uppgår till tkr 47 400 tkr (43 843 tkr),
vilket är ett överskott mot periodens budget med 3 726 tkr. Kostnadsökningen är i allt
väsentligt ett resultat av att teknikförvaltningen lyckats besätta ett antal vakanser.
Teknikförvaltningens investeringsutgifter 2020 beräknas bli 366 452 tkr (517 623 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 529 851 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 39 016 tkr (124 206 tkr).

2 Väsentliga händelser
2.1

Gata och parkavdelningen

Under första kvartalet 2020 har Gotland återigen drabbats av hård väderlek med ett antal
stormar som följd. Dock inte så kraftiga som stormen Alfrida 2019 men ändock med
konsekvenser sett ur ett driftsperspektiv och med högre kostnader som följd både på parkoch gatusidan. Stormen Ciara som svepte in över Gotland den 9:e och 10:e februari är den
som hittills inneburit mest konsekvenser för Gata- och parkavdelningen.
Den uteblivna vintern har också påverkat Gata- parkavdelningen. Ekonomiskt sett har
följden blivit att budgeten för snö- och halkbekämpning ser bra ut för 2020, men tyvärr har
statusen på våra enskilda vägar med statsbidrag försämrats. Förvaltningen har aldrig, redan
i januari och februari, genomfört grusvägsunderhåll med hyvling och grusning men detta är
nu ett faktum efter den milda och blöta ”vintern”.
2.2

Mark- och trafikavdelningen

Mark- och stadsmiljö
Enheten deltar i flera stora exploateringsprojekt och förstudier t ex Artilleriet, Visborg,
Brodösen, Inre hamnen, Öster Centrum och Bävern.
Med anledning av Covid-19 har enheten arbetat nära näringslivet för att ordna lösningar
kring markupplåtelser och uteserveringar. Adelsgatan har efter önskemål ändrats till
gångfartsområde. Ett stort arbete pågår med anledning att det tagits beslut om att
Almedalsveckan ställs in 2020.

Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15

Kollektivtrafikenheten
Inom kollektivtrafiken har följande viktiga händelser inträffat under perioden.





En upphandling av biljettsystem för allmän kollektivtrafik är genomförd.
Regionfullmäktige har beslutat att återinföra arbetsresekortet.
Ett stort arbete pågår för att implementera nytt trafikavtal i juni 2020.
Upphandling av trafikavtalet från år 2023 pågår.
Med anledning av Covid-19 har enheten arbetat med att separera
resenärsgrupperna för skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Beslut har också tagits
att 70-plussare åker i egen bil. Prioriteringar finns framtagna om särskild och allmän
kollektivtrafik skulle behöva minska.
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Kundtjänst
Inom kundtjänst har följande viktiga händelser inträffat under perioden.



2.3

Rekrytering av personal inför sommaren är genomförd och medarbetarna är på
plats.
Kundtjänst har påbörjat ett samarbete med Regionupplysningen för att kunna
täcka upp för varandra. Regionupplysningens och teknikförvaltningens kundtjänst
har samma telefonsystem, vilket medför att det blir lättare att samarbeta.
Med anledning av Covid-19 finns en krisplan framtagen om bemanningen
minskar i teknikförvaltningens kundtjänst.
Hamnavdelningen

Linjetrafiken har drabbats hårt av pandemin. Genom olika restriktioner och uppmaningar
har konsekvensen blivit att såväl passagerare som personbilar minskat rejält. Operatören har
beslutat att endast bedriva bastrafiken under påsken och det innebär färre turer. Beroende
på pandemins tidsutsträckning och vilka åtgärder det beslutas om kommer budgeterad
hamnintäkt från linjetrafiken att minska.

Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15

Samarbetet med arrendatorn CMP fungerar fortsatt bra och förberedelserna inför den
planerade starten av kryssningssäsongen har slutförts. Pandemin som blev riktigt tydlig
under mars har påverkat hela den globala kryssningsindustrin och givetvis även Visby.
Rederierna har beslutat om framflyttning av säsongstarten 2020 och bedömningen är att
den absolut tidigast kan komma igång under maj för Visbys del, men troligtvis blir det
ytterligare senareläggning. Givetvis finns här även en stor påverkan på det gotländska
näringslivet som arbetar med kryssningsturism.

Under perioden har bygglov för parkeringsplatser för husbilar i hamnmiljö beviljats.
Tekniska nämnden har också tagit erforderliga beslut kring avsteg från ordningsstadgan.
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Nu återstår praktisk iordningställande av parkeringarna samt att få betalsystem på plats för
att verksamheten skall kunna komma igång under kvartal 2. Möjligheten att i sommar stå
parkerad med husbil i hamnmiljö kommer att finnas i Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik,
Ronehamn och Vändburg.
2.4

Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen har under första kvartalet 2020 fokuserat på att få avtal och
upphandlingar på plats samt prioritera projekt som ska genomföras under 2020. Detta är
ett led i att fortsatt bygga en avdelning som gör avfall till en resurs.
Upphandling av uppdraget för insamling av hushållssopor avslutades i januari genom
tilldelningsbeslut. Detta innebär att en ny entreprenör tar över ansvaret för insamlingen
från den 1 april 2021 och implementeringen har påbörjats.
2.5

Fastighetsförvaltningsavdelning

Arbetet med att bosätta nyanlända fortsätter och för 2020 är det 67 st. som ska bosättas.
Huvuddelen av de lägenheter som vi anvisar kommer från AB Gotlandshem.
Första kvartalet har ur fastighetsförvaltningssynpunkt varit lugnt. De ekonomiska
effekterna av en mild och snöfattig vinter visar på ett positivt resultat för
mediaförbrukningen. Det som har varit av väsentlig betydelse är effekterna av Covid-19.
Det har inneburit en belastning på vår personal i form av nya rutiner när det gäller
tillsyn och skötsel vid reparationer på tex äldreboende och på sjukhuset. Ett antal
lokalanpassningar har genomförts på sjukhuset för att skapa nya förutsättningar att bedriva
vård med Corona smittade.
Investeringsbudgeten för avdelningen inklusive kompletteringsbudgeten uppgår till
ca 92 mnkr. Huvuddelen av investeringsanslagen riktas till ventilations- och
fastighetsägaråtgärder, där bl. a planerat underhåll ingår. Utfallet styrs till viss del av
tillgången på entreprenörer vilken är begränsad och medför att några av de planerade
projekten inom avdelningen kan försenas. Hur året blir med anledning av Corona är
omöjligt att säga i dagsläget.
2.6

VA-avdelningen

Avloppsreningsverket i Klintehamn, södra linan från Burgsvik till Klintehamn,
bräckvattenverket vid Kvarnåkershamn, Alva vattenverk består av ett antal projekt.
Renovering pågår också för att ta emot dricksvattnet vid Mölner vattenverk för vidare
distribution i ny och delvis förnyad ledning till Klintehamn samhälle.

Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15

Tidigt insåg man den komplexa situationen mellan dessa olika projekt gällande styrning och
överlämning, vilket föranledde att riskbedömningar genomförts för att driftsäkra verken
och ledningsnätet. Det är stora komplexa anläggningar som kommer kräva resurser innan
driften är stabil och säker.
Under vintern har en förstudie pågått för att ge ett beslutsunderlag om Visbys framtida
dricksvattenförsörjning. Underlaget kommer ge oss en inriktning om vilket råvatten som
ska bli Visbys råvattenförstärkning.
VA-avdelningen deltar i och dra lärdomar av olika innovationsprojekt, t ex
investeringsprojektet för Testbädden vid Storsudret som pågår och löper några år till.
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Investeringar för infrastrukturen påbörjas under 2020 och består bland annat av borrning
av brunnar, provpumpningar, lagringsdammar och rening av avloppsvatten. Genom
NextGen sker utveckling av en informations- och spelplattform för att sprida kunskaper
bland allmänheten.
Efter det att tekniska nämnden beslutat att exploateringsområdet Visborg ska ha två rör ut,
dvs sortera spillvattnet i svartvatten och gråvatten deltar Region Gotland tillsammans med
Stockholm och Helsingborg i projektet MACRO (MAt i Cirkulära RObusta system). Under
2020 och 2021, kommer de tre städerna tillsammans med byggaktörer, akademi och
branschorganisationer, att samverka för att den utveckla kunskap som behövs för
kretsloppsanpassade VA-system i den täta staden.
2.7

Projektavdelningen

Projektavdelningen har fortsatt ett stort antal uppdrag, t ex exploateringsprojekt,
byggprojekt, VA-projekt och även avfallsprojekt. Det är många som vill använda
projektavdelningen inom Region Gotland och det är glädjande. Projektavdelningen gör
också mer upphandlingar och ramavtal samt också ett stort antal förstudier och utredningar
som även innehåller prisindikationer.
De större projekten Klintehamn avloppsreningsverk (ARV), Kvarnåkershamn vattenverk
(VV) och Södra linans etapper är i stort sett klara. Nu påbörjas större
ledningsdragningsprojekt t ex ledningar mellan Klintehamn och Tofta samt även mellan
Alva och Ljugarn. De är förstudier och politiskt beslut skall ännu tas i TN och RF. Även
Lickershamn VR och Katthammarsviks AVR är nu aktuella. Större byggprojekt som börjar
ta fart är ny akutmottagning på Visby lasarett, Alléskolan och korttidsboende. Ett nytt
politiskt beslut måste tas för hur stort projekt den nya akutmottagningen skall bli.
Avslutade större projekt är förskolan Törneqvior som har gått mycket bra och lämnar ett
överskott. Södra linan håller sin budget, medan Kvarnåkershamn VV och Klintehamn
AVR kommer att lämna ett minus.

3 Ekonomi
3.1

Resultat i perioden

Periodens ekonomiska resultat har jämförts med periodens budget. Jämförelser har även
gjorts mot utfallet samma period föregående år. En årsprognos på förväntat resultat har
lämnats i beslutsstöd samt i delårsrapporten.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för perioden januarimars 2020. Intäkter och kostnader har periodiserats i enlighet med anvisningarna.

Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15

Periodens
Budget, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

257 765
-293 038
-35 273

Periodens
Utfall, tkr

255 095
-293 995
-38 900

Avvikelse, tkr

-2 670
-957
-3 627
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Periodens resultat för Teknikförvaltningen är negativt med -3 627 tkr (300 tkr). Jämfört
med föregående år redovisas resultatförsämringar både inom den skattefinansierade
verksamheten samt inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Inom den
avgiftsfinansierade verksamheten redovisas VA-verksamheten ett negativt resultat med 2 784 tkr vilket kan jämföras med samma tidpunkt föregående år då resultatet var positivt
med 638 tkr.
De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -38 900 tkr (-33 316 tkr).
Nettokostnaderna för teknikförvaltningen ökar med 15,9 % vilket förklaras i nedanstående
tabell.
Periodens
utfall 2019,
tkr

Intäkter
Material, köp fr huvudman
Personalkostnader
Tjänster, mm
Kapitalkostnader

Periodens
utfall 2020,
tkr

245 904
47 653
43 842
109 008
74 528

255 095
53 101
47 400
109 235
83 068

Förändring
%

3,7
11,4
8,1
0,2
11,4

Det kan konstateras att ökningstakten för kapitalkostnaderna är 11,4 % vilket innebär en
fördubbling av ökningstakten, jämfört med tidigare år. De ökade kapitalkostnaderna beror
på att investeringsutgifterna har ökat.
3.2

Årsprognos

De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -38 900 tkr (-33 316 tkr).
Helårsprognosen för teknikförvaltningen innebär ett negativt resultat med -56 276 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens årsprognos samt nettokostnader för
perioden januari-mars 2020 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat,
avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltning.
Uppdrag

Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
Total

Periodens
Budget, tkr

-481
3
-34 266
3
-532
-35 273

Periodens
Utfall, tkr

-207
341
-35 089
-2 693
-1 252
-38 900

Avvikelse,
tkr

274
338
-823
-2 696
-720
-3 627

Prognos,
tkr

304
0
-38 159
-17 794
-1 264
-56 276

Skattefinansierad verksamhet
Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott med -38 159 tkr, vilket
förklaras i huvudsak av en negativ prognos för kollektivtrafiken med -20 005 tkr, varav
busstrafiken med -15 528 tkr samt sjukresor och färdtjänst med -4 477 tkr. Tilläggsanslag
har sökts med ökade driftskostnader inom busstrafiken med 12 890 tkr.
Totalt -2 600 tkr avser minskade intäkter som kan härledas till pandemin.
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Mark och stadsmiljöenheten redovisar en negativ prognos med -18 164 tkr, varav
-8 517 tkr för parkeringsavgifter , parkeringsbevakning med -1 500 tkr, markupplåtelse med
-2 006 tkr, Almedalsveckan med -2 770 tkr samt ett underskott för Gator o vägar Visby
med - 2 470 tkr.
I nedanstående tabell redovisas nettodriftskostnaderna för de skattefinansierade
verksamheter som redovisar en negativ helårsprognos.
Verksamhet

Kollektivtrafik bussar
Kollektivtrafik sjukresor,
färdtjänst
Almedalsveckan
Markupplåtelse
Parkeringsverksamhet
Parkeringsbevakning
Gator o vägar Visby

Årsbudget,
tkr
-52 971
-23 402

Helårsprognos,
tkr
-68 499
-27 879

Avvikelse,
tkr
-15 528
-4 477

2 441
1 242
8 517
1 514
-9 321

-329
-764
0
14
- 11 791

-2 770
-2 006
-8 517
-1 500
-2 470

Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott med -17 157 tkr vilket
förklaras av ett underskott inom linjehamnsverksamheten med -4 339 tkr. För
verksamheten Kryssningskajen prognostiseras ett underskott med -1 110 tkr. För VAverksamheten prognostiseras ett underskott med -11 053 tkr. Avfallsverksamheten
prognostiserar ett underskott med -655 tkr.
Fastighetsförvaltning – intäktsfinansierad
För fastighetsförvaltningen redovisas en negativ prognos med -1 264 tkr.
Pandemins effekter på prognosen
Teknikförvaltningens prognos påverkas i hög grad av pandemin med totalt -33,3 mnkr.
Effekterna av pandemin bygger på uppskattningar som gjorts för respektive verksamhet.
Negativa prognoser som kan härledas till pandemin är följande:




Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15






Den inställda Almedalsveckan innebär minskade intäkter med -3,7 mnkr.
Beslutet om att markupplåtelse och uteserveringar ska vara gratis för företagen året
ut innebär minskade intäkter med -2,0 mnkr.
Ett minskat antal resande inom kollektivtrafiken innebär minskade intäkter med
-2,6 mnkr.
Två timmars gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum innebär
minskade intäkter med -8,5 mnkr.
För parkeringsbevakning beräknas ett underskott med -1,5 mnkr.
Linjetrafiken och kryssningstrafiken räknar med ett intäktsbortfall på -5,0 mnkr.
Minskade intäkter för försäljning av vatten pga pandemin med - 10,0 mnkr.

Kostnader som kan härledas till pandemin öronmärks i redovisningen med projektnummer
49800 och aktivitet 9005. När det gäller intäktsbortfall så kommer de att följas upp och
beräknas i efterhand.
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3.3

Investeringar

Teknikförvaltningens investeringsutgifter 2020 beräknas bli 366 452 tkr (517 623 tkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 529 851 tkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 39 016 tkr (124 206 tkr).
Investeringsprognosen redovisas i sin helhet i bilaga.
Större investeringsprojekt
Större investeringsprojekt som ska genomföras under året är följande:
Investeringsprojekt

Södervärnskolan anpassning kök
Planerat underhåll av fastigheter
Beläggningsprogram gator o vägar
Ventilationsanläggningar
Lickershamns vattenreservoar
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Reinvesteringar VA-verksamheten
Saneringar VA-ledn nät

3.4

Prognostiserad
utgift 2020, tkr

12 065
45 000
11 297
12 000
15 000
10 000
61 000
11 000

Exploateringar

Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15

Region Gotlands utgifter för exploateringar 2020 beräknas bli 77 567 tkr, vilket är högre än
exploateringsbudgeten som uppgår till 60 985 tkr. Exploateringsutgifterna för perioden
uppgår till 3 352 tkr. Ansvarig för exploateringsverksamheten är
Regionstyrelseförvaltningen som kommer att överföra anslag till teknikförvaltningen. Här
nedan kommenteras de större projekten i punktform.


För exploatering av kvarteret Såpsjudaren i Terra Nova är budgeten 693 tkr och
prognosen uppgår till 650 tkr. Projektet avser anläggande av en mindre gång- och
cykelbana vilken genomföres enligt plan.



För exploatering av kvarteret Brodösen i Terra Nova är budgeten 27 645 tkr och
prognosen uppgår till 28 075 tkr. Projektet genomföres enligt plan i huvudsak
under 2020.



För exploatering av kvarteret Järnvägen är budgeten 5 559 tkr och prognosen
uppgår till 2 400 tkr. Under året kommer bl.a. plantering av träd att ske.



För exploatering av kvarteret Visborg är budgeten 22 010 tkr och prognosen
uppgår till 20 000 tkr, vilket avser delprojektet Statsutveckling Visborg. Projektet är
nu i genomförandefasen.



För exploatering av området Yttre A7 är budgeten 20 103 tkr och prognosen
uppgår till 18 774 tkr. Honnörsparken kommer att påbörjas i år och färdigställas
under våren år 2021.
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3.5

Uppföljning av effektiviseringsbeting 2020

Enligt tekniska nämnden ska teknikförvaltningen spara 1 400 tkr inom den
skattefinansierade verksamheten. I nedanstående tabell redovisas beslutad effektivisering
för 2020 samt hur effektiviseringsbetinget genomförts.
Nr Effektivisering 2020
1
2
3
4
5

Belopp, tkr

Miljösamordnare finansieras via taxor
Tidredovisning projekt skattefinansierad
verksamhet
Tekniska nämnden
Minskade kostnader för RSF
Sänkta lokalkostnader egna lokaler
Total

Status

424 Uppfyllt
300 Delvis uppfyllt
368 Uppfyllt
108 Uppfyllt
200 Uppfyllt
1 400

Uppföljningen visar att effektiviseringarna genomförts som planerat förutom
tidredovisning för mark och trafikavdelningen där rutinerna fortfarande släpar. Åtgärder
kommer att vidtas för att säkra rutinerna.

4 Medarbetare
Analys av personalstatistik och personalkostnad
4.1

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

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

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

December
2017

December
2018

Mars 2019 Mars 2020 Differens

276

298

296

304

+8

11

20

20

20

+0

287

318

316

324

+8

Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15

Förvaltningen har under perioden januari-mars ökat med 8 tillsvidareanställda jämfört med
samma period 2019. Totalt har Teknik-förvaltningen 324 medarbetare.
Ökningen av antal medarbetare är positiv utifrån att vi lyckats med att tillsätta ett stort
antal befintliga vakanser, bl a inom trafikplaneringsområdet. Ett antal enhetschefstjänster
har också varit vakanta pga organisationsförändringar och är nu tillsatta.
4.2

Antal årsarbetare

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

December
2018

Mars 2019

Mars 2020

294

295,13

303,6

22

19,5

19,75

316

314,63

323,35

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

Förvaltningen har få deltidsanställda medarbetare vilket gör att antalet årsarbetare inte
skiljer sig nämnvärt från totalt antal anställda.
4.3

Faktiskt arbetad tid

Faktiskt arbetad tid är ordinarie arbetstid inkl utbildning + all övertid och mertid – all
frånvaro (ex tjänstledigheter, sjukfrånvaro och semester).
Totalt har TKF mer arbetad tid under januari-februari 2020 jämfört med samma period
2019. Ökningen är ca 4 600 timmar. Dock understiger arbetad tid den budgeterade tiden
för perioden med ca 12 000 timmar.
4.4

Personalkostnader

Personalkostnaderna under perioden januari – mars 2020 uppgår till 47 400 tkr, vilket
är en kostnadsökning med 3 558 tkr jämfört med samma period föregående år.
Periodens budgetavvikelse är positiv och uppgår till 3 749 tkr.
4.5

Sjukfrånvaro

Jämfört med samma period förra året har sjuktalet för förvaltningen minskat från 6,51 %
till 5,06 %.
Slutsatsen är att det är variationer vid samma mättillfälle. Årets sjuktal visar, i likhet med
förra året, ett något högre värde än regionens målvärde på 4,5 %. För Region Gotland är
sjuktalet för perioden 6,55 %.

Ärendenr TN 2020/6 Datum 2020-04-15

I det aktuella sjuktalet för TKF finns ett antal långtidssjukskrivna medarbetare varav några
av dessa är deltidssjukskrivna och alltså arbetar deltid. Statistiken skiljer inte på hel- och
deltidssjukskrivning.
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5 Bilaga – prognos investeringar
Utgifter, tkr
Jan 20 - Mars 20

Årsbudget, tkr
Jan 20 - Mars 20

Avvikelse,
tkr

Prognos 2020,
tkr

Projnr

Projekt

10407

Gråboskolan anpassn kök

515

4 920

4 405

6 520

10408

Södervärnssk anp kök

40

615

575

12 065

10411

Terra Novask anp kök

24

5 330

5 306

9 430

10413

Folkhögskolan Hemse

0

14 428

14 428

0

10416

Lasarettet AMV C2 norr

0

188

188

0

10417

Lasarettet omb akuten mm

2 937

24 198

21 261

5 000

10419

Abborren förstudie IVA OP

0

-477

-477

0

10421

Solrosen ny elkrafsförsör

9

-166

-175

9

10422

Meröppet bibliotek

2

178

176

178

10423

Ankaret 1 o 5 renovering

681

857

176

857

10424

Grönsiskan ny reception

79

10 950

10 871

10 950

10425

Korpen 5 omb centralkassa

299

162

-137

162

10426

Korpen 5 PU centralkassa

299

568

269

568

10427

Hemsebadet renovering

7

24 778

24 771

300

10428

Lasarettet omb gas redund

500

2 130

1 630

2 130

10429

Korpen nytt kortidsboende

575

-297

-872

10 000

10430

Baggen

10432

Lasarettet ställverk

10503

1 255

-724

-1 979

0

0

15 000

15 000

7 500

Sävehuset under garantiti

36

298

262

298

10567

Lasarettet driftoptimerin

317

83

-234

83

10577

Abborren ny reservkraft

148

2 453

2 305

2 453

10588

Törnekvior, ny försk Vby

46

0

-46

100

11017

Västerhejde kök matsal

0

-3 161

-3 161

0

11018

Hackspetten 14 01 Polhem

1 370

-2 399

-3 769

1 500

11020

Högbysk fritids nya kök

11023

Hackspetten 08 barnkortis

11024

0

-265

-265

0

162

300

138

300

Hytten renov kontor SOF

38

442

404

442

11025

Solrosen 07 verksanp kök

0

316

316

500

11026

Lyckåkersk verksanp kök

0

4

4

0

11028

Hemsegården verks.anp

0

-230

-230

0

11030

Solrosen 02, Atelje

76

-232

-308

95

11031

Sanda skola tillbyggnad

107

-9

-116

150

11032

Fårösundsk 04 nytt kök

1

150

149

350

11033

Strandgärdet kök anpassn

635

0

-635

2 200

11034

Sicklings 1:113 anp hemtj

165

0

-165

805

11035

Fårö RT Tak o portar

16

1 805

1 789

1 805

11200

Ventilationsåtgärder

0

25 112

25 112

12 000

11233

Korpen Hus 02 omb ventila

13

0

-13

11240

Solbergask 01 vent PU

65

0

-65
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Projnr

Projekt

11244

Terra Novask vent PU

11250

Utgifter, tkr
Jan 20 - Mars 20

Årsbudget, tkr
Jan 20 - Mars 20

Avvikelse,
tkr

Prognos 2020,
tkr

33

0

-33

Västerhejdesk 03 ventilat

290

0

-290

11252

Bösspipan 7 vent PU

181

0

-181

11253

Ekorren 02 vent PU

60

0

-60

11364

Re invester biobränsleanl

10

1 075

1 065

1 075

11406

Offentliga toaletter Xkaj

72

3 896

3 824

150

11543

Oljekonvertering fastighe

0

1 919

1 919

1 000

11579

Visby anslutning fiber

0

-10

-10

0

11580

Hamnkontoret ombyggnad

0

2 314

2 314

0

11800

Fastighetsansv/PU Invest

0

70 341

70 341

45 000

11822

Terra Novask renov klassr

0

-2 056

-2 056

11824

Södervärnssk 04 inre uh

0

-1 220

-1 220

11825

Norrbackaskolan etapp 2

0

-2 270

-2 270

11826

Desideria etapp 2

1

0

-1

11827

Solbergask 01 etapp 2

13

-2 618

-2 631

11828

Korpen Hus 02 UH etapp 2

0

-5 228

-5 228

11829

Verkstadsskolan 02 Inv UH

0

-1 469

-1 469

11837

Bösspipan Dungen inv uh

108

-2 928

-3 036

11838

Terra Novask uh etapp 3

923

-458

-1 381

11841

Västerhejdesk 03 inv uh

58

0

-58

11843

S:t Hanssk rum 102-110

1 095

0

-1 095

11844

Korpen 04 brandlarm

20

0

-20

11846

Västerhejdesk 03 etapp 2

1 230

0

-1 230

11847

Bösspipan 7 renov etapp 2

2 184

0

-2 184

11848

Terra Novask PU EPC

108

0

-108

11849

Västerhejde sk 03 brandla

129

0

-129

11850

Korpen hiss ungdoms omb

383

0

-383

11851

Högbysk 02 inv uh

694

0

-694

12000

Ospec gator o vägar

0

183

183

0

12001

Beläggningsprogram

0

11 297

11 297

11 297

12007

Ensk. Vägar förb. Enl LTP

0

1 068

1 068

1 000

12011

Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

0

1 053

1 053

1 053

12036

Lätt avhjälpta hinder

0

1 987

1 987

500

12040

Säkra skolvägar

0

3 146

3 146

800

12047

Cykelplan Visby

0

4 888

4 888

2 000

12049

Innerstutv gata torg park

0

491

491

0

12050

Belysn åtgprogr armatur-u

172

0

-172

0

12051

Visborg infrastr park

0

4 614

4 614

0

12055

Utveckling serviceorter

0

5 674

5 674

1 500

12060

Trafik, X-kaj

282

3 000

2 718

3 000

12063

Provisorisk bro t X-kaj

19

0

-19

0

12064

Kvarnåkershamn väg belägg

0

493

493

0
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Projnr

Projekt

12065

Anslutn Flygplatsen

12100

Belysning reinvestering

12200

Ospec objekt park

12209

Lekutrustning

12253
12254

Utgifter, tkr
Jan 20 - Mars 20

Årsbudget, tkr
Jan 20 - Mars 20

Avvikelse,
tkr

Prognos 2020,
tkr

0

5 200

5 200

2 000

196

0

-196

1 500

0

874

874

700

49

774

725

500

Bad&besökpl uppr&förändr

3

1 916

1 913

1 000

Utveckling stadsmiljö X-k

0

142

142

0

12255

Besöksplatser, X-kaj

2

0

-2

2

12400

Ledningsutb ospec

363

4 743

4 380

3 000

12420

Roma kyrkby va-ledn

15

0

-15

15

12427

V-garn-k-hamn anl valedn

0

813

813

813

12431

VH Botm 1:90 Hallbr 1:10

801

1 939

1 138

1 939

12435

VA-ledn "Södra Linan"

1 561

8 837

7 276

8 837

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

12452

Vatten regionala nätet

12454

8

988

980

100

286

2 802

2 517

2 000

Gotlands vattenförsörjn

0

2 160

2 160

0

12459

Vattenförsörjning Lojsta

0

2 927

2 927

0

12460

Vattenförsörjning Fårö

16

2 878

2 862

0

12461

Testbädd Storsudret

154

14 138

13 984

2 000

12468

Drift, u-håll o förnyelse

0

9 520

9 520

5 000

12516

Lickershamn VattenReserv

165

13 390

13 226

15 000

12524

Kvarnåkershamn Avsaltn VV

189

-6 956

-7 145

10 000

12525

Vattenskydd VA-plan

0

950

950

0

12581

Herrvik VV utökad kap

1 043

3 290

2 247

3 290

12585

Förstud Stenhuse-Tofta VV

46

0

-46

0

12623

Fårösunds AVR

88

7 016

6 928

3 000

12655

Klintehamn avl ren verk

301

-3 911

-4 212

2 300

12657

Katthammarsvik ARV

244

17 332

17 088

7 000

12702

Slite deponi

336

30 040

29 704

5 000

12703

Återvinningscentraler

0

13 301

13 301

500

12717

Hygieniseringsanlägg Fårö

0

1 791

1 791

0

12729

Farligt avfall Skarphäll

0

27

27

0

12730

Slamtömningsplatser

4

2 500

2 496

2 500

12731

Dagvatten slurry Roma

1 112

750

-362

1 500

12733

Insamling

0

500

500

0

12803

VBY Hamn Förbättr.åtg.

391

-20

-411

2 000

12808

VBY Omb. Hamnterminal

0

2 500

2 500

500

12812

Rep spont kajanläggningar

0

7 425

7 425

7 425

12835

Visby Hamn omb. fender

0

46

46

0

12836

VBY Elanslutning fartyg

404

11 508

11 104

9 100

12837

Byte rulltrappor hamnterm

0

1 922

1 922

0

12840

VBY Renov spont Holmen

0

250

250

100

12850

Förbättring övriga hamnar

0

1 696

1 696

1 696
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Projnr

Projekt

12870

Servicehus Ronehamn

12871

Rensmuddring Ronehamn

12872

Klintehamn logistikytor

12873

Utgifter, tkr
Jan 20 - Mars 20

Årsbudget, tkr
Jan 20 - Mars 20

Avvikelse,
tkr

Prognos 2020,
tkr

0

-165

-165

0

74

4 549

4 475

2 500

337

2 644

2 308

2 000

Fårösund renov vågbrytare

0

2 000

2 000

1 000

12874

VBY Renov spont Holmen

0

250

250

0

13000

Reinvestering i VA-anlägg

0

78 607

78 607

61 000

13001

Reinv Ljugarn RV nyanslut

232

0

-232

13002

Herrviks intagsledning

19

0

-19

13004

Reinv ny utg ledn t Slite

1 797

0

-1 797

13007

Reinv Alva tornet

25

0

-25

13028

Vatten/avl;s försörjn Vy

976

0

-976

13029

Mölner vattentorn

199

0

-199

13031

Utv Spill renas t drickva

13034

VA-pl Mölner-Sicklings-Vy

13039

423

0

-423

3 523

0

-3 523

Reinv Odvalds-OK/Q8

5

0

-5

14000

Förvärv/ kommande försälj

6

0

-6

0

14040

Försäljning Fastighet

95

0

-95

0

15000

Ombyggnad vattenverk

0

6 607

6 607

6 607

15017

Pilotproj/filter anjonbyt

24

0

-24

15026

Tingstäde VV grind stängs

11

0

-11

15027

Herrvik VV maa filterlinj

15028

Grind stängsel Blomstervä

16000

236

500

264

1 075

0

-1 075

Omb avloppsreningsverk

0

7 635

7 635

3 000

17000

Sanering VA-ledn nät

0

11 000

11 000

11 000

17016

San Visby Norderstrand mm

205

0

-205

17024

San Burgsvik Hamnvägen

23

0

-23

17031

Vy Silvåsg Byte V+S+D-led

92

0

-92

17048

San Ronehamnsvägen 1-19

1 379

0

-1 379

17050

San Infordr/reline fl obj

126

0

-126

17051

San Klinte-Odvalds delav

43

0

-43

22001

Reinvestering data/IT

38

300

262

300

22103

IT,inv fastighetsserv

0

53

53

53

22600

Maskiner o Fordon

210

4 700

4 490

4 700

22601

Maskiner o Fordon, VA

1 585

5 000

3 415

6 400

22602

Maskiner o Fordon, Avfall

0

5 050

5 050

5 050

22708

Nytt biljettsystem

0

5 000

5 000

5 000

22709

utveckling Visby

0

751

751

200

22710

Hållpl-stolpar landsbygd

0

1 541

1 541

0

22711

Utv serviceorter inkl hpl

0

1 293

1 293

200

22712

Busstrafik X-kaj

0

51

51

0

39 016

529 851

490 836

366 452

Totaler
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6 Bilaga – prognos Exploateringsutgifter
Projnr
12167
12168
12171
12172
12176
12178
12179
12181
12182
12183
12362
12363
12366
12368
12369
12370
12371
12372
12375
12376
12378
12380
Totaler

Projekt
Expl Såpsjudaren Gta et 1
Expl Strukturplan Visborg
Expl Yttre A7, et 2
Expl Yttre A7, et 2,proj
Expl Kopparslagaren Visby
Expl Park Yttre A7 et 3
Expl Gata Yttre A7 et 3
Expl Kv Bläckfisken gata
Expl Kv Bläckfisk GC-väg
Expl Kv Brodösen Gata/GC
Expl VA Såpsjudarere et 1
Expl Dubb mark Visby
Expl VA Yttre A7 et2 proj
Expl VA Yttre A7 et 3
ExVA Sv Spel kv Bläckfisk
Expl VA Brodösen Terra No
Expl VA Kv Järnvägen 4 Vy
Expl VA Bläckfisken
Expl VA kv Skenet
Expl VA Kv Brodösen
Expl VA Stadsutv Visborg
Expl Dubb mark Klintehamn

80001
80007
80009
80013
80014
80015
80016
80017
80020
80100
80101
80102
80103
80104
80107
80108
80112
80113
80116
80118
80119
80120

Expl kv Kaptenen Art 1:33
Expl kv Skenet/Ljuset Vis
Expl Y;e A7 et1 Rivning
Expl Y;e A7 Sanering et 2
Expl Y;e A7 Rivning et 2
Expl Y;e A7 Arkeologi et2
Expl Y;e A7 Övr et 2+3
Expl Y;e A7 Detaljpl et 2
Expl Stadsutveckl Visborg
Expl Järnvägen 4
Expl Brodösen Terra Nova
Exploatering Bläckfisken
Expl Detaljplan mm genere
Expl Övrigt generellt
Expl Järnvägen 3
Expl Järnvägen 2
Kopparslagaren Terra Nova
Visby hamn
Gråbo 1:3
Oddvalds Klinte
Talgoxen Hemse
Visby Hällarna 1:7(järnv)

Totaler

Utgifter, tkr
Årsbudget, tkr
Avvikelse,
Jan 20 - Mars 20 Jan 20 - Mars 20 tkr
Prognos 2020, tkr
0
693
693
600
0
4 000
4 000
0
0
223
223
0
16
1 818
1 802
1 000
0
293
293
0
338
5 424
5 086
5 424
186
9 486
9 300
9 400
2
724
722
724
2
788
786
788
43
934
891
8 934
0
5
5
0
0
800
800
0
0
2 005
2 005
2 000
210
5
-205
600
0
1 105
1 105
0
0
870
870
1 300
0
1 000
1 000
600
0
-2 278
-2 278
0
0
-80
-80
0
67
9 497
9 430
9 497
0
1 000
1 000
1 000
6
0
-6
6
870
38 312
37 443
41 873
0
0
0
0
0
0
28
0
2 289
10
28
0
0
29
0
0
5
9
28
6
52
0

400
-4
-2
40
6
883
-520
-52
17 010
5 148
344
-141
-253
612
-489
-100
-16
-34
-88
-16
-39
-16

400
-4
-2
40
6
883
-548
-52
14 721
5 138
316
-141
-253
583
-489
-100
-21
-43
-116
-22
-91
-16

100
0
0
0
0
200
150
0
20 000
300
8 344
0
0
200
1 500
0
200
0
700
3 000
1 000
0

2 482

22 673

20 191

35 694
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1

Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen

1.1

Kvalitet

Under perioden har patientnämnden huvudsakligen bidragit till:


Mål 11: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.



Mål 12: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras
genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

Handläggningen av klagomålsärenden bidrar till patienternas medskapande i vårdens
kvalitetsutveckling.
En analysrapport för 2019 har tagits fram och remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden
samt socialnämnden. Chefer i vården har fått rapporten samt listrapporter för sina
respektive verksamheter. Detta förväntas bidra till vårdens kvalitetsutveckling. Samarbete
har pågått med representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att förbättra
analyser utifrån inkomna klagomål.
Informationsinsatser till vårdpersonal har planerats under året. Ett möte har redan ställts in
med anledning av rådande pandemi. Det är i dagsläget osäkert hur informationssatsningen
ska kunna genomföras.
För att kunna digitalisera ärendehandläggningen, förbättra informationssäkerheten och
förbereda för e-arkivering behöver den databas som används bytas ut.
1.2

Nämndmål-god kvalitet i stödpersonsverksamhet

Ett möte har skett med psykiatrin och inledningsvis är en förbättring av informationen
planerad. Nationellt pågår också ett arbete med framtagande av material gällande utbildning
av stödpersoner mm.
1.3

Barnkonventionen

Klagomål gällande barn ska särskilt uppmärksammas och rapporteras till Inspektionen för
vård och omsorg för 2020.
1.4

Klagomål och stödpersonsärenden

Under perioden januari till och med 26 mars har 69 klagomål inkommit. Det är ett mer än
under januari till mars 2019. Ingen stödperson är förordnad under året.
1.5

Ekonomi

Patientnämnden uppvisar ett plusresultat med 41 100 kronor och beräknas uppvisa ett
nollresultat på årsbasis.
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Väsentliga händelser

Årets första månader har varit fyllda av analys och rapportskrivning samt återkoppling till
vården.
2.1
2.1.1

Måluppfyllelse kvalitet
Mål 11

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Grundförutsättningen för uppdraget är att stödja och hjälpa patienter och närstående med
klagomål på vården. Hjälpen och stödet ska ges efter vars och ens förutsättningar och
behov. Är patienten ett barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Klagomål på vården är en
viktig del av vårdens kvalitetsutveckling och innevånare som lämnar in klagomål är i hög
grad medskapare i denna utveckling. Genom att underlätta för patienter som har klagomål
på vården bidrar patientnämnden till uppfyllandet av detta mål.
Handläggningen av klagomålsärenden bidrar till patienternas medskapande i vårdens
kvalitetsutveckling.
2.1.2

Mål 12

Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Kansliet deltar i Patientnämndernas nationella tjänstemannanätverk. Där återfinns en
representant från samtliga patientnämnder i Sverige. Ett syfte med nätverket är att arbeta
med gemensam utveckling så att det lagstadgade uppdraget uppfylls på bästa sätt.
Patientnämnderna i Sverige strävar också efter att arbeta på ett likartat sätt. Patienter rör sig
över Sverige och tanken är att de ska känna igen sig om de vänder sig till olika
patientnämnder.
Patientnämnderna ska bidra till vårdens kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. De processer som
är kopplade till uppfyllandet av detta uppdrag är under ständig utveckling. Denna
utveckling sker till viss del i samråd med vården.
Handläggningen av klagomålsärenden och stödpersonsverksamhet sker idag både digitalt
och på papper. Handläggningsprocessen behöver digitaliseras och förberedelse för
överföring till e-arkiv göras. För att kunna utföra lagstadgad analys och återkoppling till
vården krävs ett datasystem som kan hantera många olika variabler. Det datasystem som
används klarar inte att lagra den mängd handlingar som en digitaliserad
handläggningsprocess medför. Det håller inte heller tillräcklig säkerhetsklass. Systemet
behöver därför bytas ut.
Nämndhanteringen är digitaliserad.
En analysrapport för 2019 har tagits fram och remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden
samt socialnämnden. Chefer i vården har fått rapporten samt listrapporter för sina
respektive verksamheter. Detta förväntas bidra till vårdens kvalitetsutveckling. Samarbete

har pågått med representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att förbättra
analyser utifrån inkomna klagomål.
Informationsinsatser till vårdpersonal har planerats under året. Ett möte har redan ställts in
med anledning av rådande pandemi. Det är i dagsläget osäkert hur informationssatsningen
ska kunna genomföras.
För att kunna digitalisera ärendehandläggningen, förbättra informationssäkerheten och
förbereda för e-arkivering behöver den databas som används bytas ut.

2.1.3

Klagomål och stödpersonsärenden

Under perioden januari till och med 26 mars har 69 klagomål inkommit. Det är ett mer än
under januari till mars 2019.
Ingen stödperson är ännu förordnad under året.

2.2

Nämndmål

God kvalitet i stödpersonsverksamheten
Stödpersonsverksamheten behöver förbättras så att fler patienter ges möjlighet att få en
stödperson. Uppdraget innefattar rekrytering, utbildning av stödpersoner samt samverkan
med psykiatrin. Processen vid anmälan och tillsättning av stödperson behöver också ses
över.
Ett möte har skett med psykiatrin och inledningsvis är en förbättring av informationen
planerad. Nationellt pågår också ett arbete med framtagande av material gällande utbildning
av stödpersoner mm.

2.3

Barnkonventionen

I den lagstiftning som gäller för patientnämndens verksamhet står tydligt att om patienten
är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa. En tolkning av detta är
patientnämnden ska tillse att svar ges i rimlig tid från vården i ett klagomålsärende samt att
svaret är skrivet på ett lättillgängligt sätt. I ärenden gällande barn är det i regel
vårdnadshavare som kontaktar kansliet. Ett utvecklingsområde är att i högre grad efterfråga
barnets egna synpunkter i ett klagomål som berör dem själva.
Barnärenden ska särskilt uppmärksammas under 2020 och rapporteras till Inspektionen för
vård och omsorg.
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Ekonomisk uppföljning och prognos

Ekonomiskt resultat
Patientnämndens budget är indelad i tre kostnadsområden, nämndens köp av kanslitjänsten
från RSF, ledamöternas arvoden samt stödpersonsverksamheten.
Nämndens köp av kanslitjänsten uppvisar för perioden ett plusresultat med 40 400 kronor
och beräknas göra ett nollresultat även på årsbasis.

Kostnaderna för ledamöternas arvoden uppvisar för perioden ett minus med 7 400 kronor.
Stödpersonsverksamheten uppvisar för perioden ett plusresultat på 8 100 kronor men
beräknas gå jämt ut på årsbasis.
Årsprognos
Prognosen för patientnämnden totalt för 2020 är att verksamheten håller budget.
2020
Köp av tjänst från RSF

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Delår 1
Helår
427 500
387
40 400
1 710
1 710
0
100
000
000

Arvode nämndledamöter

26 400

33
800

-7 400

105
000

105 000

0

Stödpersonsverksamheten

8 100

0

8 100

32 000

32 000

0

462 000

420
900

41 100

1 847
000

1 847
000

0

PAN
totalt

Tabell 1: Budget, utfall och avvikelse för delår 1 samt budget och utfall för 2020.
2019
Köp av tjänst från RSF

Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Delår 1
Helår
419 300
359
60 200
1 677 1 572
104 500
000
000
500

Arvode nämndledamöter

23 500

40
300

Stödpersonsverksamheten

8 100

2 700

5 400

450 800

402
000

48 800

PAN
totalt

-16 800 104 000

107
800

-3 800

32 000

20
900

11 100

1 803
000

1 701
200

111 700

Tabell 2: Budget, utfall och avvikelse för delår 1 samt budget och prognos för 2019.

4 Investeringar
Kansliet behöver byta den databas som används för handläggning av klagomåls- och stödpersonsärenden. En ny databas ska stödja en digitaliserad hantering av alla handlingar som
rör klagomåls- och stödpersonsverksamheten på patientnämndens kansli. Den ska stödja
en överföring till e-arkiv. Den känsliga information som patientnämnden hanterar behöver
skyddas på ett säkrare sätt vad som är fallet idag.
Sammantaget förväntas en ny databas medföra effektivisering och modernisering av
handläggningsprocessen.
5 Personal
Med anledning av det utökade uppdraget som patientnämnderna fick 2018-01-01 har
kanslipersonalen utökats. From 2019-03-01 består kansliet av en verksamhetsledare och en
handläggare som båda arbetar heltid. Tidigare bestod kansliet av en heltid och en timvikarie
som arbetade cirka 40 %.
Patientnämnden köper kanslitjänsten av regionstyrelseförvaltningen vilket medför att
regionstyrelsen är anställningsmyndighet för kansliets personal. Patientnämnden hänvisar
till regionstyrelsen/RSF för närmare redovisning gällande kansliets personal.
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1. Sammanfattande kommentar och måluppfyllelse
Vårt kansli (4,0 tjänster) har i början av året två föräldraledigheter som kommer att pågå
under stora delar av 2020. Rekrytering av vikarier är gjorda och bägge vikarierna var plats i
början av mars. Det här kommer givetvis att påverka arbetssituationen under hela 2020, då
introduktioner och utbildning tar mycket tid av ordinarie medarbetare och kansliet räknar
med ett kompetensbortfall motsvarande en halvtidstjänst under stora delar av 2020.
Nämnden ligger relativt bra till när det gäller att nå sina uppsatta mål, med ett vakande öga
på handläggningstiderna samt på granskningen av ställföreträdarnas inlämnade
årsredovisningar.
Utifrån den personella situationen kommer de uppsatta målen under året att bli en
utmaning, men vi har goda förhoppningar om att nå dit. Dessutom kommer det bli svårt
för kansliets personal att lägga ner tid på digitalisering av kansliet samt på arbetet med earkiv, utan det här kommer att gå på sparlåga. Som det ser ut idag kommer arbetet att tas
upp med större kraft först under 2021.
Ekonomiskt räknar nämnden med att gå plus minus noll för kansliet på helåret och för
nämnden räknar vi med att gå 70 tkr plus på helåret.
Kostnaden för arvoden till ställföreträdare är i perioden låg i jämförelse med förutvarande
år men det beror på att färre årsräkningar har granskats i perioden än tidigare år. Det
kommer att jämna ut sig i och med budgetens periodisering och vi prognosticerar ett
underskott om 70 tkr avseende arvoden till ställföreträdare.

2. Väsentliga/kritiska händelser
Den personella situationen under 2020 kommer fortsatt att vara ansträngd, då två av
medarbetarna kommer att gå på längre föräldraledighet. Den ene kommer att vara
frånvarande 8 månader (27/1 – 27/9), och den andra januari/februari samt resterande av
året från och med 4 maj (fram till och med 31/8 2021), med undantag av att personen i
fråga går in och arbetar en period under semestermånaderna.

Ärendenr RS 2020/5 ÖFN 2020/6 Datum 2020-04-14

Rekrytering av vikarier är genomförd och klar och bägge vikarierna är på plats.
Introduktion av två vikarier kommer att ta tid, och som ordinarie nämndsekreterare ska
ersättas av annan medarbetare på enheten samt att implementeringen ärendesystemet
Wärna Go kommer att ske från januari och framåt räknar vi med ett kompetensborfall om
minst 50 % av en heltidstjänst under 2020.
Effekten av den personella situationen under 2020 kommer att betyda begränsningar i den
dagliga verksamheten. Bland annat kan handläggningstiderna, som för 2019 överskred
angivet mål, inte förväntas bli mycket kortare under 2020. Det kommer också att bli svårare
att uppnå nämndens övriga mål. Dessa är upprättade i förhållande till ett fullt bemannat
kansli. Dessutom har kansliet sedan september 2019, endast tillgång till en enhetschef på
halvtid (förmiddagar) vilket innebär att verksamheten i stort har förlorat resurser i form av
stöd och ledning.
Sammanfattningsvis: Den sammanlagda effekten av arbetssituationen under 2020 kommer
att innebära begränsningar i tillhandahållandet av tjänster i den dagliga verksamheten men
också en påverkan på verksamhetsutvecklingen under 2020. Digitalisering av kansliets
verksamhet, rekrytering av gode män och kompetenshöjning av personal är områden som
kommer att vara vilande under det kommandet året.
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I samband med inlämnandet av Strategisk plan och budget 2021-2023 har nämnden äskat
420 tkr i utökad budgetram för att utöka kansliets arbetsstyrka med 0,5 tjänst.
Idag ligger arbetsuppgiften som nämndsekreterare på kansliets handläggare/utredare.
Nämnden äskar därför en 0,5 tjänst för en nämndsekreterare. Syftet med det är att frigöra tid
för den befintliga personalen (handläggare/utredare), för att kontinuerligt kunna arbeta med
rekrytering och fortbildning av ställföreträdare.
Enheten omorganiserades under hösten 2019 och delades upp i två delar. Vi blev enheten
kansligrupper och det medförde att vi fick en enhetschef på halvtid. Det har visat sig att det
inte var den bästa lösningen då en halvtidstjänst inte räcker till för att kunna leva upp till det
uppdrag som det innebär att vara enhetschef.
Nämnden stödjer därför förslag om en utökning av enhetschefstjänsten med 0,3 tjänst, från
0,5 tjänst till 0,8 tjänst.
2.1 Måluppfyllelse nämndmål
2.1.1 Rättssäkerhet, tydlighet, tillgänglighet och trygghet

Länsstyrelsens årliga granskning har ännu inte ägt rum. Inga JO-anmälningar har inkommit
under perioden. Två klagomål hänförbara till enskilda ärenden har inkommit och har
hanterats i enlighet med rutinerna.
2.1.2 Handläggningstider

Handläggningstiden uppgår idag till 91 dagar. Det är en handfull ärenden vars
handläggningstid drar upp siffrorna. En undergruppering bland dessa är ärenden där
huvudmännen är unga människor med psykiska svårigheter som är svår att hitta lämpliga
ställföreträdare till. En annan gemensam nämnare bland de ärenden som drar ut på tiden är
att kansliet inte får in rätt handlingar alternativt att handlingarna är bristfälligt ifyllda.
Handläggningstiden är ett genomsnittsvärde som med fördel kan kompletteras med
medianvärdet som är 83 dagar. Det tyder på att medelvärdet är någorlunda rättvisande.
Urvalet är dock litet och därmed är siffrorna osäkra så här tidigt på året. Det är också i
samband med verksamhetsberättelsen som den slutliga handläggningstiden redovisas.
2.1.3 Årsräkningar

Ärendenr RS 2020/5 ÖFN 2020/6 Datum 2020-04-14

Kansliet har i dagsläget granskat 182 av de 433 årsräkningar som inkom i tid. Att jämföras
med fjolårets 243 granskade av 535 inkomna i tid.
Anledningen till att så många inte kommit in i tid torde vara att andra myndigheter (ex.
försäkringskassan, skatteverket m.fl.) from 2020-01-01 inte skickar ut sina
årssammanställningar per automatik. Detta var inte de goda männen tillräckligt förberedda
på. Antalet granskade är bra med tanke på vinterns personalsituation samt tekniska
problem med ärendehanteringssystemet.
2.1.4 Utåtriktade verksamheter

Utbildningar angående årsräkningar skedde i Visby 13/1 (60 personer deltog), och på
Hemse 16/1 (12 personer deltog). 16/3 var tanken att medarbetare skulle delta på ett öppet
möte hos centerpartiet för att informera om verksamheten, mötet blev dock inställt.
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2.1.5 Telefon- och besökstider

Samtliga besökstider och telefontider har varit öppna. Dock stängdes telefontiden på
onsdagar tillfälligt i februari och öppnades igen 2020-04-01. Detta på grund av att det
saknades personal på kansliet som kunde ta emot samtalen.
2.1.6 E-post

En stickprovsundersökning visar att samtliga undersökta e-brev besvaras skyndsamt och
oftast inom 48 timmar.
2.1.7 Andel nöjda ställföreträdare

Kundenkäten genomförs i maj månad
2.2 Prioriterade uppdrag från nämnd
2.2.1 Upprätthålla den goda servicenivån

Resultatet av kundenkäten 2019 visade att genomsnittsvärdet av de tillfrågade
ställföreträdarna som anser sig vara nöjda med kansliets och nämndens arbete i sin helhet
hamnade på 95 %. Det här en nivå som kansliet även i år kommer att arbeta hårt för att
upprätthålla. Det görs genom besöks- och telefontider hålls öppna enligt plan och att epost skyndsamt besvaras. De som ringer utanför telefontiderna kan lämna meddelande och
blir senare uppringda.
2.2.2 Upprätthålla nivån av kompetensförsörjning av ställföreträdare

Hittills i år har två utbildningstillfällen för hur man fyller i en årsräkning genomförts under
januari, en gång på Hemse (15 personer), och en gång i Visby (60 personer). Planen finns
att under 2020 genomföra följande: fyra utåtriktade möten under 2020, tre stycken
utbildningstillfällen för ställföreträdare, två gruppmöten för nya gode män (vår/höst).
Under rådande omständigheter med Covid-19 kan det komma att påverka vår plan för
kompetensförsörjning. Det som vi inte tror kommer att förändras är att vi även
kontinuerligt arbetar med enskilda utbildningstillfällen för nya och gamla gode män.
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2.2.3 Arbeta med att få ner handläggningstiderna

Handläggningstiden vid samma tidpunkt förra året uppgick till 99 dagar, vid delårsrapport 2
2019 var handläggningstiden 98 dagar och vid året slut var det nere på 95.5 dagar. I
perioden är handläggningstiden 91 dagar. Det kan tolkas som ett tecken på att arbetet
under perioden har gått bättre än förväntat och att kansliet har hittat en bra metod för att
arbeta med ärendehanteringsprocessen. Samtidigt är handläggningstiden beroende på
många olika faktorer som till viss del ligger utanför nämndens kontroll. Exempelvis
huruvida ansökningarna är kompletta, huvudmännens demografiska sammansättning eller
om där finns färdiga förslag på gode män i ansökningarna.
Medianvärdet för handläggningstiden i perioden är 83 dagar vilket tyder på att medelvärdet
är någorlunda rättvisande. Urvalet är dock litet och därmed är siffrorna osäkra så här tidigt
på året.
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3. Resultat i perioden, årsprognos
Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat med + 494 tkr i perioden.
Januari-mars 2020 (tkr)

Prognos helår 2020 (tkr)

Budget

Utfall

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

84
704
1 094

1 882

45
704
672

1 421

+39
0
+422

337
2 815
4 377

267
2 815
4 447

+70
0
-70

0
0

-40
7

40
-7

0
0

-100
100

+100
-100

7 529

7 529

0

Nämnd
Kansli
Ställföreträdare

Summa

Ensamkom. barn
-Intäkter
-Kostnader

Summa

Totalt ÖFN

+461

0

-33

+33

1 882

1 388

+494

7 529

0

7 529

0

0

0

3.1 Kostnads-/intäktsanalys

Nämndens budget är uppdelad på fyra olika områden:
 Kostnader för politisk ledning – nämndverksamhet
 Kostnader för kanslifunktion
 Kostnad för arvoden till ställföreträdare
 Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande flyktingbarn
3.1.1 Kostnader för nämndverksamhet

I budget 2020 har 337 tkr avsatts för kostnader för nämndverksamheten. Budgeten är
beräknad på att nämnden har 11 sammanträden per år samt att ordförande och vice
ordförande arvoderas enligt gällande riktlinjer. Eftersom den personella situationen
kommer att vara fortsatt ansträngd under 2020 har nämnden beslutat att ha endast sju
sammanträden under 2020. Hittills i år har nämnden haft två sammanträden.
Kostnaden t.o.m. mars uppgår till 45 tkr, 39 tkr under budget. Det är hänförbart till att inga
omkostnader för längre resor och utbildningar har utbetalats och att nämnden bara haft två
sammanträden. Kostnaden för sju sammanträden slutar på lite över 200 tkr. vilket gör att
nämnden prognosticerar ett plusresultat på helåret.
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3.1.2 Kostnad för kanslifunktionen

Nämnden har ett avtal med regionstyrelseförvaltningen om att tillhandahålla kansliresurser
med motsvarande 4,0 tjänster. Budgeten för denna del uppgår till 2 815 tkr. Kostnaden i
perioden uppgår till 704 tkr, vilket överensstämmer med periodens budget.
3.1.3 Arvoden till ställföreträdare

Nämnden har i budget avsatt 4 377 tkr för arvoden till ställföreträdare. Till och med mars
månads utgång har 672 tkr utbetalts vilket är 422 tkr mindre än periodens budget. Det är
också drygt 1000 tkr mindre än vad som betalades ut i arvode under samma period förra
året. Siffrorna är beroende av ett flertal olika faktorer;
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- Budgetens periodisering.
Budgeten är uppdelad i tolv enheter och nämndens kostnader för arvoden låter sig inte
delas jämt under årets månader. Under delårsperioden fattas vanligtvis en större andel
arvodesbeslut än under sommaren och hösten exempelvis. För perioden 2020 är det dock
mindre arvodesbeslut fattat än vanligt varför kostnaden för perioden är relativt låg.
Anledningen till det är vinterns ansträngda personalsituation. Under mars och början av
april har dock granskandet, och med det arvoderandet, skjutit fart.
- Vilka ärenden som har granskats i perioden.
Exempelvis har kansliet har granskat lika många redogörelser (ställföreträdare saknar
deluppdraget förvalta egendom) som samma period 2019 men har 2020 betalat ut drygt 100
tkr mer i arvode till dem som bara avkrävs den redovisningsformen. Detta visar hur
oförutsägbara våra budgetprognoser är i ett kort perspektiv. Kostnaden kommer,
antagligen, att jämna ut sig under året.
- Andel av arvodena som regionen betalar.
Huvudregeln är att huvudmannen själv betalar arvodet. Men bara om dennes inkomst
överstiger 2,65 pbb eller om denne har tillgångar som överstiger 2 pbb. I perioden har
drygt 41 % av arvodesbesluten avseende årsräkningarna betalats av regionen. Det är
avsevärt mindre än tidigare år under samma period. Den siffran kommer att öka under
årets lopp. Men kan också vara en bidragande faktor till den lägra omkostnaden i perioden.
- Ärendenas art.
Nämndens arvodesriktlinjer tillåter ett förhöjt arvode i de fall då arbetet i ärendet varit
särskilt betungande eller omfattande. Detta varierar från år till år och från ärende till ärende
och är omöjligt för nämnden att prognosticera. Det beror helt kort på vad som pågår i
huvudmännens liv.
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- Ärendevolymen och dess sammansättning.
En ökad ärendevolym medför naturligtvis ökade kostnader, den ligger dock relativt
konstant. Dock är kostnaden för arvode till viss del avhängig huvudmännens demografiska
sammansättning. En dryg fjärdedel av våra huvudmän är yngre än 30 år. Dessa ärenden är
dyrare för regionen då huvudmännen under 30 år mer sällan betalar sin ställföreträdares
arvode själv.
För att sammanfatta det hela så finns det mycket lite åtgärder som nämnden kan vidta för
att minska sina arvodeskostnader. Flertalet faktorer som påverkar arvodeskostnaden ligger
utanför nämndens påverkan, såsom prisbasbeloppets utveckling eller ärendenas
demografiska och ekonomiska sammansättning. Vad gäller en eventuell sänkning av
arvodet så utreddes frågan senast vintern 2018. Då framkom att en sänkning av arvodet
skulle inverka mycket negativt på möjligheten att rekrytera nya ställföreträdare samt att
behålla dem som vi redan har engagerat. I kundundersökningen som genomfördes i maj
2019 framkom också att det låga arvodet var en återkommande källa till missnöje bland
ställföreträdarna under överförmyndarnämndens tillsyn.

4. Investeringar
Överförmyndarnämnden har inga investeringskostnader.
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5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Överförmyndarnämnden har inget personalansvar.
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1 Sammanfattning
Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin, pandemin
påverkar Miljö- och byggnämndens (MBN) alla verksamheter men i synnerhet nämndens
uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt.
Viss tillsyn behöver fortgå i syfte att inte förvärra situationen inom samhället medan annan
verksamhet kan genomföras med anpassningar. Delar av verksamhet kommer i dagsläget
att ställas in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör riskgrupper och
primärproducenter av livsmedel.
Arbetsmiljön påverkas också genom distansarbete, inställda engagemang och digitala
möten. Coronaepidemin påverkar också den ekonomiska prognosen för
samhällsbyggnadsförvaltningen på sikt då en konjunkturnedgång är att vänta, många av
förvaltningens kunder är särskilt drabbade av omständigheterna.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa- Digital Samhällsbyggnad och uppstarten av en ny
förstudie inom Digital Dialog, båda finansierade av EU-medel genom Tillväxtverket. Fler
enheter arbetar med att utveckla e-tjänster och en implementeringskoordinator har tillsatts
som arbetar på halvtid med att säkerställa att de tjänster som DiSa tar fram används i
förvaltningen.
Förvaltningen har totalt samma antal medarbetare jämfört med 2019, den faktiska
arbetstiden är i princip också densamma. För samhällbyggnadsförvaltningen har sjuktalet
sjunkit jämfört med förra året från 6,24 % till 5,43 %.
Många av de i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första
månader, och de följs löpande upp av ledningsgruppen. De aktiviteter som ännu inte
påbörjats är schemalagda till hösten i enlighet med verksamhetsplaneringen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fortsatt under besparingsbeting och förvaltningen
prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som miljö- och
byggnämnden lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 4 mnkr år 2020.
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2 Väsentliga händelser
Corona påverkar processerna
För att minska smittspridningen av Coronaviruset arbetar flera verksamheter med
förändrade prioriteringar. Till exempel går inte tillsynen på lantbruksverksamheter att
genomföra då dessa är primärproducenter av livsmedel. Oron för viruset påverkar
sommarens serveringar och den inställda Almedalsveckan har påverkat Livsmedels- och
alkoholhandläggarnas arbetsbörda, vilket kommer påverka de förväntade intäkterna
negativt. Virusspridningen ökar också distansarbetet för förvaltningens medarbetare. Alla
resor och flera engagemang har ställts in, många interna och externa möten sker digitalt och
i annan form än först planerat.
FramSam – Framtidens samhällsbyggnadsprocess
Inom Region Gotlands effektiviseringsprogram har en process påbörjats för att kartlägga
samhällsbyggnadsprocessen över RSF, TKF och SBF. Medarbetare från förvaltningen
deltar och tar tillbaka nya insikter och kunskap till förvaltningen.
DiSa – implementering och ny förstudie
Arbetet med projektet DiSa (Digital Samhällsbyggnad) pågår för fullt inom förvaltningen.
En halvtidstjänst har tillsatts inom enhet Förvaltningsstöd för att agera som
implementeringskoordinator och säkerställa att de tjänster som projektet tar fram används
av handläggare och medarbetare och att de nya digitala arbetsprocesserna används. Under
årets första månader har en viktig implementeringsaktivitet varit utbildning för
medarbetarna inom den nya kartportalen, GoKart, som DiSa tagit fram. Enhet
Förvaltningsstöd har även under perioden ansökt om ytterligare externa medel från
Tillväxtverket för en förstudie kring Digital Dialog. Syftet med förstudien är att undersöka
hur ett fortsättningsprojekt på DiSa kan se ut. Medlen beviljades i slutet av mars och
förstudien startar veckan efter påsk 2020 och pågår till september 2020.
Flytt av kontorsplatser
Enhet Bygg och Stadsarkitekten har flyttat till nya lokaler i Havde och flera enheter har fått
flytta kontorsplatser inom huset Graip. Under årets första månader har förvaltningen
arbetat med att säkerställa god arbetsmiljö för medarbetarna och att arbetet löper smidigt
även på de nya platserna.
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Enhet Förvaltningsstöd nya process
Enheten arbetar med samtliga förbättringsförslag som inkommer från övriga förvaltningen
via en e-tjänst som lanserades förra året. Enheten har nu en digital process på plats kring
arbetet med förslagen, när det gäller ärendehantering, kartläggning och utifrån detta gör
enheten en prioritering med ett helhetstänkande, där kundperspektivet och nyttoberäkning
finns med som grund.
Effektivisering av livsmedelskontrollen
Enhetens arbete med att effektivisera livsmedelskontrollen har fortsatt i samarbete med
förvaltningsstöd och det nya arbetssättet i fördelning av objekt och hur de planerar sina
rutter har under januari och februari haft en positiv effekt gentemot kontrollmålet. Arbetet
i Coronatider har dock tagit tid från den ordinarie livsmedelskontrollen i en omfattning
som enheten ännu inte har något grepp om.
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3 Ekonomi
3.1

Resultat för perioden

Utfallet visar på ett underskott på 5 135 tkr. Justering har gjorts för upplupna och
förbetalda intäkter samt kostnader.
(Tkr)
Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget janmars, 2020
18 702
-25 008
-6 306

Utfall janmars, 2020
13 089
-24 529
-11 440

Avvikelse
-5 614
479
5 135

Budget
2020
74 816
-100 032
-25 216

Prognos
2020
69 820
-99 156
- 29 336

Kommentar
Miljö- och byggnämndens ekonomiska utfall för perioden är minus 5 mnkr, differenser är
på intäktssidan, . Bland annat som en direkt följd av Coronapandemin har beslut som tagits
om att skjuta upp årsfaktureringen inom miljöbalkens område, då det inom Region
Gotland beslutats att fakturor från och med april skall ha betaldatum sista september i år.
Därmed valde nämnden att vänta med faktureringen av årsavgifter inom miljöbalkens
område tills april. Fakturering brukar annars ske i mars varje år, detta för att på sätt kunna
bidra till att underlätta för företagare på Gotland under den kris som nu råder. Detta
påverkar då utfallet för intäkter under perioden men inte på helåret.
3.2

Årsprognos

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fortsatt under besparingsbeting och förvaltningen
prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som miljö- och byggnämnden lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 4 mnkr år 2020.
Nämnden har bland annat i strategisk plan och budget 2021-2023, påvisat att man är
underfinansierade och därmed är i behov av en utökad ram. Nämndens uppdrag har inte
minskats inför året utan utökats inom vissa verksamhetsområden, detta i kombination med
besparingsbeting på 400 tkr inför 2020, gör att nämnden lämnar en negativ prognos.
Coronaepidemin påverkar Miljö- och byggnämndens alla verksamheter men i synnerhet
nämndens uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade inkomsterna
negativt.
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Här följer en redogörelse av respektive enhets prognos för 2020:


Stadsarkitektenheten: Prognosen följer budget.



Enhet Förvaltningsstöd: Prognosen följer budget, därmed ses just nu ingen
anledning att justera förvaltningens overheadkostnad, där enhetens budget ingår.



Enhet Plan: Ökad arbetsbelastning till följd av bland annat av militärens införda
påverkansområden och ett mer hänsynstagande till exploateringen som kan påverka
Gotlands vattenskyddsområden. Dessa arbetsinsatser som kommer att ”belasta”
planenhet personal kan inte regleras mot den kommunala exploateringsbudgeten
utan dessa kostnader ska balanseras mot tilldelad ram. Bedömningen att
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personalinsatser mot den översiktliga kommer att öka vilket innebär mindre resurser
till kommunala exploateringsprojekt gör att risken högst påtagligt ökar att tilldelad
budget för enhet plan inte kan hållas. Egentligen borde en regional satsning på
övergripande planer per automatik innebära en ökad ramtilldelning men när så inte
sker så påtalas i alla fall vilka konsekvenser det ekonomiskt innebär för enhet plan att
ta ett stort ansvar för den viktiga och lagstadgade översiktliga fysiska planeringen
enligt plan-och bygglagen.


Enhet Geografisk information: Intäkter under delår 1 ligger i stort enligt förväntan.
Intäkter ifrån nybyggnadskartor och utstakningar/lägeskontroller ligger något under
budget men det tycks snarare handla om att faktureringen släpar något då enheten
har ett högt inflöde av beställningar. Budgeten hålls trots allt då en uppsägning från
årsskiftet inte kommer ersättningsrekryteras. Eftersom personens lönekostnad var
reducerad i och med DiSa-projektet är budgeten i balans då utbetalning från
Tillväxtverket inte sker löpande.



Enhet Alkohol och Livsmedel: Enheten gick med ett underskott 2019 och trots
effektivisering av verksamheten vilket medför en ökning av genomförda planerade
kontroller så förväntas ett underskott även för 2020. Enhetschefen har sedan tidigare
flaggat för att livsmedelskontrollen i Region Gotland är underfinansierad vilket även
Länsstyrelsen slagit fast i sin revision. På grund av Coronaepidemin förväntar sig
enheten att kundförlusterna kommer att fördubblas gentemot budget för 2020 både
för livsmedelskontrollen och för Tillståndsmyndigheten.



Enhet Miljö- och Hälsoskydd: En förutsättning för att klara enhetens ekonomiska
mål att de tilläggsanslag gällande pm10 undersökningar beviljas. Enheten ser också
att pågående pandemin kommer att påverka resultatet. Direkt påverkan genom att
inte alla typer av tillsynen går att genomföras. Indirekt kan ekonomin påverkas längre
fram via färre ansökningar/anmälningar och ökande kundförluster



Enhet Bygg: Enheten har under första kvartalet 2020 intäkter som högre än samma
period föregående år, men som trots detta ligger under årets budget och förväntas
göra detta under helåret. Bedömningen är att dessa inte kommer att kunna hämtas
ikapp under resten av året, varför prognosen har justerats i linje med det. För årets
första kvartal är kostnaderna för arbetskraft lägre än budget framför allt på grund av
vakanser. Enheten arbetar med att tillsätta dessa vakanser under året. Enheten
arbetar fortsatt med att effektivisera processen för bygglov, för att säkerställa resurser
som ger en långsiktigt hållbar ärende- och ekonomisk balans. Digitala arbetssätt har
börjat ge utfall, det skapar högre intäkter kombinerat med något lägre kostnader för
arbetskraft. Den trenden förväntas hålla i sig under året och kommande år.
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Investeringar

Miljö- och byggnämnden har en investeringspott på 1 mnkr. Prognosen för helåret är att
den potten kommer nyttjas, dels då mycket investeringar genomförs i samband med flytt av
verksamhet till nya lokaler i hus Havde på Visborg.
Utöver investeringspotten har enhet Geografisk information en investeringsbudget på 1
mnkr för inköp av nya mätinstrument, detta inköp har skjutits på från år 2019 och därmed
tog nämnden beslut om kompletteringsbudget på motsvarande belopp inför 2020.

4 Medarbetare
a) Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, en jämförelse över tid.
I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik på
samhällsbyggnadsförvaltningen för delår 1 2020 perioden januari-februari. Statistiken är
framtagen ur systemet beslutstöd. I underlaget ingår medarbetare som är tjänstlediga av
olika orsaker.

Tillsvidare
Visstidsanställd
Totalt

Anställda
2019
111
8
119

Årsarbetare
2019
110,75
6,8
117,55

Anställda
2020
109
10
119

Årsarbetare
2020
108,5
9
117,5

Diff
-2
+2

Förvaltningen har totalt samma antal medarbetare jämfört med 2019. Antalet
tillsvidareanställda har blivit färre medan visstidsanställda har ökat med två medarbetare.






Inom
enheten
bygg
finns
det
i
dagsläget
två
vakanser,
tillsynshandläggare/tillsynsinspektörer som ännu inte är tillsatta.
Miljö- och hälsa har ökat med två medarbetare under året. Varav en tjänst var en
vakans och en är en utökning av kommunekolog.
GIS har utökat med en medarbetare. Tillsvidareanställda har ersatts med
visstidsanställda kopplade till DISA projektet. En vakans kommer att uppstå under
våren i samband med en pensionsavgång. Enheten avvaktar med att tillsätta vakansen
under 2020.
Inom förvaltningsstöd är det två medarbetare färre jämfört med förra året. En
nämndsekreterartjänst har tagits bort samt att en verksamhetsutvecklare har slutat
och den är ej ersatt.
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I DiSa-projektet arbetar totalt 19 medarbetare. Sysselsättningsgraden motsvarar 11
medarbetare.
b) Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda uttryckt som årsarbetare
(enligt sysselsättningsgrad).
Vid samhällsbyggnadsförvaltningen är antalet årsarbetare för 2020 är den samma för 2019.
Inom förvaltningen är det ytterst få som inte arbetar heltid. HR-chefstjänstens omfattning
ändrades från en heltid till en halvtid under förra året. Inom förvaltningen finns det inga
oönskade deltider.
c) Faktiskt arbetad tid
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Den faktiska arbetstiden har inte förändrats nämnvärt jämför med förra året. Några få
timmars ökning medan antalet övertidstimmar är lägre.
d) Personalkostnad (konto 5).
För förvaltningen är personalkostnaderna lägre jämfört med vad som är budgeterat. Det
beror bland annat på att de vakanser som finns ännu inte är tillsatta samt på sjukfrånvaro.
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e) Sjukfrånvaro
För samhällbyggnadsförvaltningen har sjuktalet sjunkit jämfört med förra året från 6,24 %
till 5,43 %. Enheterna Bygglov, Plan och GIS har ett högre sjuktal än regionens mål att inte
överstiga 4,5 %. Enheterna ser dock inte någon ökning av arbetsrelaterade sjukdomar.
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5 Uppföljning aktiviteter VP 2020
Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Status

Färdiggrad

09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen
Sammanställa och
genomföra en
grönstrategiplan

Anders Rahnberg

2020-12-31

Arbeta för att
implementera en
VA – rådgivning

Mattias Edsbagge

2020-12-31

Implementera
dagvattenpolicyn

Anders Rahnberg

2020-12-31

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-04-16

Kommentar:
Dagvattenstrategin används i enhetens remissutlåtande i exploateringsfrågor bland annat.
Enheten finns representerad i dagvattengruppen och frågan finns med i
detaljplanehantering och skapande per automatik.
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Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Status

Färdiggrad

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-04-16

Handlings- och
aktivitetsplan
färdigställd för
företagslotsen i
relation till SBF

Martin Ekepil
Ringelid

2020-12-31

Kommentar:
Målet och aktiviteten kommer att omarbetas. Det finns idag ingen företagslots inom
Region Gotland. Företagens kommunikation med förvaltningen kommer vara en del av
de frågor som undersöks i och med förstudien Digital Dialog som drivs av
förvaltningsstöd under året.
Extern
Johan Åberg
2020-12-31
kommunikationsst
rategi framtagen
för SBFs nya
tjänster och
processer riktad
mot företag
Kommentar:
Syftet med kommunikationsstrategin är att stärka kommunikationsarbetet på
samhällsbyggnadsförvaltningen kopplat till verksamhetsplanen för 2020.
Kommunikationsinsatserna utgår från de i verksamhetsplanen prioriterade aktiviteterna.
Detta för att stärka de enskilda aktiviteterna och fortsatt bidra till en transparent process.
Angående mål 5: diskussion är inledd med kommunikatör på RSF.
Angående mål 2: avvaktar resultat, ingen åtgärd än
Angående mål 9: avvaktar resultat, ingen åtgärd än
Angående mål 12: pågår
Angående mål 15: avvaktar
Analys och
Andreas Larsson
2020-12-31
aktivitetsplan
utifrån resultatet
av
insiktsmätningen
(NKI) för
förbättring

9 (13)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport 1

Kommentar:
Arbetet påbörjas i slutet av april 2020 då den fullständiga NKI-rapporten publiceras.
Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Aktivitet

Ansvarig

Startdatum Slutdatum

Status

Färdiggrad

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Öka den
externa
delaktighet
en i
samhällsby
ggnadsproc
essen

Martin
Ekepil
Ringelid

2020-02-10

2020-12-31

Kommentar: Enheterna arbetar framförallt med aktiviteten genom projektet DiSa.
Resultatet av arbetet har lett till ökad tillgänglighet, fler och bättre e-tjänster, stärkt extern
kommunikation/dialog och den utvecklingsförändring som projektet innebär utifrån
framförallt kundperspektivet, där tjänstedesign är ingången i allt arbete som utförs. Allt
för att öka delaktigheten.
Färdigställa
en
arkitekturst
rategi

Christian
Hegardt

2020-02-10

2020-12-31

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-04-16

Kommentar: Förberedelse organisation arkitekturstrategiskt arbete, här ingår också
arbetet med översiktsplanen
Ta fram ett Dick
nytt
Svennefelt
handlingspr
ogram för
lagen om
skydd mot
olyckor

2020-02-10

2020-12-31
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Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Status

Färdiggrad

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Säkerställa att
DiSa-projektet
genomförs och
implementeras i
förvaltningen

Martin Ekepil
Ringelid

2020-12-31

Kommentar:
Förändringsledare utsedd och första mötet har skett för framtagande av
implementeringsplan.
Färdigställa,
implementera och
utvärdera
kvalitetsmål för de
olika
verksamheterna
på SBF

Nathalie Ahlstedt
Mantel

2020-12-31

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-04-16

Kommentar:
Arbetet påbörjas under hösten 2020.
Systematisera
förvaltningsstöds
förbättringsarbete
genom en
dokumenterad
process, löpande
utvärdering och
nedslag

Martin Ekepil
Ringelid

2020-12-31

Kommentar:
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Processkartläggning / workshop utförd under en halvdag med enheten. Arbetet som
kvarstår är att skapa processchema utifrån vad som tagits fram samt även att presentera
denna ut emot övriga förvaltningen.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Status

Färdiggrad

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Säkerställa att
friskvårdstimmen
utnyttjas

Elisabeth Söderbäck 2020-12-31

Uppföljning av
medarbetarunders
ökningen

Elisabeth Söderbäck 2020-12-31

Standardiserad
introduktion för
nyanställda

Martin Ekepil
Ringelid

2020-12-31

Ärendenr RS MBN 2020/5 Datum 2020-04-16

Kommentar:
Avvaktar tills HR avdelning klargjort vad de skall ta fram centralt. Därefter påbörjar vi
arbetet för förvaltningen.
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Sammanfattning
Kvalitet

Den psykiska ohälsan ökar och har kommit att bli ett av våra vanligaste hälsoproblem.
Förvaltningen har tagit fram en utbildningsplan där medarbetare i alla avdelningar planeras
genomgå utbildning i första hjälpen kring psykisk hälsa.
Brukarmedverkan är ett prioriterat utvecklingsområde och arbetet pågår med att involvera
brukare i verksamheternas utvecklingsarbeten. Goda exempel är förbättringsarbeten utifrån
brukarundersökningar samt fokusgrupper för att identifiera områden för utveckling. För att
öka brukarmedverkan fick samtliga brukare som besökte stöd- och försörjningsenheten
under tre veckor i februari möjlighet att välja mellan att komma och delta i fokusgrupp, bli
kontaktade via telefon, direkt lämna synpunkter via ett formulär eller att avböja att delge
sina synpunkter.
Förvaltningen har för 2020 prioriterat arbetet med att identifiera nya
kommunikationsvägar. Appar och möten via webb är pågående utvecklingsarbeten. Vidare
pågår ett arbete kring bildstöd.
Digitaliseringsutvecklingen pågår inom samtliga avdelningar och arbetet fortsätter med att
bland annat utveckla e-tjänster, digitala tillsyner, appar, mobil dokumentation och
kompetenshöjning inom digitalisering.
I verksamhetsplanen för 2020 så har socialförvaltningen formulerat aktiviteter som syftar
till antagna mål i Regions Gotlands styrmodell. Samtliga aktiviteter inom målområdet
kvalitet är påbörjade under delår 1. Detta innebär att socialförvaltningen under första
delåret har påbörjat arbetet med att bidra till Region Gotlands mål.
1.2

Medarbetare

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen under
januari och februari. Likaså ökade sysselsättningsgraden hos medarbetare inom
omvårdnadsområdet till följd av förvaltningens pågående arbete med heltid som norm.
Även antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade under första kvartalet. Utvecklingen går
att knyta till det arbete som avdelningarna bedriver med att minska beroendet av
timanställda i syfte öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie medarbetare. Ett
arbete som även förväntas bidra positivt till frisknärvaron.
Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter som på grund av Covid-19 planerats om och
senarelagts. Ambitionen är att så snart som möjligt återuppta aktiviteterna i enlighet med
verksamhetsplanen.
1.3

Ekonomi

Nämndens ekonomi är inte i balans med ett prognostiserat underskott mot budget på 25
miljoner kronor. Målet en ekonomi i balans uppnås därför inte. Med hänsyn till läget nu
och effekterna av pandemin så är det prognostiserade resultatet ytterst osäkert. En
bedömning framåt är att behov av insatser ifrån socialtjänsten kan komma att öka, framför
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allt behovet av försörjningsstöd. Förvaltningen har en obalans mellan uppdrag och resurser
framför allt inom LSS-området där det är stora underskott trots låga kostnaderna nationellt
sett.
För perioden januari till mars redovisas ett överskott mot budget med 3,6 mnkr. För
verksamheten exklusive flyktingmottagningen (där intäkter saknas) är överskottet 7,0 mnkr.
Dock brukar verksamheterna i regel ha lägre kostnader månaderna januari till mars och
högre kostnader senare under året, framför allt under sommaren. Nettokostnaden för
förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och prognosen för helåret är en
ökning med nästan 5 procent. Nettokostnadsökningen är förvisso hög men väntad då den
främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till äldre personer ökar i takt med en
åldrande befolkning.
För insatser enligt SoL, som främst avser äldreomsorg, prognostiseras liksom tidigare år ett
överskott. Dock är överskottet betydligt mindre än tidigare år till det nu tillkommer platser
på särskilt boende samtidigt som hemtjänstinsatserna väntas öka. Behov av hemsjukvård
har ökat under 2019 vilket gett ökade kostnader och underskott för hemsjukvården, detta
är oroväckande. För LSS-insatser är bedömningen ett stort underskott vilket verksamheten
haft de senaste åren då volymökningar inte kompenserats. För individ- och familjeomsorg
prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för barn- och ungdomsvården ser bättre
ut trots den stora inströmningen av orosanmälningar. Det finns dock en farhåga att
behovet av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under 2020. Ekonomin för
flyktingmottagningen antas vara i balans för 2020.
I och med bedömt underskottet bör socialnämnden äska medel ifrån regionfullmäktige till
LSS-insatserna med 22 mnkr. Bedömningen är att det är mycket svårt att påverka
kostnaderna inom LSS-området. I övrigt pågår flera aktiviteter i syfte att minska
kostnaderna framför allt vad gäller bemanning och minskat antal externa placeringar.
Dessutom pågår en konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska
kostnaden per vårddygn.

2
2.1

Händelser av väsentlig betydelse
Allmänt

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Löneöversynen framflyttad
Under mars månad beslutades att 2020 års löneöversynsarbete skjuts upp för de
avtalsområden som saknar avtal. Löneöversynsarbetet kommer att återupptas under hösten
så snart avtalsförhandlingarna blir klara.
Utbildningssatsning
Ersättningen för nyutbildade undersköterskor höjs till 3 000 kronor per månad.
Förvaltningen inrättade också en utbildningsanställning med placering inom
hemsjukvården för sjuksköterskor som vill utbilda sig till distriktssjuksköterska.
Heltidsresan
Inom Region Gotland är socialförvaltningen en av de förvaltningar som kommit längst
med heltidsresan. Det är också den förvaltning som har flest deltidsanställda. Under 2020
nyanställs på heltid och de som redan jobbar inom förvaltningen erbjuds att gå upp i tid.

4 (32)

Region Gotland
Socialförvaltningen

Delårsrapport 1 2020

Digitaliseringens möjligheter
Efter att projektet kring välfärdsteknik inom äldreomsorgen avslutats fortsätter den digitala
utvecklingen genom projektet Digital äldreomsorg (finansierat av Europeiska
Socialfonden). I januari samlades runt 200 undersköterskor och annan omvårdnadspersonal
till en första utbildningsdag på temat digitalisering i verkligheten.
IFO-dag om barnkonventionen och barnrätt
I januari samlades också medarbetare inom individ- och familjeomsorgen till en
utbildningsdag om barnkonventionen. Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen
en del av svensk lagstiftning.
Studenter lär känna regionen som arbetsgivare
Region Gotland bjöd in till informationsdag för alla socionomstudenter vid Campus
Gotland Uppsala Universitet. Det var en stor uppslutning, 33 av 35 elever deltog.
Vi vann Psynkpriset
Tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen jobbar socialförvaltningen med tre
viktiga verksamheter kring barn och unga: Första linjen, MiniMaria och Socialpsykiatriskt
team. För det goda samarbetet och effekterna man kan se prisades Region Gotland.
Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som står bakom Psynkpriset som varje år
delas ut för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa.
Prisades under Förnyelsedagen
Socialförvaltningen tävlade med fyra bidrag till årets Förnyelsepris. Förvaltningen vann i
två kategorier:
- Projektet 3S, välfärdsteknik inom äldreomsorgen vann årets temapris som var
digitalisering.
- Hälsofrämjande enheten vann det andra priset, årets servicepris. Det vann man för
de digitala rörelsefilmer som enheten spridit till personer över 65 år och som
används i den ordinarie verksamheten.
De andra två bidragen som var med under Förnyelsedagen var Familjerådslagsteamet och
Din coach - ett nära stöd för personer med en funktionsnedsättning.
Krisledning
Ledningsgruppen genomförde i mitten av februari en övning av allvarlig händelse ledd av
kris- och beredskap inom Regionstyrelseförvaltningen.
2.2

Corona (Covid-19, pandemi)

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Det är speciella tider när denna delårsrapport skrivs. Coronaviruset påverkar stora delar av
förvaltningens arbete och har förändrat många verksamheter.
Här är bara några exempel:
 Förvaltningens ledning har särskilda möten kring coronaläget varje vecka. Ett
ständigt fokus är arbetsmiljön och frågan om bemanning.
 Alla avdelningar har gjort risk- och konsekvensanalyser kring vad en mycket högre
sjukfrånvaro skulle få för konsekvenser.
 Flera enheter och avdelningar har tidvis haft ett tufft personalläge, exempelvis
hemtjänst och barn- och familjeenheten.
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Besöksförbud på särskilda boenden för äldre och LSS.
Mer distansarbeten för de verksamheter som har möjlighet till det.
Skypesamtal med familjer när det är möjligt inom individ- och familjeomsorgen.
Ändrade och förstärkta rutiner kring bland annat hygien för hemsjukvård,
hemtjänst, LSS och äldreomsorg.
 Sjuksköterska vid hemsjukvården förstärker MAS, medicinskt ansvarig
sjuksköterska.
Några exempel på goda initiativ i samband med corona:
 Daglig verksamhet har erbjudit sina tjänster för att exempelvis tvätta åt hemtjänsten
eller tillverka skyddsutrustning.
 Hemtjänsten var tidigt ute och såg till att anställda hade tillgång till kit med
skyddsutrustning att ha med sig i bilen eller på cykeln.
 Prispengarna som projektet 3S fick när man vann temapriset går till digitala
konserter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och inom
äldreomsorgen. I coronatider sitter många isolerade i sina hem och på boenden.
Förhoppningen är att musik som alla kan lyssna till är välkommet.
 Hälsofrämjande enheten jobbar med att sprida sina digitala rörelsefilmer och har
tagit initiativ till digitala samtalscaféer.
Socialförvaltningen tillhör de funktioner i samhället som ska ta hand om konsekvenserna
av corona på sikt. Det kan handla om barn som far illa, risk för ökat våld i hemmet,
familjer som tvingas till försörjningsstöd, problem med missbruk och kanske en växande
psykisk ohälsa som drabbar både yngre och äldre.

3 Förväntad utveckling
Medarbetare
På grund av corona (Covid-19) förväntas sjuktalet öka så länge samhällssmittan kvarstår.
Samtidigt bedöms söktrycket till utannonserade tjänster öka av samma skäl. Nya arbetssätt
kommer att implementeras som ett led i begränsningen till fysiska möten. Utvecklingen i
personalkostnaden är svårbedömd med tanke på nationella stimulanspaket och
smittspridningens varaktighet. I nuläget går det inte heller att bedöma nivån på löneavtalen
i kommande avtalsrörelse. Det mesta beror på utvecklingen av coronapandemin.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Möjlighet att studera till undersköterska
Socialförvaltningen erbjuder i samarbete med Vuxenutbildningen tio tillsvidareanställda
boendeassistenter eller stödassistenter att delta i en ny pilot för validering/komplettering
för att bli undersköterska.
Processen med att konkurrensutsätta särskilda boenden går vidare
Socialnämndens beslut om konkurrensutsättning av de två särskilda boenden går vidare.
Under våren ska förvaltningsledning och politiker hålla informationsmöten för
medarbetare om processen. På grund av coronaviruset har mötena tvingats senareläggas.
Besök nämnden
Under året ges alla medarbetare inom socialförvaltningen möjlighet att sitta med och lyssna
på ett sammanträde i socialnämnden. Flera intresserade har redan anmält sig
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Samhälle

4.1

Målområde: Social hållbarhet

Inom målområdet Social hållbarhet har socialförvaltningen valt ta fram aktiviteter som
kopplar till samtliga tre mål. Målen kan ha fler aktiviteter, Nedan redovisas framtagna
aktiviteter samt en beskrivning av förvaltningens arbete under delår 1.
Avser mål: Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

Resultat från Socialpsykiatriskt team (SPT),
Skolfam och Etableringslinje används i
verksamhetsutveckling

1.

Verksamheten har
framtagna
utvecklingsområden som
bygger på resultat i SPT,
Skolfam och etableringslinje

Genomför
d

x

1. Resultat från Socialpsykiatriskt team (SPT), Skolfam och Etableringslinje används i
verksamhetsutveckling
Det pågår ett arbete inom individ- och familjeomsorgen kring att kunna ta fram
mätbara resultat för att sedan kunna använda dessa i verksamhetsutveckling. För
skolfam och etableringslinje så kan resultaten redovisas först vi terminens slut.
Avser mål: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor
Aktivitet

Mätbart mål

Status

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Ej
Påbörjad
påbörjad
Effekten mäts utifrån
indikatorer som togs fram
vid införandet av första
linjen

1.

Mäta effekten av införandet av första linjen

2.

Prioritera insatser för föräldrar med
försörjningsstöd i syfte att närma sig
arbetsmarknaden

3.

Medarbetare har genomgått utbildning
”första hjälpen för psykisk hälsa”

100% av medarbetare har
genomgått utbildning utifrån
framtagen plan

x

4.

Utveckla ett kvalitativt samarbete med
Barn- och elevhälsan, barn- och
ungdomspsykiatrin och Barnhabiliteringen

Mötesformer inom Barnsam
finns med ett tydligt syfte
att hitta förbättringar i
arbetsprocesser och flöden
mellan verksamheterna

x

Mätningar visar att fler har
närmat sig arbetsmarknaden

Genomför
d

x

x

1. Mäta effekten av införandet av första linjen
Inom avdelningen individ- och familjeomsorg så har man påbörjat arbetet med att ta
fram indikatorer för att kunna mäta effekten av första linjen. Det är dock för tidigt
att kunna se effekterna för andra enheter och verksamheter. Dock kan man se goda
resultat av den behandling som ges.
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2. Prioritera insatser för föräldrar med försörjningsstöd i syfte att närma sig arbetsmarknaden
Det pågår ett arbete inom individ- och familjeomsorgen kring att prioritera insatser
för föräldrar som har försörjningsstöd.
3. Medarbetare har genomgått utbildning ”första hjälpen för psykisk hälsa”
Under början av året så fortgick utbildningarna kring första hjälpen för psykisk hälsa
enligt framtagen plan. Med anledning av Covid- 19 så är nu utbildningarna pausade
vilket gör att förvaltningen inte kommer kunna utbilda i den takt som var planerat.
Socialförvaltningen planerade även i samband med denna utbildning att utbilda två
medarbetare till instruktörer i syfte att dessa skulle hålla utbildningar. Även detta har
skjutits upp till hösten och försenat arbetet.
4. Utveckla ett kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin och
Barnhabiliteringen
Inom Barnsam pågår en översyn av organisationen för samverkansfrågor mellan
Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Denna översyn syftar till att skapa
bättre förutsättningar för de områden där förvaltningarna behöver samverka. Inom
avdelningarna pågår flera goda utvecklingsarbeten med berörda samverkansparter.
Avser mål: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Revidera plan för extraordinära
händelser

2.

Tydliggöra förvaltningens ansvar vid Uppdaterad plan finns
extraordinära händelser

3.

Ledningsgruppen genomför en
praktisk krisövning

Genomför
d

Uppdaterad plan finns
x

x

Övningen är genomförd

x

1. Revidera plan för extraordinära händelser
Arbetet med att revidera plan för avdelningarnas extraordinära händelser planeras att
göras under våren. Hemtjänsten och hemsjukvården har påbörjat ett arbete inom
sina respektive avdelningar.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

2. Tydliggöra förvaltningens ansvar vid extraordinära händelser
Arbetet med att revidera förvaltningens ansvar vid extraordinära händelser planeras
att göras under våren.
3. Ledningsgruppen genomför en praktisk krisövning
Ledningsgruppen genomförde i mitten av februari en övning av allvarlig händelse
ledd av kris- och beredskap inom regionstyrelseförvaltningen. Övningen har sedan
följts upp på förvaltningens ledningsgrupp.
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4.2

Målområde: Ekonomisk hållbarhet

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet så har socialförvaltningen inga framtagna
aktiviteter för 2020 inom något av målen.
4.3

Målområde: Ekologisk hållbarhet

Inom målområdet Ekologisk hållbarhet har socialförvaltningen valt ta fram aktiviteter för
två mål. Målen har fler aktiviteter. Nedan redovisas framtagna aktiviteter samt en
beskrivning av förvaltningens arbete under delår 1.
Avser mål: Gotlands klimatavtryck minskar
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Revidera miljöplanen

2.

Beakta miljöperspektivet i utvecklingsoch utredningsarbeten

Uppdaterad plan finns

x

Alla utredningar ska ha
beaktat miljöperspektivet

x

Genomförd

1. Revidera miljöplanen
Arbetet har börjat med ett inledande möte tillsammans med miljöstrateg och
miljösamordnare på regionstyrelseförvaltningen för att ta fram vilka aktiviteter
socialförvaltningen skulle kunna ta med i en reviderad handlingsplan för miljöarbete.
2. Beakta miljöperspektivet i utvecklings- och utredningsarbeten
Kvalitet- och utvecklingsavdelningen har uppdaterat sina mallar för tjänsteskrivelser för
att säkra att miljöperspektivet beaktas i utredningar.
Inom förvaltningens olika avdelningar så pågår flera utvecklingsarbeten utifrån ett
miljöperspektiv. Exempel på sådana utvecklingsarbeten är:
 Ökat användande av webbaserade möten
 Kvalitetssäkring av inkontinenshjälpmedel
 Ökat användande av elcyklar
 Samverkan med andra för att minska resandet vid placeringar i andra
kommuner.
Avser mål: Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemet
Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Revidera miljöplanen

Uppdaterad plan finns

Genomförd
x

Se svar ovan.
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5 Kvalitet
Flera utvecklingsarbeten pågår inom förvaltningens avdelningar och framförallt genom
digitalisering. Inom särskilda boenden pågår ett omfattande projekt kring att höja
kompetensen kring digitalisering hos medarbetare. Vidare så fortsätter arbetet med digital
tillsyn. Inom hemsjukvården så har man tagit fram en ny e-tjänst för hemsjukvård vid
tillfällig vistelse. Det pågår även en pilot kring mobil dokumentation. Inom omsorgen om
funktionsnedsatta pågår ett aktivt arbete med att samla in brukares förbättringsförslag till
appen Wellbee för ytterligare produktutveckling. Inom individ- och familjeomsorgen ser
man en fortsatt ökning av användandet av e-tjänsten för försörjningsstöd. Målet är att 55
procent av ansökningarna ska inkomma via e-tjänsten 2020. I Mars inkom 47 procent av
ansökningarna digitalt.
Inom målområdet Kvalitet har socialförvaltningen valt ta fram aktiviteter som kopplar till
samtliga tre mål. Målen kan ha fler aktiviteter. Nedan redovisas framtagna aktiviteter samt
en beskrivning av förvaltningens arbete under delår 1.
Avser mål: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

2.

Skapa webbsida för personer som är 65
år och äldre med samlad in-formation
Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva
kommunikationsvägar utifrån brukares
behov

Webbsida är i drift

Varje avdelning har i
samverkan med brukare
identifierat minst en ny
kommunikationsväg

Genomför
d

x

x

1. Skapa webbsida för personer som är 65 år och äldre med samlad information

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Syftet med att skapa denna sida är att försöka samla information riktad till personer
som är 65 år och äldre. Informationen är tänkt att utgå från målgruppens behov och
inte från vår organisation och verksamhet. Arbetet pågår och i samband med att
webbsidan för personer som är 65 år och äldre skapas så har det varit möjligt för
medborgare (både äldre och yngre) att anmäla sig till att delta i en referensgrupp för
webbsidan.

2. Vi skapar nya ändamålsenliga och effektiva kommunikationsvägar utifrån brukares behov
Inom förvaltningen så pågår det flera olika arbeten med att identifiera brukares behov
av nya kommunikationsvägar.
Inom avdelningen för särskilda boenden så har rådande besöksförbud med anledning
av Covid-19 skyndat på behovet av att använda digitala verktyg för möten för att kunna
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ha kontakt med nära och kära. Det finns även önskemål om att information ges via till
exempel sms istället för informationsblad.
Inom myndighetsavdelningen så planerar man att i ansökningsblankett och e-ansökan
ställa frågan hur man vill bli för att öppna upp för fler och nya kontaktvägar.
Inom individ och familjeomsorgen så har man beställt informationsskärmar till
väntrum för att kunna ge aktuell information under tiden man väntar.
Inom omsorgen om funktionsnedsatta planerar man för att inventera behov av
kommunikationsvägar i dialog med bland annat intresseföreningar och fokusgrupper.
Det pågår även utbildningsinsatser i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation), bildstöd och sociala berättelser. Vidare så arbetar man vidare
vidareutveckling av appen Wellbee.
Avser mål: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapare och bli
respektfullt bemötta
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

1.

Brukare är medskapare i våra
utvecklingsarbeten

Varje avdelning har
genomfört ett
utvecklingsarbete där
brukare är medskapare

Genomför
d

x

Brukare är medskapare i våra utvecklingsarbeten

Inom förvaltningen har man påbörjat flera olika arbeten där brukare är medskapare i
utvecklingsarbeten.
På några särskilda boenden så pågår utvecklingsarbeten kring aktiviteter och
måltidssituationen där brukare är delaktiga. Flera arbeten pågår även där man
tillsammans jobbar med brukare med förbättringsområden utifrån
brukarundersökningen.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Inom omsorgen om funktionsnedsatta så fortsätter arbetet tillsammans med brukare i
daglig verksamhet för årets statsbidrag för habiliteringsersättning. Vidare så planerar
man för att genomföra fokusgrupper med brukare för att identifiera önskemål om
utvecklingsarbeten.
Hälsofrämjande enheten har genomfört fokusgrupper när de arbetat fram ett förslag
för utveckling av mötesplatser för personer över 65 år för beslut i socialnämnden.
Detta har gjorts för att fånga synpunkter inför en eventuell förändring.
Avser mål: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster
säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

Genomför
d
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1.

Kartläggning av processer i syfte att
skapa effektivare arbetssätt

Varje avdelning har kartlagt
den process som är i störst
behov av utveckling för att
skapa effektivare processer.

x

1. Kartläggning av processer i syfte att skapa effektivare arbetssätt

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Inom förvaltningens avdelningar så har man påbörjat arbetet med att kartlägga olika
processer i syfte att utveckla effektivare arbetssätt. Nedan följer några exempel på
processer man kartlagt:


Handläggningsprocessen för bostadsanpassningen



Bemanningsprocessen inom särskilt boende



Processer där flera professioner samverkar har kartlagts inom omsorgen om
funktionsnedsatta så som t ex att identifiera behov av hjälpmedel mellan
boende och daglig verksamhet.



Inom hälsofrämjande enheten så har dagverksamhet för personer med
demenssjukdom jobbat med processen ”från diagnos till insats” - i samverkan
med Myndighetsavdelningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Man har
identifierat delmomentet "introduktion" som en del i processen att nå brukare
med lätt till medelsvår demenssjukdom.
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6

Medarbetare

Medarbetaravsnittet består av två delar och delas in i svar på Region Gotlands frågor (6.1)
och uppföljning av aktiviteterna i socialförvaltningens verksamhetsplan (6.2).
6.1

Personalstatistik och personalkostnader

Avsnittet redogör för personalstatistik och personalkostnader, jämfört med 2019.
6.1.1

Antal
anställda
Månad
Alla anstoch
avlöningsfor
mer
Tillsvidare
månadsavlö
nad
Visstid
månadsavlö
nad

Antalet anställda

2019

2020

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

1729

1727

1730

1703

1695

1693

1707

1709

1720

1720

1723

1713

1709

1501

1493

1484

1473

1473

1479

1486

1484

1482

1492

1517

1510

1505

228

234

246

230

222

214

223

227

241

231

208

205

206

Antalet tillsvidareanställda har till viss del ökat beroende på att avdelningarna bemannat
med fler ordinarie medarbetare i sin strävan att minska beroendet av visstidsanställda.
Korttidsenheten har minskat bemanningen i takt med att antalet platser har minskat.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har minskat med två tillsvidareanställda.
Minskningen beror på bättre planering av insatsscheman och att medarbetarnas schema
anpassats till det faktiska behovet. Även heltid som norm har haft en påverkan på antalet
medarbetare. På sikt kommer avdelningen att öka med cirka 20 tillsvidareanställda
medarbetare då kompetens- och bemanningsenheten är under uppbyggnad och beräknas
vara klar i september.
Inom hemtjänsten följer bemanningen behov av insatser (beviljade beslut). Bemanningen
inom särskilda boenden är i nivå med tidigare kvartal.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Hemsjukvården har ökat antalet medarbetare på grund av rekryteringar och överlappande
anställningar till följd av förändrad arbetsbelastning. Avdelningen kommer fortsättningsvis
ha en restriktiv hållning kring nyanställningar.
Vid en jämförelse mellan könen kan konstateras att förvaltningen ökat andelen
månadsavlönade män från 16,5 procent 2019 till 17,7 procent 2020.
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6.1.2

Antalet årsarbetare

Antal
årsarbetare
Månad
Alla anst- och
avlöningsformer
Tillsvidare
månadsavlönad
Visstid
månadsavlönad

2019

2020

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

1567

1569

1575

1554

1549

1548

1557

1559

1571

1572

1575

1574

1573

1365

1361

1355

1347

1348

1355

1357

1356

1356

1366

1391

1391

1388

202

208

220

207

201

193

199

203

215

206

184

183

185

Antalet årsarbetare följer till viss del antalet anställda, men förändringen blir större. De
ökade sysselsättningsgraderna till följd av heltidsresan ger en ökning i antalet årsarbetare i
förhållande till antalet anställda.
6.1.3

Faktiskt arbetad tid

Arbetad tid i
timmar
Faktiskt arbetad
tid
Övertid
Mertid

Jan-Feb 2020

Jan-Feb 2019

Skillnad i %

430 890

Ökning/
minskning
6 067

436 957
3 215
3 411

4 465
5 590

-1 250
-2 179

-28,0%
-39,0

1,4 %

Under årets två första månader minskade både övertiden och mertiden. En tydlig orsak är
de sjunkande sjuktalen och ökningen i antalet tillsvidareanställda och antalet heltidstjänster.
6.1.4

Personalkostnader

Personalkostnad
i Tkr

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Månadslön
Timlön
Övertid
Mertid/fyllnad

Kostnad
Jan-Mars
2020
102 067
9 001
1 505
553

Kostnad Ökning/minskning
Jan-Mars
2019
97 350
4 717
8 006
995
1 932
-427
853
-300

Skillnad i %
4,8%
12,4%
-22,1%
-35,2%

Personalkostnaderna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har stigit
trots att avdelningen minskat med sju medarbetare. Anledningen är bland annat att
avdelningen arbetat med gröna turer i scheman och att dessa ibland varit svåra att hantera
eftersom de är fasta i schemat och inte alltid kan matchas med behovet. Avdelningen
behöver hitta effektivare schemaprocesser och arbeta snabbare i omställningsarbete då
behov förändras i verksamheten.
Hemtjänsten personalkostnad följer hela tiden bemanningen utifrån beslut (brukarnas
behov). Detta resulterar i att personalkostnaderna ständigt förändras på enheterna.
Hemsjukvårdens lönekostnader är ökande för avdelningen, både månadslöner och
timlöner. Kostnaderna är kopplat till rekryteringssvårigheter för kväll och
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nattsjuksköterskorna och ökade behov som vi tillgodosett utan korrigering kring ersättning
av uppdrag. Ett aktivt arbete med att begränsa kostnadsutveckling pågår. Det kommer
innebära en begränsning i kring vikariat och en restriktiv hållning kring nyanställning.
medarbetaren.
Trots att antalet medarbetare varit oförändrat inom individ- och familjeomsorgen har
dessvärre personalkostnaden ökat på grund av att barn och familj fått behov av konsulter.
Särskilda boenden har gjort en satsning på sjuksköterskor och enhetschefer vilket påverkat
utfallet.
6.1.5

Sjukfrånvar
o
Månad
2019
2020

Sjukfrånvaro

Sjuktal i %
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

9,27
8,52

8,91
7,82

7,65

7,83

7,37

6,19

5,70

6,58

6,88

7,39

8,29

7,87

Sjukfrånvaron har överlag minskat under januari-februari jämfört med samma period 2019
till följd av minskad korttidsfrånvaro. Inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning steg sjuktalen under perioden. Anledningen bedöms vara en ökning i
långa sjukskrivningar till följd av privata omständigheter eller operationer, dvs ickearbetsrelaterade orsaker.
Än så länge finns inga sjuktal att tillgå för mars men bedömningen är att förvaltningens
sjuktal stigit under månaden till följd av Covid-19.
Av enheternas redovisade handlingsplaner från medarbetarenkäten framgår att
arbetsgrupperna behöver arbeta med bland annat kommunikation, tydlighet, samarbete och
konflikt hantering. Även arbetsbelastning och tydliga uppdrag nämns. Arbetet kommer
förhoppningsvis bidra positivt till frisknärvaron.
6.1.6

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Sysselsättni
ngsgrader
Månad
Antal
anställda
Antal heltid
Antal deltid

Sysselsättningsgrader

2019

2020

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

1729

1727

1730

1703

1695

1693

1707

1709

1720

1720

1723

1713

1709

845
884

858
869

872
858

889
814

891
804

894
799

889
818

898
811

912
808

921
799

934
789

964
749

972
737

Antalet heltidsanställda har stigit under första kvartalet till följd av arbetet med heltid som
norm. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade i mars 2020 har ökat
till 91,86 procent från 90,46 procent 2019.
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6.2

Mål från koncernstyrkort och nämndmål – medarbetare

Avser mål: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Att arbetaplatsträffar och samverkan
leder till dialog och förankring i
förändringsarbeten

Minst 70% positiva svar
(grönt) i
medarbetarundersökningen
på frågan: -Involverar din
chef dig när beslut fattas
som påverkar dig och dina
kollegor

Genomförd

x

Inom samtliga enheter försöker chefer lyfta idéer och problem i så tidigt stadie som möjligt
för att engagera medarbetare i arbetet med att ta fram lösningar. Uppföljning görs i
kommande medarbetarenkät.
6.3

Målområde: Medarbetare

Avser mål: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Vi har utvecklingsarbeten som utgår från
medarbetares förslag och delaktighet

2.

Förvaltningen har en struktur för att ta
emot utvecklingsarbeten som identifieras i
verksamheterna

3.

Fortsätta utbildning i förändringsledning

Varje avdelning har
genomfört minst ett
utvecklingsarbete utifrån
medarbetares
Struktur är klar och
förankrad i avdelningarna
Resterande 50% av chefer
har genomgått utbildningen

Genomförd

x

x
x

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

1. Vi har utvecklingsarbeten som utgår från medarbetares förslag och delaktighet
Avdelningarna arbetar med att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna lyfta
utvecklingsarbeten i olika forum. Exempelvis är utvecklingsarbeten en stående punkt på
arbetaplatsträffar inom myndighetsavdelningen samt på samverkansmöten inom omsorgen
om personer med funktionsnedsättning. Därtill kommer forum såsom exempelvis
kvalitetsråd och fokusgrupper. Chefer strävar efter att lyfta problem och inte lösningar i
syfte att ge medarbetare möjlighet att bidra med idéer och förslag. Det är viktigt att
medarbetare som lyfter förslag får återkoppling på dem. Skyddsombuden ska alltid delta
tidigt i förändringsarbeten.
2. Förvaltningen har en struktur för att ta emot utvecklingsarbeten som kan identifieras i
verksamheterna
Förvaltningens kvalitet- och utvecklingsråd har utsett en mindre arbetsgrupp med uppgift
att ta fram ett förslag till en förvaltningsgemensam struktur. Arbetet kommer att fortgå
under året.
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3. Fortsätta utbildningen i förändringsledning
Inför våren 2020 bokades utbildningstillfällen i förändringsledning för resterande del av
socialförvaltningens chefer samt övriga chefer inom Region Gotland. På grund av Covid19 har samtliga utbildningstillfällen stoppats men kommer att återupptas snarast möjligt.
Avser mål: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Verka för att Arbetsterapeututbildningen
kommer till Gotland

Behovet av utbildning är
förankrat hos Uppsala
universitet

x

2.

Återkommande socialförvaltningsdag på
universitetet

Socialförvaltningsdag är
genomförd

x

3.

Ta bort beroendet av hyrpersonal

Förvaltningen har inget
behov av hyrpersonal

x

4.

Minska beroendet av timanställda

Behovet följs och minskar
över tid

x

Genomförd

1. Verka för att arbetsterapeututbildningen kommer till Gotland
Förvaltningen har inlett en dialog med Uppsala universitet som i sin tur påbörjat ett arbeta
med att etablera en arbetsterapeututbildning på Gotland med preliminär start under 2023.
2. Återkommande socialförvaltningsdag på universitetet
Socialförvaltningen har fört en dialog med regionstyrelseförvaltningen om en
regiongemensam dag på universitet. Dock har inget datum bokats på grund av Covid-19.
Ambitionen är att få till en dag under hösten.
3. Ta bort beroendet av hyrpersonal

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Hemsjukvården har bemannat upp med sjuksköterskor för att minska beroendet av
hyrpersonal. För närvarande används inga hyrsjuksköterskor förutom under sommaren,
men kväll- och nattorganisationen är fortfarande skör.
Inom individ-och familjeomsorgens enhet barn och familj har uppstått vakanser vilket
tvingat enheten att hyra in socionomkonsulter. Dock kvarstår strävan att ta bort beroendet
av hyrkonsulter.
4. Minska beroendet av timanställda
Samtliga avdelningar inom omvårdnadsområdet har påbörjat ett arbete med att successivt
skapa en stabil bemanning med ordinarie medarbetare. Inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning har skapats en kompetens- och bemanningsenhet för att kunna
bemanna med egna vikarier. Hemtjänsten och särskilda boenden utreder sina möjligheter
till en flexibel bemanning med ordinarie medarbetare. Avdelningarna arbetar också med
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gröna turer och prioriteringar då det uppstår frånvaro. Enheterna har god framförhållning
avseende planerade ledigheter.
Avser mål: Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

1.

Enhetschefer har information om stöd som
kan ges vi psykisk ohälsa

Stödmaterial är framtaget

2.

Medarbetare utbildas i första hjälpen för
psykisk hälsa

100 % av medarbetare har
genomgått utbildning
utifrån framtagen plan

x

3.

Sprida kunskap kring hållbar bemanning
och hållbar arbetstid

Berörda medarbetare har
arbetat med framtaget
material

x

Genomförd
x

1. Enhetschefer har information om stöd som kan ges vid psykisk ohälsa
Syftet med informationen är att den ska vara tillgänglig såväl för chefer som för
medarbetare. Informationen är framtagen och publicerad på intranätet, digitalt och i
utskriftsvänlig version för att kunna ge till medarbetare.
2. Medarbetare utbildas i första hjälpen för psykisk hälsa
Avdelningar har till viss del hunnit påbörja utbildningssatsningen. Dock har utbildningen
skjutits fram på grund av Covid-19. Preliminärt kommer den att återupptas till hösten.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

3. Sprida kunskap kring hållbar bemanning och hållbar arbetstid
Piloter har påbörjats inom några enheter, blanda annat Roma äldreboende och
Tingsbrogården. Kunskapen sprids genom att medarbetare inkluderas i förändringen och
får vara delaktiga i att beräkna behov i förhållande till bemanning. Omsorgen om personer
med funktionsnedsättning har under en längre tid arbetat med att skapa förutsättningar för
hållbara arbetstider, bland annat genom att minska antalet långa pass och införa raster.
Vårens tänkta utbildningstillfällen för politik, förvaltningschefer, avdelningschefer,
enhetschefer och fackliga har bokats om på grund av Covid-19. Nya utbildningstillfällen
kommer preliminärt att genomföras under senare delen av hösten.
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Ekonomi
Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket
innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra
förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
(Region Gotlands styrkort)

7.1

Mål från koncernstyrkort och nämndmål – ekonomi

Avser mål: Ekonomi i balans
Aktivitet

Mätbart mål

Status
Ej
Påbörjad
påbörjad

Varje avdelning har aktivitetsplan/handlingsplan
som tydligt visar på kostnadsminskningar för att nå
budget i balans vid årets slut

Kostnadsminskningar sker
utifrån handlingsplan

Genomförd

x

Arbetet med att ta fram plan med aktiviteter för att minska avdelningarnas kostnader är
genomfört för samtliga avdelningar. Aktiviteterna är oftast väl beskrivna och konkreta samt
följs kontinuerligt upp av ledningsgruppen på avdelningen. Förvaltningsledningen ska
också följa upp aktiviteterna och effekterna av dessa varje månad.
7.2

Ekonomisk uppföljning och prognos

Den ekonomiska uppföljningen avser dels perioden januari till mars, dels helårsprognos.
Jämförelser avser motsvarande period föregående år. Då det fortfarande är obalans i
ekonomin med ett prognostiserat underskott pågår ett antal åtgärder för att minska
kostnaderna.
För perioden är resultatet ett överskott mot budget med 3,6 mnkr. För verksamheten
exklusive flyktingmottagningen (där intäkter saknas) är överskottet 7,0 mnkr. Dock brukar
verksamheterna i regel ha lägre kostnader månaderna januari till mars och högre kostnader
senare under året, framför allt under sommaren.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Prognosen för helåret 2020 visar på ett underskott för socialförvaltningen på 25 mnkr
(överskott 5,2 mnkr 2019). I prognosen är det omöjligt att bedöma hur läget ser ut framåt
framför allt vad gäller försörjningsstödet där behoven ökar redan innan pandemin. Intäkter
från Migrationsverket för flyktingmottagningen saknas i stort sett för perioden och
antagandet är att ekonomin är i balans för verksamheten.
Nettokostnaden för förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och prognosen
för helåret är en ökning med nästan 5 procent. Nettokostnadsökningen är förvisso hög
men väntad då den främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till äldre personer ökar i
takt med en åldrande befolkning.
Det prognostiseras liksom tidigare år ett överskott för insatser enligt SoL, som främst avser
äldreomsorg. Dock är överskottet betydligt mindre än tidigare år till det nu tillkommer
platser på särskilt boende samtidigt som hemtjänstinsatserna väntas öka. Behov av
hemsjukvård har ökat under 2019 vilket gett ökade kostnader och underskott för
hemsjukvården, detta är oroväckande. För LSS-insatser är bedömningen ett stort
underskott vilket verksamheten haft de senaste åren då volymökningar inte kompenserats.
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För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för barnoch ungdomsvården ser bättre ut trots den stora inströmningen av orosanmälningar. Det
finns dock en farhåga att behovet av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under
2020. Ekonomin för flyktingmottagningen antas vara i balans för 2020.
Personalkostnaderna ökar med 4,7 procent för perioden och framför allt inom
hemsjukvården och hemtjänsten. De höga sjuktalen inom förvaltningen är
kostnadsdrivande och för att få en bättre ekonomi måste sjuktalen sänkas.
Köp av verksamhet från privata utförare ökar med 3,7 procent vilket framför allt beror på
fler hemtjänsttimmar samt fler platser på särskilt boende, samtidigt som det är färre externa
placeringar inom individ- och familjeomsorgen.
För att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen arbetar verksamheterna med ett flertal olika
aktiviteter. Det finns ett mål i verksamhetsplanen som kopplar till en ekonomi i balans och
innebär att samtliga avdelningar har en plan med aktiviteter som syftar till att minska
kostnaderna. Uppföljning av effekterna sker både på avdelningsnivå och
förvaltningsledningsnivå. Många av aktiviteterna rör bemanning, till exempel omställning
av schema efter förändrade behov och användning av gröna turer samt minskning av
timanställningar och övertid. Detta ska också kopplas till att heltid som norm gäller vilket i
sig kan öka kostnaderna. En annan aktivitet är ökad flexibilitet genom mer samarbete
mellan olika arbetsgrupper. För att minska kostnaderna för särskilt boende pågår en
konkurrensutsättning av två boenden.
7.2.1

Budget 2020

Inför 2020 ökades budgetramen med 3,5 procent. Det tillfördes inga medel till någon
specifik verksamhet förutom resursfördelningsmodellen kopplat till ökat antal äldre
invånare, här tillfördes 27,1 mnkr. I övrigt har medel tillskjutits för ökade
personalkostnader med 21,6 mnkr, satsning på prioriterade grupper 3,9 mnkr samt
prisökningar på externa avtal 8,6 mnkr. En besparing på 13 mnkr sänkte budgetramen.
Besparingen togs dels mot resursfördelningsmodellen med 10 mnkr, dels stödet till sociala
företag med 3 mnkr

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Budgetram socialnämnden 2020, tkr
Justerad driftbudgetram 2019
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Löneökning prioriterade grupper
Resursfördelningsmodell äldreomsorg
Besparing
Förändring lokalkostnader
Förändring interna kostnader
Förändrad finansiering telefoni
Budgetram 2020

7.2.2

1 363 935
8 600
21 577
3 868
27 070
-13 000
801
706
-2 055
1 411 502

Nettokostnader

För perioden är nettokostnadsutvecklingen 5,3 procent, exklusive flyktingmottagningen 4,2
procent. Ökningen beror främst på att fler äldre personer får insatser inom äldreomsorgen.
I och med att antalet äldre personer ökar och det blir fler som behöver insatser från
socialförvaltningens kommer nettokostnaden fortsätta att öka. Nettokostnaden ökar med
nästan 5 procent för både hemtjänst och särskilt boende och över 6 procent för LSS-
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insatser. Däremot minskar nettokostnaden med 1 procent för individ- och familjeomsorgen
vilket är en effekt av arbetet med att minska placeringar.
Nettokostnaden för barn- och ungdomsvården minskar med 9 procent vilket är mycket
positivt. Nettokostnaden för beroendevården minskar med cirka 7 procent.
Nettokostnaden för försörjningsstödet ökar däremot med nästan 6 procent och för mars
månad 2020 redovisas höga kostnader.
Nettokostnaderna för LSS-insatser har ökat med 4,7 procent och här minskar
nettokostnaderna för personlig assistans medan nettokostnaderna för bostad med särskild
service enligt LSS samt daglig verksamhet ökar.
I prognosen för helåret 2020 väntas nettokostnaden öka med 5,7 procent. Ökningen avser
framför allt särskilt boende äldreomsorg, bostad med särskild service LSS samt
försörjningsstödet.
7.2.3

Intäkter

Externa intäkterna för perioden januari till mars är 27,8 mnkr vilket är i lägre än 2019 då de
uppgick till 35,9 mnkr för perioden. Avgifter inom äldreomsorgen uppgår till 13,9 mnkr
vilket är i nivå med motsvarande period 2019, hälften avser måltidsavgifter. Avgifterna för
hemsjukvården uppgår till 0,3 mnkr. Hyresintäkter från brukare avseende boenden uppgår
till 10,7 mnkr vilket är en liten minskning mot tidigare år. Prognosen visar att intäkterna,
exklusive statsbidrag, bedöms öka med nästan 4 procent för 2020 vilket främst avser
avgifterna för äldreomsorgen.
Ersättningarna från Migrationsverket, som främst avser ensamkommande ungdomar, är
endast 1,5 mnkr till skillnad ifrån förra året, motsvarande period, då det var 6,9 mnkr.
Statsbidrag uppgår till 3,1 mnkr (11,1 mnkr 2019) men det bedömningen är att det kommer
mer statsbidrag under första halvåret.
7.2.4

Kostnader

Bruttokostnaden för perioden januari till mars uppgår till 556,5 mnkr vilket är en ökning
med 2,7 procent mot 2019. De stora kostnadsposterna är personalkostnaderna och kostnad
för köp av verksamhet. Enligt prognosen bedöms bruttokostnaderna att öka med 3 procent
för 2020 jämfört med 2019.

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

7.2.5

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 212,6 mnkr för perioden vilket är en ökning med 4,7
procent mot motsvarande period 2019. Kostnaderna för arbetad tid har ökat medan
kostnaderna för ej arbetad tid minskat vilket till exempel avser sjuklöner samt över- och
fyllnadstid. Det är framför allt inom hemtjänsten och hemsjukvården som
personalkostnaderna ökar. Inom samma område ökning också kostnaderna för
timanställda. Totalt sett har denna kostnad ökat med över 13 procent.
Prognosen för personalkostnaderna för helåret visar på en ökning på XX procent till XXX.
7.2.6

Hyrpersonal

Kostnaderna för hyrpersonal är endast 0,7 mnkr för perioden januari till mars medan
kostnaden för helåret 2019 uppgick till över 11 mnkr. Dock kommer kostnaderna att öka
framåt då det inom barn- och ungdomsvården är det brist på socionomer vilket gör att flera
socionomkonsulter måste användas för att upprätthålla en kvalitetssäker verksamhet. I
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övrigt är det inte klart hur bemanningsläget för sjuksköterskor ser ut under sommaren och
om hyrpersonal måste användas..
7.2.7

Köp från privata utförare

Köp av verksamhet från privata utförare har för perioden ökat med 3,7 procent. Prognosen
för 2020 är 380 mnkr att jämföra med utfallet på 346 mnkr 2019, en ökning på nästan 10
procent vilket främst avser köp av platser på särskilt boende.
Kostnadsökningen inom vård och omsorg enligt SoL avser främst platser inom särskilt
boende då det nu finns ett nyetablerat äldreboende i Visby. Detta leder till minskad kö men
också rejält ökade kostnader, framför allt till hösten då samtliga 58 platser på det nya
boendet är tillgängliga. Ökningen avser också hemtjänsten, en ökning som pågått under
2019 i takt med åldrande befolkning.
Inom LSS-verksamhet ökar kostnaderna med 7,3 procent och det avser främst bostad med
särskild service där kostnaderna ökar med 5,7 mnkr vilket motsvarar en ökning på 37
procent för jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror bland annat på
fler externa placeringar. Samtidigt minskar kostnaderna för personlig assistans med 14
procent till 5,6 mnkr.
Inom individ- och familjeomsorgen minskar köp från privata utförare med 8,4 procent.
Minskningen avser både barn- och ungdomsvården som minskar med 10 procent till 12,9
mnkr samt beroendevården. Att kostnaden för köp av externa platser inom barn- och
ungdomsvården minskar är en effekt av ett flertal aktiviteter som syftar till att minska
antalet placeringar.
Köp från privata utförare
januari-mars, tkr
Vård och omsorg enl SoL
Insatser enligt LSS
Individ och familjeomsorg
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt

7.2.8

Utfall 2019 Utfall 2020
53 939
58 615
11 960
12 832
17 665
16 186
1 533
776
348
220
85 444
88 629

Diff 20192020
8,7%
7,3%
-8,4%
-49,4%
-36,7%
3,7%

Övriga kostnader

Övriga kostnader som framför allt avser lokalkostnader, hjälpmedel, bilar och livsmedel är i
nivå föregående år. För helåret är bedömningen att nettokostnadsökningen för dessa
kostnader blir relativt låg.
7.2.9

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Intäkter
Kostnader varav

Utfall 2019 Prognos 2020
-875 143
-865 915
2 233 869
2 302 504

jan-mar 2019 jan-mar 2020
-210 542
-207 654
542 274
556 960

Personalkostnader

855 776

886 011

203 101

212 581

Köp av verksamhet

346 385

380 099

85 444

88 629

95 647

94 469

23 937

24 282

932 861

938 689

229 011

230 581

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar internränta

Nettokostnad
Budget
Resultat

3 201

3 235

761

839

1 358 726
1 363 935
5 209

1 436 589
1 411 502
-25 087

331 732
340 981
9 249

349 306
352 871
3 565

Av intäkter och övriga kostnader avser cirka 715 mnkr på helåret interna köp av verksamhet
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Ekonomiskt läge per verksamhet och utförare i egen regi
Beställar- och utförarorganisation

Socialförvaltningen har en beställar- och utförarorganisation för stora delar av insatserna
enligt socialtjänstlagen, SoL (äldreomsorg och psykisk funktionsnedsättning) och för LSSinsatser (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatserna ersätts i regel
enligt ersättningsmodeller. Hemtjänst dag/kväll, mellan klockan 7 till 22 och daglig
verksamhet LSS bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV. Särskilt boende och bostad med
särskild service drivs i både egen och privat regi medan hemtjänst natt bedrivs i egen regi.
Hemsjukvården bedrivs i egen regi med anslagsbudget. Inom individ- och familjeomsorgen
som har anslagsbudget finns viss uppdelning i beställare och utförare inom avdelningen.
Uppdelningen nedan följer den ekonomiska rapporteringen till statliga myndigheter och
innebär uppdelning i fyra delar, insatser enligt SoL, insatser enligt LSS, individ- och
familjeomsorg (SoL, LVU och LVM) samt flyktingverksamhet.
7.3.2

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

I vård och omsorg enligt socialtjänstlagen ingår vård och omsorg i ordinärt boende, särskilt
boende, omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning och hemsjukvård.
Överskottet för verksamheten under perioden januari till mars uppgår till 12 mnkr.
Nettokostnaden för perioden januari till mars är 195 mnkr vilket är en ökning med nästan
5 procent jämfört med föregående år, motsvarande period. För helåret är
nettokostnadsökningen är bedömd till nästan 7 procent och ett överskott mot budget på 9
mnkr. Detta är en försämring mot tidigare år vilket främst beror på ökat antal beviljade
hemtjänsttimmar och fler platser på särskilt boende. Socialförvaltningen har ramavtal med
ett nytt privat boende i Visby med 58 platser. Boendet har precis öppnat och bedömningen
är att stor del av platserna kommer att nyttas under året och att detta kommer att öka
kostnaderna med cirka 40 mnkr på årsbasis. Tillskottet från resursfördelningsmodellen har
också minskats med en besparing på 10 mnkr.
Vård och omsorg i ordinärt boende

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Vård och omsorg i ordinärt boende avser hemtjänst, korttidsenhet och trygghetslarm.
Hemtjänst dag/kväll inom Region Gotland bedrivs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV
och det finns åtta privata utförare samt egen regi. Sett till antalet timmar bedrivs en
tredjedel av hemtjänst dag/kväll i privat regi. Nettokostnaden för hemtjänsten totalt för
perioden uppgår till 60 mnkr vilket är en ökning med 6 procent mot föregående år.
Prognosen för helåret visar på en nettokostnad på
307 mnkr vilket är en ökning på cirka 3 procent.
Antalet hemtjänsttimmar har ökat med nästan 8 procent första kvartalet jämfört med
motsvarande period 2019. Då antalet brukare inte förändrats betyder det att det är större
insatser per brukare. Ökningen av antalet hemtjänsttimmar väntas fortsätta för även om det
finns fler platser på särskilt boende så ökar antalet äldre som bedöms ha behov av
hemtjänst.
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Hemtjänst dag/kväll egen regi

Den egna regin bedrivs enligt LOV med ersättning per timme för beviljad tid.
Verksamheten täcker hela Gotland och har stor andel brukare utanför tätorterna vilket är
mer kostsamt. Verksamheten arbetar mycket med att anpassa bemanningen efter behovet
och att samarbeta mellan olika områden samt optimera körningen mellan brukarna. Antalet
hemtjänsttimmar ökar vilket påverkar utföraren i egen regi positivt. För perioden januari till
mars redovisas ett överskott på 2,5 mnkr och för helåret är prognosen ett överskott på
cirka 5 mnkr.
Hemtjänst natt egen regi

Verksamheten är anslagsfinansierad. För verksamheten prognostiseras ett underskott på 0,2
mnkr mot budget.
Korttidsenhet

Korttidsenheten bedrivs i egen regi inom avdelningen för särskilt boende och
nettokostnaden för perioden uppgår till 10 mnkr vilket är i nivå med föregående år. För
helåret är det svårt att bedöma utfallet då det för närvarande finns flera lediga platser vilket
kan bero på olika orsaker till exempel tillskottet på fler platser på äldreboende och rådande
pandemi.
Vård och omsorg i särskilt boende

För närvarande finns det 633 platser i särskilt boende varav det tillkommit 38 platser sedan
årsskiftet. Detta betyder att kön till plats på särskilt boende har minskat rejält ned till ett
tjugotal personer. I nuläget finns 37 procent av platserna i privat regi.
Särskilt boende i egen regi

För perioden redovisas ett underskott och helårsprognosen visar på ett överskott på 1,5
mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 2 mnkr. Verksamheten har fokus på att få
en mer kostnadseffektiv verksamhet och arbetar med ledarskap och översyn av bemanning
vilket ger effekt i form av bättre ekonomi än tidigare år. Samtidigt har tjänster utökats med
hänsyn till heltid som norm. Det finns några små boenden med under 30 platser och där är
det mycket att få optimal bemanning ur ett kostnadsmässigt perspektiv. Kostnaderna för
måltider är höga och svåra att påverka då de ingår i en gemensam måltidsorganisation inom
Region Gotland.
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Hemsjukvård

Verksamheten bedrivs med anslag. För perioden redovisas ett underskott mot budgeten
med
1 mnkr och för helåret prognostiseras ett underskott med drygt 4 mnkr vilket är
oroväckande. Underskottet beror på att bemanningen ökades utifrån det ökade behovet
under 2019 och att verksamheten inte har lyckats med anpassning i förhållande till den
ekonomiska ramen. Antal hembesök har hittills i år ökat något jämfört med första kvartalet
2019.
Den finansieringsmodell som finns i dag för hemsjukvården är statisk, och har inte tagit
höjd för förändringar i demografin och utökade behov. För att få en ekonomi i balans
krävs antingen en minskad bemanning och anpassade arbetssätt eller tillskott av medel. För
närvarande pågår åtgärder för att minska kostnaderna bland annat genom att inte tillsätta
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lediga tjänster. Tillskott av medel utifrån ökade behovet bör ses i ett större sammanhang
med primärvården då uppdragen till hemsjukvårdens kommer därifrån.
Kraven på hemsjukvården har ökat under de senaste åren och förväntningarna på det
kommunala sjukvårdsuppdraget kommer öka. Att bromsa hemsjukvårdensekonomi
kommer ha negativa konsekvenser för samverkan mellan de olika aktörerna och resultera i
negativa konsekvenser för patienten. En hårdare prioritering av verksamheten skapar
mindre utrymme för flexibilitet och trycket på insatser enligt socialtjänstlagen (hemtjänst,
korttidsboende och särskilt boende) kommer troligen öka. Den ökande efterfrågan på att
möjliggöra avancerad hemsjukvård kompenseras inte i relation till patienter som i onödan
upptar slutenvårdsplatser. Exempel är en patient som behöver insatser som normalt ges på
lasarettet vårdas i hemmet där hemsjukvården utgör basen i vården utan ersättning.
Verksamheten har för närvarande inget behov av hyrsjuksköterskor genom att de har
anställt fler sjuksköterskor under 2019, dock har inte kostnaderna minskat som planerat.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL

Verksamheten omfattar bostad med särskild service SoL, boendestöd, sysselsättning och
träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Antalet personer med
boendestöd och bostad med särskild service är i princip oförändrat. Det finns cirka 180
brukare som har boendestöd och ett fyrtiotal brukare som har bostad. Övervägande del av
insatsen bostad med särskild service köps ifrån privata utförare och det finns endast sex
platser i egen regi.
Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning, SoL, egen regi

Verksamheten bedrivs av avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning som
i övrigt arbetar med LSS-insatser. Verksamheten bedrivs som resultatenhet.
7.3.3

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

LSS-insatserna omfattar bland annat bostad med särskild service, personlig assistans, daglig
verksamhet, korttidsvistelse samt ledsagare och kontaktpersoner. Volymökningen som
pågått de senaste åren har stannat av, dock har denna volymökning inte kunnat finansieras
inom befintlig budgetram varför det är ett stort underskott för verksamheten.
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För perioden är det ett underskott mot budget för LSS-verksamheten på 4,1 mnkr och en
ökning av nettokostnaden med 6,1 procent. För helåret prognostiseras ett underskott på 22
mnkr trots låga kostnader nationellt sett (underskott 22,6 mnkr 2019). För helåret
prognostiseras en nettokostnadsökning på 2 procent. Kostnaderna för bostad med särskild
service LSS fortsätter att öka bland annat beroende på dyra externa placeringar.
Volymerna har minskat något första kvartalet vad gäller bostad med särskild service och
personlig assistans men ökar för daglig verksamhet. Det är svårt att göra en prognos för
helåret då volymerna kan både öka och minska över året samt att det finns brukare med
omfattande insatser.
Daglig verksamhet

Verksamheten bedrivs till största del i egen regi och det finns två små privata utförare.
Kostnaderna för första kvartalet ökar med drygt 5 procent vilket beror på att volymerna
ökar.
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Daglig verksamhet egen regi, LOV

För verksamheten i egen regi är det ett litet överskott för perioden och för helåret
prognostiseras ett överskott på 0,7 mnkr.
Bostad med särskild service LSS

Kostnaderna för verksamheten har ökat med 11 procent för perioden och enligt prognosen
med 2,6 procent för helåret. Dock kan enskilda placeringar som är kostsamma avslutas eller
tillkomma vilket gör prognosen osäker. Största delen av placeringarna i bostad med särskild
service LSS finns i egen regi. Korttidsverksamheten bedrivs med underskott dock är
förhoppningen att kostnaderna nu ska minska med ny lokal och samordnad verksamhet
med mer flexibla arbetssätt.
Personlig assistans

Verksamheten omfattar personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och enligt
LSS. Antalet timmar inom personlig assistans första kvartalet har minskat. Dock kan detta
ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov. Prognosen för 2020 är en
nettokostnadsminskning på över 4 procent. Verksamheten sker helt i privat regi.
7.3.4

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen omfattar främst barn- och ungdomsvård, beroendevård och
försörjningsstöd. För individ- och familjeomsorgen uppgår underskottet till 2,7 mnkr för
perioden. För helåret befaras ett underskott i med 14 mnkr (underskott 18 mnkr 2019).
Barn- och ungdomsvården

Verksamheten har ett stort underskott mot budget sedan ett flertal år och orsaken till
underskottet är främst höga kostnader för placering av barn och unga. För att minska dessa
kostnader pågår ett antal aktiviteter och samarbeten med andra aktörer och trots stor
inströmning av orosanmälningar har de senaste årens kostnadsökningar avtagit och nu
minskar kostnaderna. Periodens kostnader för barn- och ungdomsvården är 9 procent
längre än motsvarande period föregående år. Arbetet med att bromsa kostnadsutvecklingen
med minskat antal placeringar har givit effekt samtidigt ökar fortfarande antalet
orosanmälningar. Prognosen är en kostnadsminskning på drygt 9 procent ned till 141
mnkr.
Personalkostnaderna är lägre med anledning av att konsultbehovet inte varit detsamma
2020 som föregående år. Framåt kommer behovet av konsulter att öka, varpå kostnaderna
kommer öka.
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Antalet vårddygn inom barn- och ungdomsvården har minskat något jämfört med
föregående år, men varierar inom de olika placeringskategorierna. Störst minskning har
skett inom extern placering av föräldrabarn samt extern placering i stödboende. Detta
utgör orsaken till att kostnaderna sjunkit.
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Placerade barn och unga i institutionsvård
Antal
individer

Antal
individer

Antal
vårddygn

Jan-mars 2019

Jan-mars
2020

Jan-mars
2019

Jan-mars 2020

HVB barn & unga externt

22

23

1 719

1 825

106

HVB barn & unga internt

1

-

90

-

-90

HVB föräldrabarn externt*

8

5

530

168

-362

HVB föräldrabarn internt*

18

21

534

1 035

501

Stödboende
Totalt

Antal

vårddygn

Differens
vårddygn

7

4

630

322

-308

56

53

3 503

3 350

-153

*Inklusive föräldrar

Även kostnader för konsulentstödda familjehemsplaceringar är lägre med anledning av att
vårddygnen minskat. Kostnaden för interna familjehemsplaceringar har istället ökat något,
varpå den totala kostnaden för familjehemsplaceringar något högre än föregående år. I
kostnaden ingår arvoden för vårdnadsöverflyttade barn, dessa räknas dock inte med i
statistiken för vårddygn.
Placerade barn och unga i familjehemsvård
Antal
individer

Antal
individer

Antal
vårddygn

Jan-mars 2019

Jan-mars 2020

Jan-mars 2020

24

18

Jan-mars
2019
1 946

1 352

-594

3

3

203

233

30

Delsumma

27

21

2 149

1 585

-564

Egen regi

59

54

5 245

4 515

-730

Tillfälliga

8

25

442

1 199

757

Delsumma

67

79

5 687

5 714

27

Totalt

94

100

7 836

7 299

-537

Konsulentstött
Tillfälliga

Antal

vårddygn

Differens
vårddygn

*Inklusive föräldrar

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat med 5,7 procent januari till mars jämfört med
föregående år. För mars månad 2020 var kostnaden för utbetalt försörjningsstöd 6,4 mnkr
och så hög kostnad har det inte varit en enskild månad tidigare. Ökningen hittills beror
främst på att statliga myndigheter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ändrat
förhållningssätt. Kostnadsökningen är kopplat till orsakskoderna arbetsträning,
aktivitetsstöd samt daglig verksamhet (nytillkommen orsakskod). I orsakskoden
aktivitetsstöd har många hamnat som tidigare varit i etableringen. Antal hushåll i kategorin
unga vuxna har sjunkit med anledning av att antalet ensamkommande som ansöker om
försörjningsstöd minskat avsevärt.
Ökning hittills är inte kopplat till nuvarande omvärldsläget vilket indikerar att det troligen
blir en ännu större kostnadsökning framåt. Behovet av försörjningsstöd väntas fortsätta
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öka och orsakerna ovan är svåra för socialförvaltningen att påverka. Helårsprognosen visar
en kostnadsökning på drygt 13 procent vilket ger ett underskott mot budget på 12 mnkr.
Beroendevården

Kostnaderna för beroendevården minskar ytterligare och prognosen är i nivå med budget.
Verksamheten arbetar främst med egna insatser istället för att undvika placeringar.
7.3.5

Flyktingmottagning

För flyktingmottagning, som främst avser ensamkommande ungdomar, är det ett
underskott för perioden på 3,4 mnkr beroende på att intäkter från Migrationsverket saknas.
Ekonomin antas vara i balans för 2020. Det var ett överskott på 10 mnkr för 2019 men det
var bland annat på grund av intäkter som avsåg tidigare år där det varit stora underskott.
7.3.6

Nettokostnad per verksamhet för perioden

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

2020 jan-mar 2020 jan-mar 2020 jan-mar 2019 jan-mar
Budget
Utfall
Resultat
Utfall
582
537
45
544
338
293
46
289
8 655
8 179
476
6 318
207 133
194 622
12 510
185 647
61 248
65 321
-4 074
61 573
66 085
68 768
-2 683
69 417
5 966
5 616
350
5 361
2 394
1 768
626
1 779
0
3 394
-3 394
-211
471
809
-338
1 015
352 871
349 306
3 565
331 732
352 871
345 912
6 959
331 943

Prognos per verksamhet se bilaga 2 Ekonomisk rapport.

7.4

Investeringar
Budget 2020

Utfall jan-mar
2020

Prognos 2020

Pott verksamhetsanpassning och utrustning

5 000

200

5 000

Välfärdsteknik

4 000

0

4 000

200

0

200

10 000

0

Överflyttad TKF

19 000

200

9 200

Investeringar, tkr

IFO entré och reception inventarier
Korttidsenhet Korpen
Summa

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Potten för verksamhetsanpassning och utrustning kommer framför allt att användas till
tillkallelsesystem på särskilda boenden och utrustning samt anpassningar av lokaler. En
anpassning är till exempel ombyggnad av lokal för 0,8 mnkr för hemtjänsten i Klintehamn.
Investeringar i välfärdsteknik avser bland annat digitala signeringslistor och systemstöd för
e-tjänster.
Ombyggnad av entré och reception vid individ- och familjeomsorgens lokaler på
Polhemsgatan beräknas starta under av året, för närvarande pågår projektering.
Investeringsbudgeten på drygt 12 mnkr är överflyttad till teknikförvaltningen.
Investeringsmedel med 71,3 mnkr har beviljats för ny korttidsenheten på Korpen, varav 10
mnkr 2020. Dessa medel har flyttats över till teknikförvaltningen. Projektering pågår och
driftstarten är beräknad till första kvartalet 2022.
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Bilaga 1: Statistik

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

2018
kvartal 1

2019
kvartal 1

2020
kvartal 1

2 493
2 124
369

2 503
2 160
343

2 592
2 256
336

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

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

1 173
1 086
87
161 264
137
154 283
1 175
131
6 981
162
43
87
2
44

1 444

1 465

1 523

597
76

597
59

633
97

44
56

49
50

46
51

198
7 182

184
6 766

180
6 930

325
1 379
967
1 246

317
1 533
1 031
1 421

332
1 570
1 079
1 573

2018

2019

2020

804

807

796

182

182

177

312

311

319

128

129

125

31
10 755

26
7 904

22
7 306

97
8 449

103
8 940

102
8 883

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

Trygghetslarm
Antal personer genomsnitt/månad

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

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

Boendestöd EPF
Antal brukare
Antal timmar

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

LSS

Ärendenr SON 2020/5 Datum 2020-04-14

Totalt antal aktiva ärenden LSS samt SFB
Bostad med särskild service, BMSS
Antal brukare med verkställda beslut, genomsnitt/mån
Daglig verksamhet
Antal brukare med verkställda beslut
Personlig assistans
Totalt antal brukare med beslut om assistans
Enligt LSS
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
Enligt SFB
Antal brukare
Antal timmar i genomsnitt/månad
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Placerade barn-ungdomar familjehem 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

2018
kvartal 1

2019
kvartal 1

2020
kvartal 1

83
49
34

83
53
30

76
47
29

7 152
4 303
2 849

6 831
4 221
2 610

6 122
3 813
2 309

23
11
12

11
9
2

25
16
9

1002
388
614

645
501
144

941
722
219

35
23
12

30
21
9

27
16
11

2 420
1 578
842

2 439
1 685
754

2 147
1 239
908

14
12
2

26
24
2

26
24
2

Placerade dygn barn & föräldrar HVB
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU

565
471
94

1 064
884
180

1 203
1 147
56

Anmälningar barn-ungdomar 2)
varav barn 0-12 år
varav ungdomar 13-17 år

403
245
158

520
317
203

581
351
230

Utredning BOU SoL 11:1 0-20 år
Pågående utredningar vid kvartalets utgång
Inledda utredningar under kvartalet

245
158

244
135

237
188

35
23
11
1

14
6
6
2

11
7
3
1

2 163
1 580
501
82

729
236
354
139

726
446
273
7

788
153
2,3
18 529

851
232
2,3
19 435

844
164
2,3
20 035

Placerade dygn ungdomar familjehem
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar familjehem tillfällig placering
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn ungdomar familjehem, tillfällig placering
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn-ungdomar HVB/stödboende 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU
Placerade dygn barn-ungdomar HVB/stödboende
varav dygn enligt SoL
varav dygn enligt LVU
Placerade barn & föräldrar HVB 1)
varav placeringar enligt SoL
varav placeringar enligt LVU

Placerade vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU
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Antal placerade dygn, vuxna missbrukare HVB
varav SoL
varav LVM
varav LVU
Försörjningsstöd antal hushåll
varav unga vuxna 18-24
genomsnittlig tid per hushåll, månader
genomsnittligt utbetalning per hushåll, kr
1) Brukare kan ha både SoL- och LVU-placering under samma år,
omfattar både stadigvarande och tillfälliga placeringar
2) Antal anmälningar under perioden
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Bilaga 2: Ekonomisk rapport

Resultatrapport per
verksamhet, tkr
Socialnämnden
Nämndadministration
Gemensamt SOF

2019

2019

2020

2020

2020

Utfall

Resultat

Budget

Prognos

Resultat

2 327
1 312
33 672

2 130
1 239
24 507

197
73
9 165

2 327
1 353
34 628

2 327
1 353
31 291

0
0
3 337

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

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

767 790
215
-1 638
298 324
407 151
1 034
5 371
57 333

24 789
27 690
4 056
-3 692
-2 060
200
924
-2 327

828 550
20 904
1 890
302 389
439 430
1 267
6 024
56 646

819 590
376
1 373
306 524
445 156
621
4 529
61 011

8 960
20 528
517
-4 136
-5 726
646
1 495
-4 365

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

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

261 619
535
8 399
118 428
64 707
43 856
2 305
2 741
796
17 713
2 138

-22 910
103
-88
-12 144
-1 296
-9 052
707
362
-152
-2 344
994

244 985
1 148
3 286
114 362
64 847
35 960
3 091
3 184
660
15 766
2 681

266 908
1 143
3 127
126 385
61 800
47 015
2 362
2 586
1 500
18 567
2 423

-21 923
5
159
-12 023
3 047
-11 055
729
598
-840
-2 801
258

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

258 766
29 532
29 954
126 242
1 807
65 771
3 731
1 729

276 648
18 120
28 323
155 874
1 194
69 232
2 625
1 279

-17 882
11 412
1 630
-29 632
614
-3 461
1 106
450

264 338
29 220
30 184
131 774
1 803
66 413
3 554
1 390

278 257
22 740
30 185
141 037
1 656
78 412
2 837
1 390

-13 919
6 480
-1
-9 264
147
-11 999
717
0

Handläggning
Bostadspolitiska frågor
Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder

22 347
9 475
60
4 688

22 643
8 106
-10 139
4 183

-296
1 369
10 199
505

23 863
9 571
0
1 887

24 520
9 626
0
2 717

-657
-55
0
-830

1 363 935
1 363 875

1 358 726
1 368 866

5 208
-4 991

1 411 502
1 411 502

1 436 589
1 436 589

-25 087
-25 087

TOTALT
TOTALT EJ FLYKTINGMOTTAGNING
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1 Sammanfattning
I delårsrapport 1 görs en summarisk lägesrapport utifrån verksamhetsplanen och inträffade
viktigare händelser under årets tre första månader. Tyngdpunkten i rapporten är det
ekonomiska läget, årsprognosen, personaluppföljning och vilka åtgärder som ska vidtas vid
befarat underskott.
Covid-19 pandemin dominerade verksamhetens fokus i slutet av perioden. I takt med att
pandemin drog in över Sverige har hälso- och sjukvården på Gotland tillsammans med
övriga regionen arbetat intensivt med att förbereda sig. Vilket har handlat om
kapacitetsplanering och utbyggnad av IVA-platser, bemanning, utbildning, materialfrågor,
provtransporter m m. Även om Gotland ligger ett antal veckor efter framförallt Stockholm
i pandemiutvecklingen så har både verksamhet och ekonomi påverkats av det rådande läget
och konsekvenserna framåt är än så länge svåra att överblicka. Trots ett stort fokus på
Covid-19 så framhålls även nedanstående väsentliga händelser:
-

Ny upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö
Nya riktlinjer för gravida
Rökstopp och alkoholuppehåll i samband med operation
Nytt röntgensystem och nya avbetalningslösningar i tandvården
Psynkpriset till hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningens samarbete
kring barn och unga

Periodens resultat för hälso- och sjukvården är – 8,4 miljoner. Periodens budgetavvikelse
varierar stort inom de olika områdena inom förvaltningen. Den största budgetavvikelsen
jämfört med budget har utomlänsvården med en avvikelse på minus 8 miljoner. Den totala
nettokostnadsutvecklingen är 8 procent vilket är ovanligt högt. I utvecklingstalen är det
återigen utomlänsvården som har en hög kostnadsutveckling. Exkluderat utomlänsvården
är nettokostnadsutvecklingen 6 procent. Antalet remisser till utomlänsvården fortsätter att
ligga stabilt, det är såldes inte av fler remisser som kostnaderna för utomlänsvården ökar.
Kostnadsutvecklingen av arbetskraftskostnader är fortsatt hög, 6,58 procent och varierar
kraftigt mellan olika områden främst beroende på bemanningssituationen. Kostnaderna för
hyrpersonal har ökat något under perioden, med ca 0,5 miljoner. Antal hyrläkarveckor
inom primärvården har däremot minskat med 3 veckor under de första 13 veckorna
jämfört med 2019.
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Helårsprognosen för hälso- och sjukvården är - 74 miljoner, med hänsyn tagen till de 21
miljoner som Regionfullmäktige beslutat tillskjuta nämnden, 2020-03-30 RF§41. I den
negativa prognosen är också en ekonomisk effekt till följd av Covid-19 inberäknad med –
35 miljoner. Det föreligger mycket stor osäkerhet i den ekonomiska bedömningen med
anledning av den pandemi som hälso- och sjukvården befinner sig i för närvarande.
Prognosen är att förvaltningen under 2020 kommer att använda tilldelade
investeringsmedel. Det finns dock även inom detta område en stor osäkerhet kopplat till
pandemin, dels beroende på några väldigt brådskande inköp av utrustning men också
beroende på problem med leveranser av utrustning.
Arbetet med personalkostnadsanalyser i verksamheterna har fortsatt under årets första
månader. Analys av resultatet från mötena pågår. Antal medarbetare har ökat jämfört med
samma period föregående år. Ökningen gäller främst tillsvidareanställda.
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2 Väsentliga händelser
2.1

Nytt helikopteravtal tecknat

Efter en upphandling av helikoptertransporter tecknades i januari ett nytt avtal med
Babcock som ska fortsätta sköta förvaltningens helikoptertransporter framöver. En ny
helikopter kommer våren 2021.
2.2

Ny upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö

I december avbröts upphandlingen av FVM på grund av bristande konkurrens för att ett
antal leverantörer inte mötte de formella kraven på anbuden. Berörda parter fick information i februari om att en ny upphandling av vårdstöd/journalsystem och
vårdkontinuitetsstöd skulle påbörjas. I den nya upphandlingen förlängdes anbudstiden för
att underlätta för leverantörer att förbereda underlagen i tid och dessutom öppna upp för
fler leverantörer på marknaden att lämna anbud. Den nya upphandlingen innebär att
tidplanen förskjuts med tre till sex månader.
2.3

Nya riktlinjer för gravida

I januari fattades ett nationellt beslut om att erbjuda alla gravida som önskar, igångsättning i
vecka 41+0 (tidigare gällde 42 veckors graviditetslängd). De som önskar avvakta spontan
förlossning erbjuds genomgå ett ”v. 41-ultraljud”. Studier visar att det inte innebär en ökad
risk för kejsarsnitt eller sugklocka om igångsättning startar v 41+0 i stället för att invänta
spontan start.
För Gotland innebär beslutet att hos ca 100 personer per år kommer igångsättning att
erbjudas i vecka 41+0. Bedömningen är att det till största delen kommer att vara hanterbart
men vid hög belastning sker strikt medicinsk prioritering.
2.4

Hälsofrämjande insatser

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har som mål att bedriva en hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård och som ett led i detta startade i januari en ny behandlingsform där gotlänningarna kan få hjälp att sluta röka eller snusa via 1177 Vårdguidens hemsida. Behandlingsprogrammet heter Tobakshjälpen och finns tillgängligt dygnet runt.
I februari anordnade Finsam Gotland ett frukostmöte om hur man får goda vanor att hålla
i sig, med två föreläsare som bjöd på en rad handfasta råd om mat och fysisk aktivitet, och
inte minst hur man kan få goda vanor att hålla över tid. Finsam Gotland är ett samarbete
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland.
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2.5

Start för ST-utbildning i käkkirurgi på Gotland

I februari blev det muntligt klart att Gotland, i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, får en ST-utbildningsplats för käkkirurgi. Avtal ska nu skrivas med beställaren i
Stockholm. Det är viktigt att Gotland får en möjlighet att trygga den framtida försörjningen
av käkkirurger, då det är ett bristyrke. Den första ST-tandläkaren kommer sannolikt att
påbörja sin utbildning september 2020 för att vara klar 4 år senare.
2.6

Rökstopp och alkoholuppehåll i samband med operation

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade hösten 2019 att oprioriterade operationer ska
planeras först då rökstopp uppnåtts. Rökstoppet ska råda under fyra veckor före och fyra
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veckor efter operation. Beslutet innefattar även att samtliga patienter ska informeras om de
ökade riskerna för medicinska komplikationer då alkohol nyttjas, och att de som
identifieras ha ett riskbruk av alkohol ska erbjudas stöd för att göra uppehåll med alkohol i
samband med operationen. Sedan beslutet togs har checklistor, rutiner och informationsmaterial till medarbetare och patienter tagits fram.
2.7

Psynkpriset till hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningens
samarbete kring barn och unga

Socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans byggt
upp Socialpsykiatriska teamet, MiniMaria och Första linjen, som riktar sig till barn och unga
på Gotland som mår dåligt. För dessa arbeten tilldelades förvaltningarna ”Psynkpriset” i
kategorin Samverkan. Priset delas ut årligen av SKR. Motiveringen var ”för att de genom
enträgen, innovativ och gränsöverskridande samverkan och ett gemensamt ansvarstagande
skapat förutsättningar för att barn och unga och deras familjer får hjälp, vilket minskar
lidande och ökar möjligheterna till ett gott liv.”
2.8

Nya centralkassan på Korpen invigd

Under perioden har ombyggnad av den gamla receptionen i entréplanet på Korpen invigts.
Ombyggnaden har gjort att tre verksamheter, vårdcentralerna Visby Norr och Wisby Söder
samt övriga behandlare i Korpen-huset förutom tandvården nu gemensamt kan ta emot
sina bokade patienter vid entrén.
2.9

Nytt röntgensystem och nya avbetalningslösningar i tandvården

I mars infördes ett nytt röntgensystem i tandvården. Systemet bidrar till en ökad patientsäkerhet och förenklad arbetsmiljö för verksamheten.
Tandvården har även skrivit ett avtal med Resursbank, för avbetalningslösningar för
tandvårdens patienter. Avtalet innebär att Folktandvården inte behöver lägga resurser på att
administrera detta eller ta den ekonomiska risken med uteblivna delbetalningar.
2.10 Förnyelsepriset

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade i år 13 nomineringar till Region Gotlands
förnyelsepris 2020. Förvaltningen vann två av priserna: vårdcentralen Hemses bidrag
”Ökad kontinuitet för patienter” vann kvalitetspriset och barnskötersketeamet på
lasarettets barnavdelning kammade hem publikpriset för bidraget "Inhalation på
delegation".
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2.11 Bra resultat för den gotländska hälso- och sjukvården

Den årliga medborgarundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern som presenterades
i början på mars visade återigen på bra resultat för den gotländska hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga
befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.
86 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård
de behöver. För frågor om förtroende svarar 75 procent att de har mycket stort eller
ganska stort förtroende för Visby lasarett, vilket är högre än rikets genomsnitt på 69
procent.
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2.12 Covid-19

Perioden och främst mars månad präglades av ett förberedande arbete kring att minska
smittspridning och fördröja pandemins förlopp så att spridningskurvans topp förskjuts och
planas ut. Sjukhuset har förberetts på att ta emot smittade på bästa sätt. Behovet av vård
och omsorg förväntas öka kraftigt framöver. Det är därför nödvändigt att
resursanvändningen prioriteras och dimensioneras så att målen för pandemiarbetet kan
uppnås och att ordinarie verksamhet upprätthålls på bästa möjliga sätt. Ett viktigt fokus har
varit att skydda de äldre och andra särskilda riskgrupper.
I enlighet med Region Gotlands pandemiplan så aktiverades tidigt en pandemiledningsstab
för att leda och styra det förberedande arbetet så effektivt som möjligt. Fokus har legat på
att följa den nationella utvecklingen, säkra kapacitet, hantera materialbehov, bemanning
och vårdplatser, skapa rutiner och utbilda personal, samt att säkra kommunikationen både
internt och externt. Hälso- och sjukvården, Socialförvaltningen och
Regionsstyrelseförvaltningen har upparbetat ett samarbete på daglig basis. Vi förbereder
oss för det värsta och hoppas på det bästa.

3 Prioriterade aktiviteter i verksamhetsplan 2020
Av Region Gotlands 18 övergripande mål har 9 mål en direkt koppling till hälso- och
sjukvården och övriga en mer indirekt koppling. Utöver dessa mål har nämnden beslutat
om 3 egna nämndmål som kompletterar koncernmålen eller förstärker dem. Nedan följer
exempel på aktiviteter inom respektive mål. Flera mål överlappar också varandra.
3.1

Aktiviteter kopplade till koncernmålen

Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa
och alla barn har goda uppväxtvillkor (social hållbarhet)
För att förtydliga bredden i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, som är så viktigt
för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar framöver har hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram ett separat nämndmål, som bl.a. syftar till att ge hälso- och sjukvård på
rätt nivå. Mer om hur förvaltningen jobbar med det här målet går att läsa under avsnitt 3.2
nämndmål 1.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-04-16

Mål 3: Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
(social hållbarhet)
Förvaltningen har under perioden uppdaterat den operativa katastrofplanen 2020. I den
operativa planen beskrivs enheternas uppdrag och ansvar. Den beskriver också patientflödet och hur anhöriga ska tas om hand. En utbildningsplan för året är framtagen.
Mål 9: Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar
belastningen på ekosystemen (ekologisk hållbarhet)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens handlingsplan för en bättre läkemedelsförskrivning har
en positiv inverkan på målet. För att minska belastningen på ekosystemen har hälso- och
sjukvården exempelvis som mål att minska förskrivningen av antibiotika. Målet att minska
2020 års förskrivning med 7 % har redan under januari månad uppnåtts.
Mål 10: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma
i kontakt med berörd verksamhet inom regionen (kvalitet)
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Utmaningen för att nå det här målet berör mer än bara kontakt med vården då utgångspunkten är närhet till vården och patientens upplevelse. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har flera aktiviteter som syftar till att öka tillgängligheten för patienter och andra som
behöver komma i kontakt med vården. Distansoberoende mottagningar är något som
undersöks och som det planeras för inom flera verksamheter. Det knyter också an till
nämndmål 2.
Mål 11: Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta (kvalitet)
Hälso- och sjukvården ska utgå från patienten, på individuell nivå handlar det om att
patienten ska ha inflytande och delaktighet i den egna vårdprocessen. Patientens delaktighet
har betydelse för vilket resultat som uppnås. Förberedelse av införande av patientkontrakt
pågår. Det handlar om att patienten och vården tillsammans utformar en tydlig sammanhållen vårdplan. Planen ska tydliggöra vad patienten själv gör och vad vården gör. Särskilt
vid övergångar mellan olika vårdgivare är det viktigt att information om patientens vård
följer med över de organisatoriska gränserna.
Mål 12: Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång (kvalitet)
Inom detta område sker löpande förbättringsarbete vilket även resulterat i ett antal priser
på förnyelsedagen. Behovsinventering i verksamheten genomförs och för närvarande
prioriteras områden som stärker vårdens möjligheter att kommunicera med patienter på
distans under pågående epidemi. Andra exempel på aktiviteter återfinns i avsnitt 3.2 under
nämndmål 2.
Mål 13: Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur (medarbetare)
Under perioden har förvaltningens chefer träffats för att diskutera vad tillitsbaserad kultur
betyder, hur ledarskapet ser ut idag och vilka utvecklingsområden som finns. En dialog
som kommer att fortsätta kontinuerligt och genomsyra mycket av arbetet framåt. Parallellt
planeras en nulägesanalys att genomföras i syfte att identifiera utvecklingsområden som kan
bidra till förbättrat samarbete, tydligare roller och ansvar, samt ökad effektivitet.
Mål 14: Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete (medarbetare)
Kompetensförsörjningen är inom flera specialistområden en stor utmaning på Gotland
som nationellt. Vi arbetar parallellt med ett flertal strategier för att klara detta - breddad
rekrytering, rätt använd kompetens, heltidsresan, digitalisering, förlänga arbetslivet,
lönevillkor, karriär, samarbeten med externa aktörer, m.m.
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3.2

Aktiviteter kopplade till nämndmål

Hälso- och sjukvården bedriver en hälsofrämjande och förebyggande hälso-och
sjukvård (1)
Målet syftar till att utveckla arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård där utgångspunkten är de fyra livsstilsfaktorerna, matvanor, rörelsevanor, alkoholvanor och
tobaksvanor. Förvaltningen har utifrån nämndens mål tagit fram två prioriterade aktiviteter
som handlar om att utveckla tidiga insatser för att främja hälsa och att utveckla
kommunikationen om att vi är en hälsofrämjande organisation. För att kunna nå målet med
en hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård har primärvården i år för avsikt
att införa levnadsvaneskolor, levnadsvaneveckor samt sömn- och stresskolor på samtliga
vårdcentraler.
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Patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan (2)
Det här målet är taget från omställningen mot en God och nära vård som förvaltningen
tillsammans med flera andra förvaltningar kommer att arbeta långsiktigt med
utifrån nationella riktlinjer. Omställningen handlar bl.a. om att stärka den primära vården
och att skapa verktyg för att möta den vårdsökande på rätt nivå. För att uppnå målet har
förvaltningen tagit fram tre prioriterade aktiviteter; utveckla samarbetet med
socialförvaltningen och andra aktörer, införa digitala lösningar och utveckla den
distansoberoende vården, samt att utveckla patienternas förutsättningar att ta ett större
egenansvar. För att nå målet om en god och nära vård har bl.a. internmedicin satsat på att
ansluta fler mottagningar till 1177. Några verksamheter planerar att producera filmer för att
få ut relevant information till patienter och anhöriga.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver en hälso- och sjukvård med
god patientsäkerhet (3)
Målet handlar om patientsäkerhet som är en viktig del inom hälso- och sjukvården. Det
handlar om att patienter inte ska skadas i samband med exempelvis operation. Från
verksamhetshåll lyfts att goda arbetsförhållanden är en nyckelfråga kopplad till
patientsäkerhet. För att nå målet om god patientsäkerhet har förvaltningen tagit fram två
prioriterade aktiviteter, att tillsammans utveckla goda arbetsförhållanden samt att utveckla
egenkontroller inom och mellan verksamheter. För att möta målet om goda
arbetsförhållanden har man inom verksamhetsområde öppenvård/slutenvård valt att
prioritera kompetensstegar för sjuksköterskor och som ett led i att utveckla egenkontroller
kommer psykiatrin att införa avvikelsesamordnare.
Detta är bara några i raden av aktiviteter som verksamheterna kommer att arbeta
med under året.

4 Ekonomi
4.1

Resultat i perioden

Resultatet för hälso- och sjukvården för perioden januari-mars är –8,4 miljoner.
I periodens resultat finns endast 2 miljoner av statsbidragen kopplade till statliga
överenskommelser redovisade och i budgeten finns inte heller det beslutade tilläggsanslaget
om 21 miljoner.
I prognosavsnittet kommer en sammanställning av statsbidragen att redovisas.
4.2

Periodens nettokostnadsutveckling och budgetavvikelse

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-04-16

Ekonomisk utveckling för perioden januari-mars jämfört med samma period 2019
Vidare analys av kostnadsutvecklingen kommer nedan.
Nettokostnadsutveckling

8,0 %

Extern kostnadsutveckling

7,5 %

Extern intäktsutveckling

2,9 %

Personalkostnadsutveckling

6,7 %

Kostnadsutveckling hyrpersonal

4,4 %

Kostnadsutveckling utomlänsvård inkl. sjukresor mm

26,8 %

Kostnadsutveckling förskrivna läkemedel

12,8 %
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Kostnadsutveckling rekvisitionsläkemedel

24 %

Budgetavvikelse efter mars månad
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Barn- & ungdomsmedicin

Anestesi/OP/IVA

Med. & Oper.specialiteter
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Service/Diagnostik

Habilitering/Rehabilit...

Akut omhändertagande

-15 000

Sjukvård ledning

-10 000

Konkurrens. vårdtjänster

-5 000

Förvaltningsledning

0

Periodens budgetavvikelse varierar stort inom de olika områdena inom förvaltningen. Det
stora överskottet inom förvaltningsledning kommer främst av att det inom ledningen finns
en pott avsatt för såväl hyrpersonal (merkostnaden bokförs på respektive köpande enhet)
som andra oförutsägbara kostnader. Periodens avvikelse med budget är osäker eftersom
det under de första tre månaderna varit problem med att få budgeten korrekt periodiserad.
Den största avvikelsen jämfört med budget har utomlänsvården, med en avvikelse på
minus 8 miljoner. Utöver det är läkemedelskostnader, samt kostnaden för hyrpersonal, de
kostnadsposter som till största delen påverkar avvikelsen negativt. Området medicinska/
opererande specialiteter har både största andelen av utomlänsvården, samt största andelen
av rekvisitionsläkemedel vilket också utgör merparten av områdets negativa budgetavvikelse för perioden.
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Likaså varierar nettokostnadsutvecklingen mellan verksamheterna. Den totala nettokostnadsutvecklingen är 8 procent vilket är ovanligt högt. Det är återigen utomlänsvården
som har en hög kostnadsutveckling. Den oremitterade vården ökar och framförallt
utomlänsvården för internmedicin. P g a periodiseringar i samband med årsbokslutet är det
efter mars månad endast 2 månaders slutenvård från Karolinska med i redovisningen. Flera
kostsamma vårdtillfällen har dessa månader funnits inom den internmedicinska
verksamheten.
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4.3

Periodens avvikelse samt utveckling av intäkter

I delårsresultatet finns i stort sett inga statsbidrag kopplade till statliga överenskommelser
redovisade. Bidragen har ännu inte betalats ut till regionerna.
Delar av bidragen kommer att mötas av tillkommande kostnader medan vissa bidrag
kommer att ge ett tillskott för sådant som förvaltningen redan idag arbetar med. En
försiktig bedömning av hur nettokostnaderna kommer att påverkas av statsbidragen ingår i
prognosarbetet.
Ett statsbidrag gällande läkemedelsförmånen har kommit in, det kommer med två
månaders eftersläpning, och ger en positiv budgetavvikelse med ca 1 miljon.
Patientavgifterna är så här långt i samma nivå som 2019 men förväntas minska inom såväl
primärvård,
specialistvård och tandvård under den närmaste tiden.
Även intäkterna för utomlänsvården är till och med mars i samma nivå som 2019, men
även dessa förväntas minska då antalet turister till Gotland förväntas minska.
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4.4

Periodens avvikelse samt utveckling av kostnader

Utveckling av arbetskraftskostnader
Budgetavvikelsen för arbetskraftskostnader är positiv för perioden. Denna är dock något
missvisande positiv då delar av budgeten för löneökningar redan är periodiserade på
perioden, medan nya löner inte kommer att betalas ut förrän efter april månad. Det råder
också en osäkerhet kring utfallet av kostnader för hyrpersonal där viss eftersläpning av
fakturor föreligger. Kostnadsutvecklingen av arbetskraftskostnader är fortsatt hög, 6,58
procent och varierar kraftigt mellan olika områden främst beroende på
bemanningssituationen. Genomgång av personalkostnader inom samtliga områden har
påbörjats under hösten 2019 och början av 2020 men i rådande pandemisituation är
genomgången något pausad. Glädjande är dock att början av året visar lägre kostnader för
framförallt övertid, perioden januari-februari har varit en lugnare period än motsvarande
föregående år.
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Arbetskraftskostnadsutveckling
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Utfall janmars 2020
129 113
13 033
2 271
233
3 165
7 711
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4 289

Utfall janmars 2019
119 614
11 376
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Kostnaderna för hyrpersonal har ökat något under perioden, med ca 0,5 miljoner. Däremot
finns en osäkerhet kring eftersläpning av fakturor inom framförallt slutenvården vilket kan
ge en allt för positiv bild av läget. Antalet arbetspass som är ersatta med hyrsjuksköterskor
inom slutenvården för perioden januari till mars, skiljer sig med endast tio pass jämfört
med samma period 2019, medan redovisningen visar en betydligt lägre kostnad.
Antal hyrläkarveckor inom primärvården har minskat med 3 veckor under de första 13
veckorna jämfört med 2019.

Antal hyrläkare per vecka primärvården
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Avvikelse och utveckling av utomlänskostnader
Under början av 2020 har kostnadsutvecklingen för utomlänsvård, inklusive resor och logi
ökat med närmare 27 procent vilket motsvarar en ökad kostnad med 10 miljoner.
De tre områden som kraftigt ökat jämfört med samma period 2019 är internmedicin, barn
och ungdomsmedicin samt den oremitterade vården.

Kostnader utomlänsvård

Utfall 2019

Tandvård

Psykiatri

Obstetrik/Gynekologi

Barn- & ungdomsmedicin

Onkologi

ÖNH-, Ögon- &
Hudsjukvård

Ortopedi & Rehabmedicin

Kirurgi & Urologi

Infektion

Internmedicin

Oremitterad vård

000
000
000
000
000
000
000
000
0
Rättspsykiatri

16
14
12
10
8
6
4
2

Utfall 2020

Fakturor för slutenvård på Karolinska har en eftersläpning på 4 månader innan den är
bokförd i redovisningen. Fakturor för vård som är utförd med utskrivningsdatum i
september månad är de senaste som redovisas på innevarande år. Fakturor för vård som är
utförd på Karolinska i slutenvård för oktober till december redovisas på nästkommande år.
I april månad betalas de slutenvårdstillfällen på Karolinska sjukhuset som avser december
2019.
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Antalet remisser till utomlänsvården fortsätter att ligga stabilt, det är såldes inte av fler
remisser som kostnaderna för utomlänsvården ökar.
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Läkemedelskostnader
Läkemedelskostnaderna har i början på 2020 ökat inom såväl rekvisitionsläkemedel som
för förskrivna läkemedel. Mars månads förskrivna läkemedel har ökat kraftigt, dessa
kommer i redovisningen under april och bedöms öka till del av pandemisituationen då
många patienter hämtat ut en större mängd läkemedel än vanligt. Gällande rekvisitionsläkemedel är i det närmaste hela ökningen inom den onkologiska verksamheten.
Utfall

Föreg. år

51 146 465

43 847 489

7 298 976

17

A - matsmältningsorgan och ämnesoms.

6 467 825

5 133 713

1 334 112

26

B - blod och blodbildande organ

6 223 361

4 810 617

1 412 743

29

C - hjärta och kretslopp

2 823 877

2 232 332

591 545

26

D - hudpreparat

695 517

603 298

92 219

15

G - urin- och könsorgan samt könsh.

695 517

603 298

92 219

15

H - systemiska hormonpreparat

1 509 015

1 235 387

273 628

22

J - antiinfektiva medel för

1 339 082

972 360

366 722

38

16 650 700

14 743 066

1 907 634

13

372 398

384 458

- 12 060

- 3

8 814 871

8 392 229

422 642

5

44 247

34 922

9 325

27

4 123 625

3 330 717

792 908

24

S - ögon och öron

747 648

688 016

59 632

9

V - övrigt

232 080

260 234

- 28 154

- 11

Humanläkemedel

L - tumörer och rubbningar i immun
M - rörelseapparaten
N - nervsystemet
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P - antiparasitära, insektsdödande
R - andningsorgan

Diff

Diff %
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Årsprognos

Helårsprognosen för hälso- och sjukvården är - 74 miljoner, med hänsyn tagen till de 21
miljoner som Regionfullmäktige beslutat tillskjuta nämnden, 2020-03-30 RF§41. I den
negativa prognosen är också en ekonomisk effekt till följd av Covid-19 inberäknad med –
35 miljoner. Det föreligger mycket stor osäkerhet i den ekonomiska bedömningen med
anledning av den pandemi som hälso- och sjukvården befinner sig i för närvarande.
Effekterna av pandemin påverkar såväl intäkter som kostnader och investeringsutgifter.
Gällande intäkter finns en osäkerhet kring riktade statsbidrag och hur de krav som i nuläget
fortfarande finns inom de olika överenskommelserna förväntas levereras, samt vad hälsooch sjukvården på Gotland klarar av att leverera. I beräknad prognos förväntas intäkterna
att inkomma med Gotlands andel av statsbidragen, med viss försiktighetsmarginal.
Utöver statsbidragen bedöms intäkter för utomlänsvårdspatienter minska kraftigt.
Motsvarande kostnadsminskning är inte att vänta då bedömningen är att vårdplatserna
eventuellt kommer att vara belagda med gotlänningar under toppen av Covid-19 pandemin.
Även för tandvården förväntas intäkter minska kraftigt då patienter i nuläget avbokar
och/eller
skjuter på behandlingar till följd av pandemin.
På kostnadssidan är bedömningen baserad på en över året normal beläggning av
vårdplatserna. Däremot bedöms beläggningen variera kraftigt över året i och med
pandemins utveckling. I skrivande stund har beläggningen varit mycket låg, under mars
månad var total beläggning 75,8 procent och i första veckan av april ca 58 procent med
många obelagda vårdplatser. Om pandemin utvecklar sig så som förväntat kommer dock
behovet av vårdplatser öka kraftigt någon gång under maj-juni då pandemins påverkan på
Gotland prognostiseras vara som störst. I nuläget pågår intensiva förberedelser för att
sjukvården ska klara av den stora påverkan på verksamheten som förväntas komma längre
fram under våren/ sommaren.
Hur bemanningsbehovet kan lösas kommer att påverka ekonomin kraftigt. När pandemin
ökar runt om i Sverige förväntas också priserna för tillgänglig personal att öka kraftigt.
I mars månad syns en kraftig kostnadsökning på förmånsläkemedel, troligtvis beror detta
på att många patienter även hamstrat mediciner, något som enligt beslut inte längre är
möjligt. Om detta ger minskade kostnader framöver är svårt att säga i nuläget. Ökningstakten bör i alla fall minska.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-04-16

Materialkostnader är en kostnad som kommer att öka kraftig. Redan idag åtgår
skyddskläder/utrustning i en mycket större omfattning än tidigare, trots att endast två
Covid-19-drabbade patienter vårdats på sjukhuset. I samband med provtagning, misstänkt
smitta o.s.v. används skyddskläder och utrustning i högre grad än normalt.
Ett större lager av såväl material som rekvisitionsläkemedel har planerats och införskaffats i
den mån det har varit möjligt. Det är inte möjligt att göra någon tillförlitlig bedömning av
ökade kostnader för detta, mer än att kostnaderna kommer att öka.
Samtidigt som flera kostnader förväntas öka och öka kraftigt i pandemins spår, är det i
dagsläget tydligt att patienter som inte har ett stort behov av vård väljer att inte uppsöka
sjukvården. Planerade operationer skjuts också på framtiden. Hur detta kommer att
påverka ekonomin är i dagsläget inte möjligt att bedöma med någon form av säkerhet.
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Den totala bedömningen är dock att pandemin påverkar ekonomin negativt. Både vad det
gäller intäkter och kostnader.
4.6

Investeringsuppföljning och prognos

Prognosen är att förvaltningen under 2020 kommer att använda tilldelade investeringsmedel. Det finns dock även inom detta område en stor osäkerhet kopplat till pandemin.
Det handlar dels om behovet av investeringar till följd av pandemin och utökade
intensivvårdsplatser, vanliga vårdplatser, utrustning kopplat till dessa, men även övrig
utrustning såsom analysapparat för blodprovstester av Coronavirus. En annan
osäkerhetsfaktor är
leveransmöjligheter för beställd utrustning från leverantör. I nuläget är exempelvis avtalet
för patientövervakningssystemet klart och beställningen är lagd, men leverans kan inte
garanteras förrän efter sommaren. Systemet har en lång och delvis komplicerad
implementeringstid varför det är osäkert om detta kommer att ge ett utfall under 2020 eller
om
investeringsutgiften kommer att hamna på 2021. Bedömningen och förhoppningen i nuläget är att utrustningen kommer så snart som möjligt och att därmed också betalningen
kommer att ske under slutet av 2020.
Pott för medicinskteknisk utrustning, inventarier i lokaler och mindre
ombyggnationer
Maskiner och inventarier
Ett antal ramavtalsupphandlingar pågår tillsammans med SLL. Vilket medför att vi får
lättare att planera våra inköp när vi har färdiga ramavtal. Det sparar även upphandlingsresurser åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen men även åt regionens centrala
upphandlingsenhet. Några större investeringar som kan nämnas är flera typer av ultraljud,
koagulation analysautomat och blododlingsinstrument till laboratoriemedicin, mini C-båge
till akuten m.m.
Inventarier i lokaler
Löpande utbyte enligt plan och anskaffning av inventarier som hör samman med lokaler.
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Investering i lokaler
Potten används löpande för mindre anpassningar utifrån förändrade lagkrav eller
verksamhetsförändringar. Exempel på åtgärder under början av 2020 är isoleringsrum och
installa-tion av HEPA-filter på barnavdelningen. Nytt personalrum på Slite vårdcentral.
Flera av de ombyggnationer som nu sker på grund av Covid-19 kommer också att hanteras
via investeringspotten. Detta bidrar till osäkerheten kring utfallet 2020 gällande
investeringspott.
Investeringar budgeterade som egna projekt
Patientövervakningssystem
Upphandlingen är avslutad och beställning av systemet gjord. Inväntar klart besked om
leveranstid för att starta implementeringen. Ett stort och komplext upphandlingsprojekt
som involverat projektledare, upphandlare och många delar av verksamheter och som
resulterat i ett avtal som bedöms som utfallit väl både ur verksamhetssynpunkt och ur
affärsmässighetssynpunkt. Osäkert om utfallet av investeringsutgiften kommer 2020 eller
2021, vilket beror på när leverantören kan leverera systemet.
Gasanläggning
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Yttre arbeten för tankinstallation är klara. Framtagande av förfrågningsunderlag för
reservgasanläggning pågår. Beräknas vara klart och driftsatt under hösten 2020.
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Projekt överlämnade till teknikförvaltningen
Reservkraft
Upphandling är genomförd och avtal har undertecknats. Reservkraften är på plats och
driftsatt. Installation av nytt ställverk pågår och beräknas vara klart till sommaren.
Om och tillbyggnad av akutmottagningen – Projekt Nya akuten
Projektet pågår, men inte helt enligt plan. Program- och systemhandlingsskede har
genomförts tillsammans med upphandlad entreprenör, arkitekter och installationskonsulter.
Förstudieskedets valda planlösning har i systemhandlingsskedet utvecklats i
arkitektritningar, kompletterats med de tekniska systemens huvudsakliga upplägg som
redovisar byggnationens uppbyggnad med stomsystem och systemlösningar för el, tele, värme, vatten och
avlopp m.m. Den uppskattade kostnaden för projektet är efter systemhandlingsskedet 188
miljoner. Då projektet överskrider befintliga investeringsramar har hälso- och
sjukvårdsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta analysera kostnadsökningarna,
utreda om det är rätt investering att förbereda för påbyggnad, alternativt om det är mer
kostnadseffektivt att bygga hela hus 13. Dessa uppdrag pågår i nuläget.
År

2020

Investeringsgru
pp

Benämning

Budget

Utfall

Prognos

Status

Pott

Övrig medicin
teknisk
utrustning

15 000 000

1 801 350

15 000 000

Löpande

Mindre ombyggnad

5 000 000

251 911

5 000 000

Pågår

Inventarier i lokaler

2 000 000

751 521

2 000 000

Pågår

22 000 000

2 804 782

22 000 000

12 354 000

14 285

12 354 000

Pågår

5 000 000

5 000 000

Pågår

35 000 000

Ska flyttas i
sin helhet till
TKF

Pågår

2 000 000

2 000 000

Pågår

Totalt

Övriga projekt

Patientövervakningss
ystem
Skelett röntgen
Akutmottagningen
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Primärvård
Lokaler Totalt

54 354 000

14 285

19 354 000

Totalt HSF

76 354 000

2 819 067

41 354 000

Reservkraft

23 680 000

21 397 071

23 680 000

Pågår

Akutmottagningen

30 087 000

8 986 699

30 087 000

Pågår

3 000 000

1 411 211

3 000 000

Pågår

Överförda
projekt till TKF

Gasredundans
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Totalt TKF

56 767 000

31 794 981

56 767 000

5 Medarbetare
Arbetet med personalkostnadsanalyser i verksamheterna har fortsatt under årets första
månader. Analys av resultatet från mötena pågår. Ett stort arbete har lagts på löneöversynsarbete för de fackförbund vars avtal varit klara. Analys av fördelningen av extramedel är
grunden till styrning av lönemedel i behålla- och rekrytera-perspektivet.
Antal medarbetare har ökat jämfört med samma period föregående år. Ökningen gäller
främst tillsvidareanställda. Grupper som ökat mest är administrativ personal, några
läkargrupper bl.a. ST- och AT-läkare, psykologer och undersköterskor. Orsaken till
ökningarna är för närvarande inte analyserade.

Tidsbegränsat anställda
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Antal årsarbetare har inte ökat i samma takt och det beror på att den genomsnittliga
sysselsättningsgraden har ökat från 95,6% till 95,9% vilket är positivt. Den faktiskt arbetade
tiden har också ökat med anledning av ökat antal anställda.
Personalkostnad
Total kostnadsutveckling för personalkostnader (kontoklass 5) är 6,7 procent. Utvecklingen
inom kontoklassen för personalkostnader påverkas dock av fler faktorer än antal anställda.
Enligt tabell under ekonomiavsnittet har kostnader för månadslöner, timlöner och
schablonersatta läkare (en form av timanställning) ökat, medan kostnad för övertid, mertid
och sjuklöner minskat.
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Kostnadsutveckling för personalkostnader påverkas starkt av bemanningsläget inom
verksamheten. Att inte ha en tillräcklig bemanning är kostsamt ur flera aspekter, och det är
också verklighet för flera av verksamheterna inom sjukvården. Påverkan av den vanliga
säsongsinfluensan har under början av 2020 inte varit så stor vilket kan vara en
delförklaring till att såväl sjuktal som sjuklöner minskar. Beläggningen inom slutenvården
har också under mars varit ovanligt låg, vilket kan ha lett till ett minskat behov att ersätta
samtliga arbetspass när kollegor är frånvarande pga. sjukdom eller vård av sjukt barn. Att
bemanna den korta sjukfrånvaron görs ofta med hjälp av övertid för egen personal, då det
på kort sikt ofta inte är möjligt att tillgå hyrpersonal.
Inom administrationen beror ökningen för perioden jämfört med 2019 på en tillsatt hälsooch sjukvårdsdirektör och det faktum att projektledare för FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) inte kopplas till investering utan till direkt driftkostnad.
Påverkan av personalkostnadsutvecklingen på grund av pandemin är osäker och beror till
stor del på hur pandemin utvecklar sig på Gotland.
Sjukfrånvaron är lägre än motsvarade period föregående år. Det är svårt att dra slutsatser
för den korta perioden av två månader.

Ärendenr RS HSN 2020/8 Datum 2020-04-16

Januari
2019
6,84 %

2020
5,48 %

Februari
2019
6,46 %

2020
5,70 %

19 (20)

UPPFÖLJNING 2020

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen, BUN

Delår 1

Bokslut

Verksamheternas prognos

3 652

6 868

Resursfördelning, interna

12 649

4 898

Resursfördelning, externa

-8 957

-23 316

Prognos, totalt

7 344

-11 550

Prognos
Delår 1
2020

Bokslut
2019

-6 863

-3 356

0

-3 891

0,0%

-1 000

752

-11,7%

REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Årsresultat och prognoser 2020 BUN, mkr

2020-04-07

Avvikelse
%

Prognos
Delår 1
2020

Bokslut
2019

8 250

10 605

50

-141

5,7%

CHEF GRUNDSKOLA (K-E Söderberg)

UTBILDNINGSDIREKTÖR

9 070

9 932

48,9%

MODERSMÅLSUNDERVISNING

UTBILDNINGSDIREKTÖR (T Flemming)

100

735

0,6%

FÅRÖSUND/LÄRBRO SO

200

9

8 696

9 338

SLITE SO

400

274

-141

FÖRVALTNINGSSTAB
POLITISK LEDNING (S Nypelius)

EKONOMICHEF (J Söderström)

Not

HR CHEF (E Edin)
KVALITET- O UTVECKLING

GRUNDSKOLA

4,5%

FOLE STENKYRKA SO

0

3 026

0,0%

ROMA /VÄNGE SO

KVALITET- OCH UTVECKLINGSCHEF (B Eriksson)

0

1 750

0,0%

DALHEM/ENDRE/KRÄKLINGBO SO

FENOMENALEN (L Berg)

0

0

0,0%

2 686

-3 164

CHEF FÖRSKOLA (Lena Gustavsson)

-618

-1 077

-4,6%

FÅRÖSUND/LÄRBRO/SLITE FO

211

-232

1,1%

1,0%

FOLE STENKYRKA FO

22

469

0,3%

385

2,2%

ROMA/ DALHEM/ ENDRE FO

857

584

2,9%

-1 600

-1 507

-9,9%

TJELVAR FO

-218

-102

-1,0%
-2,2%

1 194

3,5%

HUMLEGÅRDEN FO

-318

-762

-974

-6,5%

HUMLEGÅRDEN FO Myggan

209

102

4,7%

LÖVSTA RESURSSKOLA

-800

-19

-10,7%

NORRBACKA/S:t HANS FO

-3

-670

0,0%

300

-129

0,6%

NORRBACKA/S:t HANS FO Språkförskolan

252

-302

5,0%

-

187

0,0%

VÄSKINDE FO

165

-240

1,3%

-560

-9,5%

LYCKÅKER FO

50

-216

0,3%

-2

0,0%

VÄSTERHEJDE FO

-5

-8

0,0%

0

-177

0,0%

GRÅBO FO

648

-739

3,6%

-1 500

-1 067

-3,6%

TERRA NOVA FO

175

-140

0,8%

1 276

0,0%

SOLBERGA SO

-2 212

-0,4%

SOLBERGA SO Språkskolan 4-9

CHEF LEDNINGSSTÖD (Vakant)

-544

932

-11,7%

TJELVAR SO

FÖRSÖRJNINGSCHEF (Rolf Andersson)

-326

-53

-

TJELVAR SO Språkskolan F-3

179

-

HUMLEGÅRDEN SO

-1 390
-

INFORMATÖR (B Engström)

0

38

0,0%

NORRBACKA/S:t HANS SO

SKJUTSAR (E Löfgren)

0

-3 928

0,0%

VÄSKINDE SO

0

-13

0,0%

KLINTE/SANDA FO

880

381

4,9%

KOORDINATOR, Lokaler, måltider (M Claesson)

0

620

0,0%

SÖDERVÄRN SO

300

511

0,8%

SUDRETS FO

379

-212

1,4%

LYCKÅKER SO

1,7%
3 439

5 192

SÄRSKOLAN (S Bendelin)
KULTURSKOLAN (H-Å Norrby)

-605
-34

1 765
183

-1%
0%

300

758

VÄSTERHEJDE/ESKELHEM SO

0

-938

0,0%

Rörliga flöden, förskola

GRÅBO SO

0

-233

0,0%

Fasta flöden, förskola

TERRA NOVA SO

-800

-965

-4,4%

Resursfördelning, förskola

KLINTE /SANDA SO

1 000

2 257

3,4%

KLINTE/SANDA SO Hamnen
BARN & ELEVHÄLSAN (M Benzcy)

618

0,0%

-2 000

448

-3,6%

835

Externa förskola

-8 072

-11 269

Rörliga flöden, grundskola

9 210

-2 539

Externa fritidshem

-1 133

-4 442

Fasta flöden, grundskola

1 749

13

318

0
9 210

-302

-9 986

Externa förskoleklass
Externa grundskola
Externa övrigt, buffert grundskola
Prognos, totalt
Prognos flöden samt utbetalning fristående utförare är
inte medräknat på ekonomichef. Särredovisas här i ovan tabell.

537

2 063

-8 957

-23 316

1%

-

218

Not

FÖRSKOLA

Bokslut
Av2019 vikelse
%

980

0

NÄMNDSEKR (N Gustavsson)

Prognos
Delår 1
2020

-1 253

-870

IKT (M Carlsson)
LEDNINGSSTÖD

Avvikelse
%

SUDRETS SO

Resursfördelning, grundskola

-790

0

496

3 439

5 688

2020-04-04

Flöden 2020
Kommunal verksamhet
Antal barn/elever - faktiskt utfall tom mars, prognos april-aug, estimat sep-dec
Budget
Förskola 1-2,5
Förskola 2,5-5
Ped oms
Fritidshem
F-klass
Grundskola 1-3
Grundskola 4-6
Grundskola 7-9

januari
februari mars
april
maj
juni
juli
augusti
september oktober
november december Summa
Årssnitt
521
355
401
427
468
494
498
498
498
470
480
490
508
5 587
466
1 675
1 794
1 803
1 807
1 796
1 802
1 800
1 800
1 800
1 511
1 511
1 511
1 511
20 446
1 704
0
2 397
2 321
2 312
2 290
2 298
2 266
2 235
2 235
2 235
2 511
2 511
2 511
2 511
28 236
2 353
539
529
530
534
535
532
533
533
533
549
549
549
549
6 455
538
1 715
1 734
1 732
1 732
1 734
1 734
1 735
1 735
1 735
1 663
1 663
1 663
1 663
20 523
1 710
1 712
1 669
1 666
1 664
1 664
1 669
1 670
1 670
1 670
1 775
1 775
1 775
1 775
20 442
1 704
1 528
1 513
1 521
1 519
1 528
1 532
1 533
1 533
1 533
1 509
1 509
1 509
1 509
18 248
1 521

DELSUMMA
10 087
9 915
exkl särskola och särskild undervisningsgrupp

9 965

9 973

10 023

10 029

10 004

10 004

10 004

9 988

9 998

10 008

10 026

119 937

9 995

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

januari
februari mars
april
155
194
204
152
392
401
398
458
12
10
12
12

maj

juni

juli

217
402
12

223
402
12

224
399
12

224
399
12

augusti
september oktober
november december Summa
Årssnitt
224
244
244
254
254
2 658
222
399
338
338
338
338
4 610
384
12
8
8
8
8
126
11
0
0
380
438
438
438
438
4 831
403
80
82
82
82
82
970
81
244
247
247
247
247
2 942
245
229
230
230
230
230
2 747
229
281
283
283
283
283
3 382
282

370
81
241
230
275

394
80
242
223
282

391
80
246
229
281

391
82
246
229
281

384
79
244
230
282

379
81
244
229
281

380
80
244
229
281

380
80
244
229
281

1 756

1 826

1 841

1 851

1 850

1 851

1 849

1 849

1 849

1 870

1 870

1 880

1 880

22 266

1 856

11 903

11 741

11 806

11 824

11 873

11 880

11 853

11 853

11 853

11 858

11 868

11 888

11 906

142 203

11 850
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1 Sammanfattning
Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både privat
och arbetsrelaterad, har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Nästan dagligen har det
kommit nya rekommendationer och beslut, vilket har ställt krav på att hålla sig ajour och
att vara beredd att svara på en mängd nya frågeställningar. Arbetet med att ta fram planer
för olika scenarier har pågått intensivt under den senaste månaden.
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har påverkan på både kvalitet och
ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor. I prognosen
ligger ett krav om ett förbättrat resultat på grundskolan med 6,9 miljoner kronor. Det har
sin grund i att när prognoserna var inlämnade för grundskolan visade den samlade
årsprognosen för grundskolan på en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor.
Kravet om det förbättrade resultatet är kommunicerat och bekräftat med samtliga
grundskolerektorer.
Förskolan har lämnat en positiv prognos på 2,7 miljoner kronor i ett läge då förskolan har
ett stort sparbeting för 2020. Ett intensivt arbete har pågått sedan våren 2019 med att se
över organisationen och bemanningen, för att få en effektiv organisation som uttrycks
genom att kvaliteten bibehålls och kostnaden per inskrivet barn minskar. Det som gör
prognosen för förskolan aningens osäker för året är hur barnantalet kommer att bli,
framförallt till hösten. April är en bättre månad för att bedöma barntalen för året vilket
skapar bättre förutsättningar för att se om prognosen stämmer.
Grundskolans prognostiserade resultat är mycket oroande. Mycket tid har lagts ned på att
analysera vad orsaken kan vara. Till viss del ligger förklaringen i kompensation för
elevflöde men det handlar också om osäkerhet kring statsbidrag och att anpassa
verksamheterna utifrån nya förutsättningar. Elever i behov av förstärkt stöd är stort och
det finns en oro för att efterdyningarna av Corona kommer att kräva ökade stödinsatser. På
grund av den prognos som grundskolan kan se idag så har ett åtgärdsprogram för ett
bokslut i balans lagts för verksamheterna att gälla från den 17 april.
Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli fyra under
året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.

Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

Det finns stora rekryteringsutmaningar gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive
fritidshemmen och även i särskolan.
Sjuktalet har minskat med 1,14 enheter inom hela BUN:s ansvarsområde i förhållande till
föregående period. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där avdelningen Kvalitet
och utveckling har den största minskningen med 5,40 enheter och kulturskolan har den
största ökningen med 2,00 enheter. Båda avdelningarna har dock relativt få medarbetare
vilket innebär att enstaka personers frånvaro eller närvaro ger ett större utslag i sjuktalet.
Den högsta sjukfrånvaron för perioden finns inom förskolans område.
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2 Väsentliga händelser
2.1
2.1.1

Förskola
Visborgsstaden avvecklas

Den 17 mars fattade BUN beslut om att avveckla Visborgsstadens förskola till hösten
2020. Förskolan tillhör Lyckåkers förskoleområde (FO). Lyckåkers FO kommer till hösten
att omorganisera och ha barn i åldrarna 1-4 år på förskolorna Bullerbyn och Myran.
Femåringarna kommer att ha sin verksamhet i nyrenoverade lokaler i anslutning till
Lyckåkerskolan.
2.1.2

Vikariekostnader

Den pandemi, Covid -19, som drabbat världen har påverkat ekonomin under årets första
del med minskade vikariekostnader för förskolan Gotland. Det har varit hög frånvaro av
barn då många barn stannat hemma enligt Folkhälsomyndighetens direktiv gällande lindriga
förkylningssymtom. Detta har gjort att förskolorna på totalen har haft fler medarbetare än
barn och då kunnat hjälpa varandra när vikariebehov har uppstått, Det har i sin tur gjort att
kostnaderna för vikarier har varit lägre än normalt. I vanliga fall har Förskolan Gotland
höga vikariekostnader under slutet av januari för att sedan öka markant under februari och
mars. Det som nu kan komma att ske är att vikariekostnaderna kan öka senare under våren
om Covid-19 ökar i snabbare takt än hittills och skapar en situation där många medarbetare
är sjuka samtidigt, med medföljande vikariekostnader.
2.1.3

Utökning av förskoleplatser i Visby

En fristående aktör kommer att utöka sin verksamhet med ytterligare 75 platser i Visby till
hösten. Detta gör att förskolan Gotland behöver ta höjd i ekonomin för eventuellt
kommande tapp av barn till de nya platserna. Utökningen kommer förmodligen påverka
många av förskolorna i Visby och troligtvis till viss del även förskolor i närområdet såsom
t.ex. Väskinde, Fole, Stenkyrka, Endre, Västerhejde och Eskelhem.
I budgetarbetet finns en medvetenhet hos rektorerna att delår 1 behöver ha ett förväntat
överskott för att kunna hantera osäkerheten kring hösten och vad som eventuellt kommer
att behöva hanteras för att nå en budget i balans. För förskolans del är de siffror, baserat på
antal barn i verksamheten till hösten, som beräknas efter april/maj säkrare för det
slutgiltiga resultatet för året då många vårdnadshavare då har tackat ja till höstens
förskoleplatser. Dock ska tilläggas att förra året tappade en förskola i Visby cirka 20 barn
till fristående aktörer och det var därför svårt att komma ikapp ekonomiskt under den korta
tid som fanns kvar till årsbokslut.
2.2
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2.2.1

Grundskola
Corona

Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både privat
och arbetsrelaterad har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Nästan dagligen har det
kommit nya rekommendationer och beslut, vilket har ställt krav på att hålla sig ajour och
att vara beredd att svara på en mängd nya frågeställningar. Arbetet med att ta fram planer
för olika scenarier har pågått intensivt under den senaste månaden.
Frånvaron har legat på ett snitt på runt 20 procent för både medarbetare och elever.
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Det är glädjande att kunna säga att grundskolan från dag ett haft inställningen att det här
skall personalen klara tillsammans. Graden av lösningsfokusering har varit och är god.
Dialogen med fackliga organisationer har varit tillfredsställande där till exempel frågor om
förflyttning av personal varit en viktig fråga. I skrivande stund är samtliga verksamheter
öppna och de få förflyttningar av personal som varit behövliga har skett på frivillig basis.
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har sin påverkan på både kvalitet
och ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
2.2.2

Skolinspektionens kvalitetsgranskning och tillsyn

Skolinspektionen gjorde 2019 en regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolan på
huvudmannanivå. Svar på vidtagna åtgärder lämnades i januari 2020 och nu skall
grundskolan fortsätta arbetet med att genomföra åtgärderna, vilket finns beskrivet i
aktivitetsplanen.
Riktad tillsyn gjordes också på Romaskolan. Skolinspektionen konstaterar vid uppföljning
att ny rektor tillsammans med sina medarbetare tagit tag i och gjort de åtgärder som
krävdes.
2.2.3

Polhemskolan, etapp 2 - klar

I februari blev renoveringen av mellanstadielokalerna färdiga och skolan kan börja fylla på
med elever upp till årskurs 6. Uppbyggnaden av en ny skola fortsätter att påverka
grundskolans ekonomi även under 2020. Skolan prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr
och 2 mnkr är avsatt i investeringsbudgeten.
2.2.4

Alléskolan och Södervärnsskolan

Två stora projekt som påverkar grundskolan mycket. Projekten beskrivs under avsnittet
investeringar.
2.2.5

Digitalisering grundskola

En konsekvens av Corona är att grundskolan höjt sin digitala kompetens. Medarbetarna är
nu mer förtrogna med de verktyg som finns för digitala möten och det övas i klassrum för
de äldre eleverna i distansundervisning via Ipads för den händelse att skolor skulle stängas.

Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

STL (skriva sig till lärande) – ett verktyg. För att införa den nationella planen för
digitalisering så har alla skolorna på Gotland en ny pedagogisk modell för alla förstaklassare
och fjärdeklassare, där man använder sig mer av läsplattor. Verktyget heter STL och stöds
av Sveriges Kommuner och Regioner och är en evidensbaserad metod som visat sig ge
goda resultat. Efter tre år skall metoden vara införd i samtliga låg- och mellanstadieklasser.
Utveckling av fjärrundervisning. Som ett alternativ när det råder lärarbrist har ett avtal
slutits med IFOUS, ett fristående forskningsföretag kopplat till Uppsala universitet, kring
utveckling av fjärrundervisning. Följeforskning är kopplat till projekten som bedrivs. Först
ut är modersmålsenheten, vars lärare sänder till ett flertal av de skolor som har nyanlända
elever och Fårösund som får undervisning sänd från Solbergaskolan och från en lärare i
Åbo. Höjd kompetens och krav på utrustning för att kunna bedriva fjärr- och
distansundervisning medför ökade kostnader.
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Framtidens förskola och grundskola

Samtidigt som den pågående Coronakrisen skall hanteras så finns också ett sikte framåt.
Det har under perioden arbetats intensivt med del 1 av uppdraget Framtidens förskola och
grundskola.
Nulägesbeskrivningen, del 1 av uppdraget, är nu klar och skall beslutas av nämnden den 14
april. Därefter startar arbetet med del 2, förslaget till beslut om förändring. Uppdraget ingår
som en del av regionens effektiviseringsprogram.
2.3

Särskolan

Särskolans linje har ett ökande elevunderlag där eleverna också har mer komplicerade
diagnosbilder. Det finns ett ökat behov av personal, både vad gäller speciallärare och
elevassistenter. Likaså behöver särskolan se över lokalbehoven för elever i de yngre
åldrarna. De berörda skolorna är Polhem, Norrbacka samt Desideriahuset.
Behörighetsläget för speciallärare i särskolan behöver även fortsättningsvis bevakas.
Behörighetskravet börjar gälla 1 juli 2021.
Utifrån den ökande andelen elever med flerfunktionsnedsättningar ser särskolan ett behov
av ytterligare fritidshemsverksamhet i särskolans regi. Det kommer krävas lokaler och
personal vilket innebär ekonomiskt tillskott till den befintliga ramen. Förändringar i
ledningsgrupp och administration måste hanteras. Just nu är läget ovisst, till exempel
tillsättande av avdelningschef för särskolan.
2.4

Kulturskolan

Under läsåret 19/20 har kulturskolan inlett ett samarbete med särskolan för att öka
tillgängligheten till kulturskolan för barn med funktionsnedsättning. Det har handlat om
gemensam kompetensutveckling men också om direkta elevaktiviteter i syfte att fler hittar
till kulturskolan.
Införandet av elevregistreringsverktyget SpeedAdmin är i ett intensivt skede. Redan nu
under våren kommer kulturskolan att öppna ansökningsportalen och därefter skall
kulturskolan öppna det kommunikationssystem som ger förutsättningar att
direktkommunicera med alla föräldrar. Hittills har kulturskolan endast skickat information
genom pappersutskick eller via lärarnas olika mailsändlistor.
Arbetet med att formera en kulturgaranti enligt intentionerna i Kulturplanen pågår som
bäst och är troligen klart i god tid innan utgången av 2020.

Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

Det finns en osäkerhet inför hösten som kan innebära att det blir en övertalighet om alla
nu tjänstlediga lärare väljer att komma tillbaka i tjänst fullt ut i augusti.
Tjänstefördelningsprocessen kan också leda till förskjutningar i utbudet, vilket riskerar
innebära längre köer i vissa ämnen.
2.5

Barn- och elevhälsan

Verksamhetsplanens planerade aktiviteter fortgick enligt plan fram till runt vecka 12 då
alltmer fokus och tid övergick till att hantera situationen utifrån Corona-pandemin. Under
vecka 12-14 har tre olika krisgrupper bildats och träffats inom barn- och elevhälsan (BEH)
för att planera och hantera Corona-pandemin. Det har varit skolsköterskefokus då cirka 7
av 19 skolsköterskor med sannolikhet kommer att gå över under en period och arbeta i
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det har varit gymnasiefokus då 7 medarbetare nu ska
bedriva elevhälsoarbete på distans. Det har varit övergripande BEH-fokus i samarbete
mellan ledningsgrupp och fackliga samverkansgrupp.
2.6

Kvalitet och utveckling

Från och med mars 2019 har digitaliseringens olika områden hamnat än mer i fokus med
anledning av coronaviruset. Förståelsen och intresset för digitaliseringens olika områden
och de funktioner som den bidrar med har ökat betydligt. Många fler ser nu betydelsen av
väl fungerande system och infrastruktur, av tillgängliga stödfunktioner och att
kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt för att lära sig ny teknik och
alternativa arbetsmetoder. Alla inom förvaltningen bör alltid ges möjlighet till en adekvat
digital kompetens, vilket innebär att den egna digitala kompetensen förändras över tid i takt
med utvecklandet av såväl användande som verktyg.
Utveckling med hjälp av digitalisering sker dels inom det pedagogiska uppdraget, dels inom
olika centrala funktioner i syfte att öka kvaliteten samt skapa mer effektiva processer. Det
kollegiala lärandet i arbetslag, ämneslag, arbetsgrupper, med eller utan stöd av ITpedagoger behöver kontinuerligt utvecklas och utökas. En likvärdig tillgång till och
användning av tidsenliga och digitala verktyg är mycket viktigt inom utbildning- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) alla verksamheter.
För organisationens framtida kompetens och utveckling är det kollegiala lärandet och
samarbetet mellan pedagoger och personal en av de viktigaste ingredienserna. Som en del i
detta är det viktigt att bevara eller skapa en organisation som ger alla en grund för trygghet,
samarbete, delaktighet och utveckling.
UAF:s och hela regionens nuläge har gjort kvalitets- och utvecklingsavdelningen (Kvut) än
mer medvetna om att detta behöver bibehållas och utökas. Kvut kan ta stora steg i den
digitala utvecklingen om, trots den svåra situation UAF nu befinner oss i, tar tillfället i akt,
tar tillvara erfarenheterna och medarbetarnas engagemang och planerar för att investera i
den egna utvecklingen och framtiden. Detta kommer initialt att innebära en utökad kostnad
utifrån det ökade behovet men det är en god investering in i den gemensamma framtiden.

3 Ekonomi
3.1

Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

3.1.1

Periodiserad budget
Förskola

Förskolans prognostiserade resultat för januari – mars för året ser ut att landa på ett
plusresultat runt 2,4 miljoner kronor för helåret. Denna prognos har då tagit med i
beräkningen att det kan bli ett intäktsbortfall på cirka -1,5 miljoner med omställning inom
förskolan Gotland på grund av barntapp till fristående aktör som öppnar 75 nya
förskoleplatser i Visby. Om inte det scenariot sker så skulle förskolan Gotland göra ett
plusresultat på drygt 3,5 miljoner.
3.1.2

Grundskola

Grundskolans prognostiserade resultat är mycket oroande. Mycket tid har lagts ned på att
analysera vad orsaken kan vara. Till viss del ligger förklaringen i kompensation för
elevflöde men det handlar också om osäkerhet kring statsbidrag och att anpassa
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verksamheterna utifrån nya förutsättningar. Elever i behov förstärkt stöd är stort och det
finns en oro för att efterdyningarna av Corona kommer att kräva ökade stödinsatser.
Riktade statsbidrag utgör numer en väsentlig del av grundskolans budget och
organisationen läggs utifrån att grundskolan räknar med att få del av de sökta medlen.
Grundskolan räknade med att statsbidraget för lärarassistenter skulle vara högre och när
det gäller bidraget för lovskola så var bidraget översökt och Gotland var inte en prioriterad
region. Av den anledningen har barn- och utbildningsnämnden äskat om 2,2 miljoner
kronor för uteblivna statsbidrag.
På grund av den prognos som grundskolan kan se idag så har ett åtgärdsprogram för ett
bokslut i balans lagts för verksamheterna att gälla från den 17 april.
3.1.3

Särskolan

Utfall i jämförelse med periodiserad budget: Särskolans linje ligger +411 000. Särskolan har
inte tillsatt vikarier i alla lägen. Då särskolan har haft stor frånvaro bland den administrativa
personalen har inte samtliga kostnader för mars månad presenterats ännu.
3.1.4

Kulturskolan

Förhållandet mellan budget och utfall är just nu stabilt pekande mot ett nollresultat. Inför
hösten riskerar dock kulturskolan att ha en övertalighet, om de lärare som nu är tjänstlediga
- helt eller partiellt - samtidigt skulle vilja återgå i tjänst fullt ut. Om så blir fallet behöver
kulturskolan se över organisationen.
I budgeten har kulturskolan kalkylerat med ett projektbidrag från Statens Kulturråd. Med
stor sannolikhet erhålls ett sådant, men beslut kommer inte förrän i slutet på april. Om
kulturskolan av någon anledning blir nekade bidraget så blir situationen än mer ansträngd.
3.1.5

Barn- och Elevhälsan

Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

Ekonomi i balans, Årsprognos förväntat resultat +/-0

3.1.6

Övergripande helhet

Årets budgetram överstiger till 1,2 miljarder kronor. Anslaget har ökat med 42,3 miljoner
kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen motsvarar 3,6 procent.
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Ramberäkning 2020 per nämnd/förvaltning

Enlig beslut regionfullmäktige 2018-06-17 RF § 188 , Budgetavstämningen 2019-10-0708
IB 2019
Politisk verksamhet mandatperioden 2018-2022, RS 2019-05-28 § 169
Justerad budget 2019

-1 185 733
330
-1 185 403

Effektivisering

20 000

Förskott resursfördelningsmodell

10 000

Resursfördelningsmodell, fler elever

-40 838

Externa avtal

-3 346

Interna priser, RSF

-1 918

Ökning av internhyra

-1 088

Personalkostnadskompensation
Förändrad finansieringsmodell för telefoni, RF 2019-11-18 RS§ 331
Budgetram 2020

3.2
3.2.1

-25 813
730
-1 227 676

Resultat i perioden
Förskola

Förskolan Gotland arbetade mycket medvetet med organisationen för förskolorna för att
nå en budget i balans. Många av de åtgärder som vidtogs under 2019 påverkar positivt på
resultatet för Delår 1, 2020.
Viktigt att ha med i beräkningen av förväntat resultat är att det varit lägre vikariekostnader
för perioden jämfört med andra år på grund av pågående Corona-pandemi. Det är även
svårt att förutspå hur det kommer se ut med kostnadseffekten vid en eventuell peak som då
kan skapa hög frånvaro även hos medarbetarna.
3.2.2

Grundskola

Periodens utfall för grundskolan jämfört periodisk budget är mycket illavarslande. Årets tre
första månader har avvikit negativt med i runda tal 3 miljoner kronor. Om inte åtgärderna
som nämnts i tidigare stycke kan genomföras kommer grundskolans bokslut sluta på ett
historiskt stort minus.
3.2.3

Särskolan

Utfallet blev något högre än förväntat, +594 000. Utfallet berodde på vikarietillsättningar
och höga sjuktal.
Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

3.2.4

Kulturskolan

Budget och utfall för perioden är i balans.
3.2.5

Barn- och Elevhälsan

Ekonomi ligger i balans. Utfallet är enligt periodiserad budget.
3.2.6

Övergripande helhet

Resultatrapport per den 31 mars 2020
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Budget

Utfall

Resultat

Prognos

43 161

38 159

-5 002

-5 002

147 736

146 604

-1 132

-12 649

15 235

19 970

4 736

0

-212 356

-208 466

3 890

7 168

Lokalkostnader

-34 683

-34 579

104

439

Övriga kostnader

-56 375

-52 424

3 951

13 696

-149 650

-146 604

3 046

12 649

Flödesbidrag fast

-19 927

-19 970

-44

0

Enskild verksamhet

-40 059

-42 369

-2 309

-8 957

-306 920

-299 680

7 240

7 344

Personalkostnader

Flödesbidrag rörligt

Totaler
Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 31 mars 2019
Resultaträkning
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut 19

34 517

40 997

6 480

2 753

146 283

143 786

-2 497

-8 633

18 846

19 806

960

3 607

-206 721

-203 707

3 013

-4 219

Lokalkostnader

-35 168

-34 237

931

1 215

Övriga kostnader

-53 930

-50 297

3 634

12 144

-144 797

-143 786

1 011

2 653

-20 309

-19 806

503

2 247

-35 244

-39 930

-4 686

-23 317

-296 523

-287 174

9 349

-11 550

Flödesbidrag rörligt
Flödesbidrag fast
Personalkostnader

Flödesbidrag rörligt
Flödesbidrag fast
Enskild verksamhet
Summa
Exklusive kommunbidrag

Tabellerna visar periodens omslutning, januari-mars, för åren 2020 och 2019.
Nettokostnaden har för perioden ökat med 12,5 miljoner kronor och motsvarar 4,4
procent. I jämförelse mellan åren minskar periodens resultat från 9,3 miljoner kronor till
7,2 miljoner kronor vilket gör att periodens resultat har försämrats med 2,1 miljoner
kronor.
3.2.7

Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

3.2.7.1

Jämförelse mellan resultatrapport år 2020 och år 2019
Intäkter

Intäkterna för 2020 är 2,8 miljoner kronor lägre för 2020 i jämförelse med 2019,
minskningen förklaras bland annat av att statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan
inte sökts för året och en återbetalning av detsamma gjorts i år för att nämnden inte har
varit berättigad till hela bidraget 2019. Statsbidraget till kulturskolan avseende kultur i
förskolan, har ännu inte inkommit. I dagsläget kan inget annat ses än att det
prognostiserade resultatet för intäkterna blir ett negativt resultat på fem miljoner kronor.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för barn och elever i de olika
skolformerna, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet
utgår varje månad till respektive rektor för det antal barn och elever som är inskrivna på
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verksamheten. Rektor har en nollbudget, med det menas att barn och elevintäkter som
inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning,
personalkostnader, och lärverktyg.
De fasta bidragen avser modersmålsundervisning och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är
belopp utöver grundbeloppet och är till för barn och elever som behöver extra stöd på
grund av exempelvis funktionsnedsättningar.
Utfallet för det rörliga bidraget år 2020 är 2,8 miljoner kronor högre än 2019, vilket
förklaras av högre ersättning per barn och elev för samtliga skolformer förutom förskolan
som fått en lägre ersättning per barn i och med det sparbeting som ålagts förskolan år 2020.
Nedan tabell visar utfallet för barn- och elevvolymer i mars månad. En sammanlagd liten
minskning kan ses på förskolan och en ökning av elever i skolan.

Verksamhet

2020

2019 Differens

Förskola år 1-2,5

427

452

Förskola år 2,5-5

1 807

1 788

19

Fritidshem

2 290

2 331

-41

534

574

-40

Grundskola åk 1-3

1 732

1 727

5

Grundskola åk 4-6

1 664

1 617

47

Grundskola åk 7-9

1 519

1 506

13

9 973 9 995

-22

Förskoleklass

Totalt

-25

Intäkterna för de rörliga flödena för året är negativt 12,6 miljoner kronor.
Intäkterna för de fasta flödena för året är i jämförelse med föregående år något lägre,
prognosen pekar mot ett balanserat resultat.
3.2.7.2

Personalkostnader

Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2020, i jämförelse med år 2019, ökat
med 4,8 miljoner kronor, motsvarande 2,3 procent. För att jämföra över åren bör hänsyn
tas till att cirka 6,1 miljoner kronor avser löneökningar för 2019, löneökningarna jämförs
genom lönenivå 2018 med 2019 för perioden januari till och med mars. I förhållande till
periodens budget pekar personalkostnaden på ett överskott på 3,9 miljoner kronor vilket är
aningens lågt. För att täcka de kommande löneökningarna för perioden borde överskottet
ha varit närmare 6,1 miljoner kronor. Prognosen för året pekar mot ett överskott på 7,2
miljoner kronor. I utfallet ligger även till viss del obudgeterade lönekostnader för projekt.
3.2.7.3

Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna 342 000 kronor högre i en jämförelse med år 2019.
Det högre utfallet på lokalkostnaderna har sin förklaring i att internhyran i Region Gotland
höjdes med 1% år 2020. Prognosen för året beräknas bli positiv 439 000 kronor
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Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 2,1 miljoner kronor högre i jämförelse med föregående år. En viss
ökning kan ses i kostnaden för skolmåltider och undervisningsmaterial på grundskolan. I
övrigt kan inget extraordinärt ses för perioden. En del ansvar har något högre kostnader
och en del har något lägre. Prognosen för året är positiv på cirka 13,7 miljoner kronor, det
som väger upp resultatet är bland annat nämndens buffert. De rörliga och fasta
flödesbidragen som går ut som en kostnad per barn och elev till rektor och förskolechef
matchar i huvudsak den intäkt som inkommer, se avsnitt intäkter rörliga och fasta
flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de rörliga flödena positiv 12,6 miljoner kronor
detta på grund av buffert för volymökningar samt lägre antal barn och elever än förväntat.
De fasta flödesbidragen prognostiseras till ett balanserat resultat.
3.2.7.5

Enskild verksamhet

Utfallet för perioden är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet är 2,4
miljoner kronor högre och förklaras av fler utbetalningar för barn och elever i förskola och
fritidsverksamhet. Prognosen för året är negativ på nio miljoner kronor.
3.2.8

Periodens resultat per avdelning, tkr

Organisation 3pos
410 Ordförande

2020

2019

Bokslut 19

34

-38

-141

9 636

473

735

-2 343

11 351

6 986

-235

-1 536

-3 164

-3 577

-1 207

-3 356

415 Särskola

370

594

1 765

416 Kulturskola

724

971

183

417 Barn- och elevhälsan

682

-286

835

418 Kvalitet och utveckling

1 257

2 200

3 024

Internt flödesbidrag, rör

3 046

1 011

2 653

411 Utbildningsdirektör
412 Ledningsstöd
413 Förskola
414 Grundskola

Internt flödesbidrag, fas

-44

503

2 247

Enskild verksamhet

-2 309

-4 686

-23 317

Totaler

7 240

9 349

-11 550

Resursfördelning avser rörliga och fasta flödesbidrag (tilläggsbelopp)
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HR och ekonomichef flyttades 2019 från ledningsstöd till utbildningsdirektör

Förskolan har för perioden förbättrat sitt resultat jämfört med 2019, resultatet är
fortfarande negativt men med en kraftig förbättring. Nettokostnaden för förskolan har
minskat med 1,2 miljoner kronor motsvarande 26,1 procent, utvecklingen gällande
personalkostnaderna och övriga kostnader är negativ (lägre än tidigare). Grundskolan har
ett försämrat resultat för perioden i jämförelse med 2019. Nettokostnaden för grundskolan
har ökat med 3,2 miljoner kronor motsvarande 44 procent, utvecklingen gällande
personalkostnaderna och övriga kostnader är positiv (högre än tidigare) detta i kombination
med ökade intäkter för fler elever. För grundskolan är ökningstakten för de egna
kostnaderna 6,4 procent och intäkterna 4 procent. Övriga avdelningar har ett något
försämrat resultat förutom barn och elevhälsan som har ett positivt resultat för perioden.
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Barn och elevvolymer

Kommunalhuvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

226 935 223 496
75 748
74 395
26 430
24 599
269 489 263 463
598 602 585 953

3 439
1 353
1 831
6 026
12 649

Budget
volym
2 196
2 397
539
4 955
10 087

Prognos
volym
2 169
2 353
538
4 934
9 994

Differens
volym
-27
-44
-1
-21
-93

Bokslut
tkr
2019
5 192
3 776
-105
-6 211
2 652

Bokslut
vol.
2019
-49
-121
-1
65
-106

Bokslut
vol.
2018
116
-1
188
10
112
425
319

Exkluderar särskild undervisningsgrupp, buffert ingår med 8 600 tkr

huvudman

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Förskola
Ped. Oms
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Summa

69 719
77 922
1 049
918
12 868
14 001
6 170
6 157
70 432
70 197
160 238 169 195

-8 203
131
-1 133
13
235
-8 957

547
12
370
81
746
1 756

606
11
403
81
756
1 857

59
-1
33
0
10
101

Bokslut
tkr
2018
-11 389
119
-4 442
318
-9 986
-25 380

3 692

11 843

11 851

8

-22 728

Fristående-

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Buffert ingår i grundskola med 537 tkr

Totalt

758 840 755 148

Prognosen för barn- och elevvolymer pekar på ett överskott på 3,7 miljoner kronor och
avser 8 färre barn och elever.
Prognosen för den kommunala huvudmannen (interna rörliga flödesbidrag) är framräknad
genom att periodens verkliga utfall för barn- och elevtal ligger kvar under våren och
sommaren, med en uppräkning för nyinskrivna barn och elever per månad. Från och med
september ligger rektors estimat som prognos och påräknas den totala prognosen.
Prognosen för fristående huvudman följer samma princip som den kommunala. Däremot
skiljer sig beräkningen åt för hösten, genom att barn- och elevkullar flyttas utifrån ålder, en
elev i årskurs nio på våren ersätts av prognos för en ny elev eller fler elever i förskoleklass
för hösten. Samma mönster är för förskolan där hänsyn tas till utgående sexåringar samt
inkommande ettåringar.
3.2.10 Periodiseringar

Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

Kategori

Belopp

Etableringsersättning grundskolan, Migrationsv.

323

Etableringsersättning förskolan, Migrationsv.

137

Karriärtjänster, Skolverket

1 539

Lärarlönelyft, Skolverket

3 185

Likvärdig skola, Skolverket

3 195

Upplupna intäkter
Intäkter som påförts perioden

8 379
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Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Med upplupna intäkter här menas att 8,4 miljoner kronor påförs perioden som inkomna
intäkter.
3.3
3.3.1

Årsprognos
Förskola

Den prognos som ges vid delår 1 på ca 2,7 miljoner i plusresultat är baserad på bland annat
att Förskolan Gotland får betalt för exakt de barnvolymer som finns i verksamheterna.
Minusresultatet för helheteten år 2019 berodde till stor del på förlorade intäkter då
förskolorna inte fick full täckning för det faktiska antalet barn på varje enhet.
Inför hösten råder också en större osäkerhet än tidigare år kring antal barn i våra
förskoleenheter, speciellt i Visby med tanke på att det ska öppnas upp för 75 nya platser av
en fristående aktör enligt nämndbeslut. Om dessa platser tillsätts av barn som i vanliga fall
skulle ha gått till kommunal verksamhet så rör det sig om ca 1,0 – 2,0 miljoner i
intäktsbortfall för Förskolan Gotland. I förskolans övergripande budget är det i Delår 1
inlagt en minuspost på 1,5 miljoner för att ha beredskap övergripande för Förskolan
Gotland då det är svårt att göra beräkningar per förskola/förskoleområde hur det kommer
att slå.
Förskolan Gotland arbetar systematiskt med ekonomin som helhet där alla rektorer är
medvetna om att förskolorna tillsammans har ett ansvar för det slutliga resultatet på
helheten. Täta ekonomiuppföljningar med intendent för varje rektor är inplanerade under
hela året. Prognoserna uppdateras kontinuerligt för att i så god tid som möjligt kunna
genomföra åtgärder.
3.3.2

Grundskola

Grundskolan prognostiserar ett mycket stort underskott när varje enhet har klarmarkerat
sin prognos i delår 1. För att nå ett bokslut i balans krävs åtgärder snabbt om det skall ge
effekt. Under vecka 15 träffas rektorerna för att ta del av ett åtgärdsprogram. Åtgärderna
kommer att kräva mycket tuffa beslut ute på enheterna och det är av stor vikt att stödja
rektorerna i det arbetet.
3.3.3

Särskolan

Särskolan ser idag ett nollresultat. Det blir troligen en ökning av personalkostnader till
höstterminen 2020 med anledning av tillströmning av elever samt ökade
skolskjutskostnader. I dagsläget pågår fortfarande skolskjutsupphandling varför det är svårt
att få en överblick över faktisk kostnad.
3.3.4

Kulturskolan

Ärendenr RS BUN 2020/5 Datum 2020-04-14

Kulturskolan prognostiserar just nu ett nollresultat för 2020.
3.3.5

Barn- och elevhälsan

Ekonomin är i balans. Årsprognos förväntas bli ett nollresultat för 2020.
3.3.6

Övergripande helhet

Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor. I prognosen
ligger ett krav om ett förbättrat resultat på grundskolan med 6,9 miljoner kronor. Detta har
sin grund i att när prognoserna var inlämnade för grundskolan visade den samlade
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årsprognosen för grundskolan på en negativ avvikelse motsvarande 13,7 miljoner kronor.
Kravet om det förbättrade resultatet är kommunicerat och bekräftat via skypemöte med
samtliga grundskolerektorer. Förskolan har lämnat en positiv prognos på 2,7 miljoner
kronor, detta i ett läge då förskolan har ett stort sparbeting för 2020. Ett intensivt arbete
har pågått sedan våren 2019 med att se över organisationen och bemanna, för att få en
effektiv organisation som uttrycks genom att kvaliteten bibehålls och kostnaden per
inskrivet barn minskar. Det som gör prognosen för förskolan aningens osäker för året är
hur barnantalet kommer att bli och då framförallt till hösten. April är en bättre månad för
att bedöma barntalen för året.
Antalet månadsuppföljningar med prognos på avdelningsnivå kommer att bli tre stycken
under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut.
Prognosen för investeringarna är vid årets slut i balans.
3.4
3.4.1

Investeringar
Förskola

Investeringar i förskolan Gotland görs med stor återhållsamhet till dess att det går att
skönja resultatet av den kommande utökningen av 75 förskoleplatser vid nyetablering av
fristående aktör i Visby under hösten.
Väskinde förskola ska byggas om för att ersätta den paviljong som idag står där och är
budgeterat med 12 miljoner kronor.
3.4.2

Grundskola

En permanent lösning för Alléskolan är beslutad. Nästa steg i processen är att upphandlad
konsult nu genomför en projektering som underlag för ett beslut om renovering
kombinerat med nybyggnation. Ny kostnadsberäkning som utgör underlag för fortsatta
beslut kommer den 17/4. Totalt är 82 mnkr avsatt i investeringsbudgeten, 12 mnkr under
2020 som kommer att gå till projektering och 70 mnkr för år 2021.
Tyvärr påverkas tidsplanen av att den närliggande Södervärnskolan vid inspektion har visat
sig ha omgående behov av ombyggnad av ventilationsanläggning till en mycket stor
kostnad. Evakuering av de båda projekten måste samköras för maximal
kostnadseffektivitet.
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Här har olika alternativ undersökts och den mest kostnadseffektiva och kvalitetsmässigt
bästa lösningen är att bygga moduler på Södervärnskolans gård. Modulerna kan sedan
användas som evakuering för Alléskolan och Vuxenutbildningen. En dialog pågår med
Teknikförvaltningen kring kostnaden för evakuering.
I övrigt löper investeringar för grundskolans del på enligt plan.
3.4.3

Särskolan

Särskolan förutser att kostnader för anpassningar som exempelvis hjälpmedel för syn-,
hörsel-, rörelsehinder kommer att stiga då elevunderlaget ökar.
Utökning av verksamheten medför också behov av möblering, läromedel och IT-utrustning
av klassrum.
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Kulturskolan

Kulturskolan har inga egna investeringsprojekt för närvarande.
3.4.5

Barn- och elevhälsan

Investeringsbudget i balans. Prognos för investeringsutgifter budget i balans.
3.5

Investeringsprognos

Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser perioden
januari-mars med årsprognos.
Progno
s
2020

Budget

Utfall

Resultat

Investeringspott

-6 000

-1 945

4 055

Resultat Prognos
helåret
2021
0
-6 000

Lokalinvesteringar
Anpassning Polhemsskolan

-3 500

-1 003

2 497

-3 500

0

-

12 000

-12 000

0

-

11 937

-12 000

0

-

2 000

-2 000

0

-

1 989

-2 000

0

-

-300

0

-

30 736 -31 800

0

Lunden förskola Väskinde
Alléskolan

-12 000
-12 000

Nya förskoleplatser

-2 000

Roma förskola Skogsgläntan

-2 000

-63
-11

Södervärnskolan

-300

14

Summa lokaler

-31 800

-1 064

-6 500

-4 735

1 765

-6 500

0

-

-6 500

-4 735

1 765

-6 500

0

0

-44 300

-7 744

36 556 -44 300

0

0

IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa BUN/UAF

314

Investeringspotten på 6 miljoner kronor är uppdelad på 4 miljoner kronor för
återanskaffning och lärverktyg - avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön
exempelvis möbler, undervisningsmaterial med mera. De återstående två miljoner kronorna
är bygginvesteringar inom kategorin verksamhetsanpassningar för grundskolan.
Investeringspotten beräknas åtgå för 2020.
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De ändrade redovisningsprinciperna för lokalkostnader kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts.
Anledningen till detta är att investeringarna, enligt krav om komponentredovisning, skall
ligga på anläggningen (fastigheten).
Nya förskoleplatser löper på enligt plan och avser alla verksamhetsanpassningar, för att
skapa förbättring av verksamhetsförutsättningarna och i viss mån även fler förskoleplatser.
Det gäller exempelvis ombyggnation av entréer, kök, toaletter, utemiljöer med mera och
innefattar också möjligheten att ta mot fler förskolebarn.
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Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning.

4 Medarbetare
4.1

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

Tillsvidareanställd månadsavlönad
Visstidsanställd månadsavlönad
Alla anställnings- och löneformer

Antal anställda
2019-03-31
1366
424
1783

Antal anställda
2020-03-31
1381
388
1762

Differens
15
-36
-21

Antalet medarbetare har minskat med motsvarande 20 årsarbetare totalt från mars 2019 till
mars 2020. Den största minskningen gäller antalet tidsbegränsat anställda.
Noteras att under perioden januari till mars 2020 anställdes korttidsvikarier motsvarande ca
30 årsarbetare per månad inom grundskolan samt 47 årsarbetare per månad inom
förskolan, via den centrala vikarieförmedlingen. Under perioden januari till april 2019
anställdes ca 37 årsarbetare per månad inom grundskolan och 51 årsarbetare per månad
inom förskolan. Användandet av korttidsvikarier varierar mellan olika skolor och förskolor.
Behoven av korttidsvikarier kan komma att påverkas av den pågående Corona-pandemin.
4.2

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda uttryckt som
årsarbetare (enligt sysselsättningsgrad).

Tillsvidareanställda
Månadsavlönade
Visstidsanställd
Månadsavlönad
Alla anställnings- och
Löneformer

Antal årsarbetare
2019-03-31
1335,03

Antal årsarbetare
2020-03-31
1354,58

Differens

388,51

350,42

-38,09

1723,54

1705

-18,54

19,55

Antalet medarbetare har minskat med motsvarande 20 årsarbetare totalt från mars 2019 till
mars 2020. Den största minskningen gäller antalet tidsbegränsat anställda.
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Noteras att under perioden januari till mars 2020 anställdes korttidsvikarier motsvarande ca
30 årsarbetare per månad inom grundskolan samt 47 årsarbetare per månad inom
förskolan, via den centrala vikarieförmedlingen. Under perioden januari till april 2019
anställdes ca 37 årsarbetare per månad inom grundskolan och 51 årsarbetare per månad
inom förskolan. Användandet av korttidsvikarier varierar mellan olika skolor och förskolor.
Behoven av korttidsvikarier kan komma att påverkas av den pågående Corona-pandemin.
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Faktisk arbetad tid

Tidsanvändning timma
Faktisk arbetad tid

Jan-Feb 2019
433 520, 20

Jan-Feb 2020
430 768,79

Differens
-2751,41

Minskningen av antalet faktiskt arbetade timmar mellan 2019 och 2020 korrelerar med
utvecklingen av personalkostnaderna.
4.4

Sjukfrånvaro
Sjuktal % Jan-Feb 2019

Barn- och
utbildningsnämnden
Förskola
Grundskola
Särskola
Kulturskola
Barn - och elevhälsan
Kvalitet och utveckling

7,69 %

Sjuktal % Jan-Feb
2020
6,55 %

Differens
(procentenheter)
-1,14

9,14
7,63
6,57
1,09
6,11
7,48

8,73
5,80
5,93
3,09
6,73
2,08

-0,41
-1,83
-0,64
2,00
0,62
-5,40

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

Notering: Sjukfrånvaro gällande medarbetare inom delar av central förvaltning redovisas inte i tabellen.

Sjuktalet har minskat med -1,14 enheter inom hela BUN:s ansvarområde i förhållande till
föregående period. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där Kvut har den största
minskningen med -5,40 enheter och kulturskolan har den största ökningen med + 2,00
enheter. Båda avdelningarna har dock relativt få medarbetare vilket innebär att enstaka
personers frånvaro eller närvaro ger ett större utslag i sjuktalet. Den högsta sjukfrånvaron
för perioden finns inom förskolans område med en mindre minskning, -0,41, i förhållande
till föregående period. Det pågår både ett övergripande arbete inom förvaltningen och ett
mer verksamhetsanpassat arbete per avdelnings-nivå/skolform för att minska
sjukfrånvaron och för att förebygga ytterligare sjukfrånvaro.
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Bilagor:
 Volymer prognos BUN 2003
 BUN sammanställning per ro Delår 1 2020
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1 Sammanfattning
Corona påverkar naturligtvis hela perioden för nämndens verksamhet. Oro, både privat
och arbetsrelaterad, har ställt nya krav på ledarskap på alla nivåer. Nästan dagligen har det
kommit nya rekommendationer och beslut, vilket har ställt krav på att hålla sig ajour och
att vara beredd att svara på en mängd nya frågeställningar. Arbetet med att ta fram planer
för olika scenarier har pågått intensivt under den senaste månaden.
Corona överskuggar samtliga väsentliga händelser och har sin påverkan på både kvalitet
och ekonomi, idag och med största sannolikhet resten av året.
Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 13,1 miljoner kronor. Samtliga
verksamheter redovisar negativa resultat förutom Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och ungdomsenheten vilka redovisar ett balanserat resultat. I och med
den samlade negativa prognosen för nämnden har förvaltningen påbörjat ett arbete med
åtgärder för att reducera de samlade underskottet.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas i stort sett vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare specifikt
är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande lönenivå vid
nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett brett
kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.
Sjuktalet har minskat med 1,13 enheter inom hela Gymnasie- och vuxenutbildningens
(GVN) ansvarsområde i förhållande till föregående period. Utvecklingen varierar mellan
verksamheterna, där Ungdomsenheten uppvisar den största ökningen med 2,41 enheter
och Folkhögskolan den största minskningen med 5,79 enheter.

2 Väsentliga händelser
2.1

Wisbygymnasiet

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

För att minska smittspridningstakten av Corona togs den 17 mars beslut om en övergång
från skolförlagd undervisning till fjärrundervisning för samtliga elever på Wisbygymnasiet.
Dagarna innan beslutet var kritiska på grund av eskalerande sjuktal. Sista eftermiddagen var
närmare 500 elever sjukanmälda på grund av direktiven att stanna hemma även vid lindriga
symtom. Från första lektionen via Skype i realtid var nästan samtliga elever åter i studier.
Skolledningen tog redan under sportlovet i februari fram en pandemiplan att arbeta efter
vid en eventuell stängning. Ledningsgruppen var också satt i ett förhöjt beredskapsläge
med särskilda tillgänglighetskrav och skolans krisgrupp samt skyddskommitté hade
regelbundna avstämningsmöten. Stängningen av skolan förbereddes under två
utbildningsdagar där samtliga pedagoger tillsammans med lärspridare gjorde ett stort arbete
med att säkerställa både teknik och arbetssätt. Även personal från förvaltningens IKT-team
har varit behjälpliga i planering och utbildning.
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De tre största utmaningarna har hittills varit
 att säkerställa kvalitén i undervisningen
 att säkerställa tillgänglighet och förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen
 att säkerställa rättssäkerheten i bedömning och betygsättning
Wisbygymnasiet har på olika sätt stöttat andra förvaltningar och enheter under pandemin.
Mot bakgrund av rådande personalsituation inom sjukvård och äldreomsorg samt att
personal entledigas inom andra verksamheter på grund av corona, har Hälso – och
sjukvårdsförvaltningen (HFS) och Socialförvaltningen (SOF) erbjudits intensivkurser till
arbete för enklare vård- och omsorgsuppgifter. Skolan har också lånat ut teknisk utrustning
till andra verksamheter såsom Folkhögskolan, vuxenutbildningen och Solbergaskolan. All
personal har tagit stort ansvar i den här situationen. Man har hjälpt och lärt av varandra
samt löst uppkomna problem tillsammans.
Skolans beslut att erbjuda samtliga elever och lärare en god teknisk plattform har visat sig
vara av avgörande betydelse vid övergången till distans- och fjärrundervisningen.
Förvaltningens minskade IT-investeringsbudget med 500 000 kr innebär att skolan ej kan
köpa ut de nuvarande datorerna för årskurs 3 i syfte att återanvända dessa ytterligare tre år
samt att komplettera verksamhetens behov av iPads på introduktionsprogrammen.
Flera av Wisbygymnasiets lokaler är i ett stort behov av periodiskt underhåll (PU). Skolan
får inte sällan ta utgifterna för renoveringar som egentligen utgör en del av hyreskostnaden.
Enligt strategisk plan och budget kommer inom kort projekteringen av renoveringen på
bland annat Herkulesvägen att initieras. En genomlysning av det gemensamma
lokalbehovet med bland annat vuxenutbildningen är påbörjad.
2.2

Kommunala vuxenutbildningen Gotland

Den kommunala rambudgeten sänktes med 1 miljon inför budgetår 2020. I januari 2020
överfördes resultatkravet från 2019 till 2020 på 2,2 miljoner kronor vilket bidrar till att
vuxenutbildningen går in i verksamhetsår 2020 med ett underskott på 2,2 miljoner kronor
förutom den tidigare aviserade besparingen. Elevantalet på vuxenutbildningen under de tre
senaste åren har ökat och på SFI studerar numera en stor andel kortutbildade elever med
stora individuella behov vilket även märks inom övriga delar inom vuxenutbildningen. En
kraftig elevökning och statsbidragshantering genererar en ökad administration.
Vuxenutbildningen har beviljats mindre statsbidrag för yrkesutbildningar än budgeterat
vilket innebär att utbildningsutbudet och gruppstorlekar behöver anpassas därefter.
Vuxenutbildningen beviljades inte statsbidrag för Lärcentrum 2020.
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Enligt Skolverkets regleringsbrev utbetalas 1 miljon mindre än beräknat av de så kallade
Nordstream-medlen. Ekonomichefen undersöker detta med utbildningsdepartementet.
Vuxenutbildningen har budgeterat för denna intäkt.
I samarbete med näringslivsenheten och regional utveckling på regionstyrelseförvaltningen
har vuxenutbildningen tilldelats 500 000 kr från Tillväxtverket för utveckling av validering,
lärcentrum samt regionalt yrkesvux. Projektet Steget ut pågår fortfarande med finansiering
av Länsstyrelsen. Mot bakgrund av de tidigare aviserade besparingarna är det osäkert om
arbetssättet kan implementeras.
Rektor ska kontinuerligt informera nämnd om den ekonomiska utvecklingen kopplat till
besparingen på 1 miljon kronor och vid nämndsammanträdet den 18 mars delgavs
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nämnden följande beslut: Yrkesförare startar ej hösten 2020 (300 000 kronor), Kvällskurs
SFI/SVA grund startar ej hösten 2020 (390 000 kronor), Inköp av färre studiehandledaroch modersmålsresurs (280 000 kr), Utbud gy/flex, minskat utbud (90 000 kronor).
Den 18 mars övergick vuxenutbildningen till distansundervisning utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande Corona/Covid-19 pandemin. Detta
innebär en påverkan såväl av undervisningens kvalitet som av tentamensservice och
försäljningsverksamhet. Det är svårt att överblicka vilka extra kostnader som Corona-krisen
kommer att medföra.
I mars presenterade regeringen ett nytt krispaket angående statsbidrag med anledning av
utmaningarna på arbetsmarknaden. Satsningen på regionalt yrkesvux föreslås ökas med 700
miljoner kronor. Kravet på att kommunerna finansierar lika många platser själva som staten
finansierar tas genom satsningen bort för 2020. Staten finansierar nu samtliga platser samt
möjliggör för ytterligare 1 500 platser samt studiestöd för dessa. Detta kommer att påverka
vuxenutbildningens planering inför såväl sommar som höst 2020.
Dialog förs med regionalt utvecklingsansvarig om vad regeringens krispaket kan innebära
och vilken kapacitet vuxenutbildningen har att utöka antalet platser beroende på
finansiering, lokaler, personal och elevunderlag. Kontakt har även tagits med
Arbetsförmedlingen för att se över samarbetsmöjligheter. Etableringsersättningen från
Migrationsverket kan komma att påverkas av att flyktingmottagandet stannar av under
Corona-krisen.
Propositionen Komvux för stärkt kompetensförsörjning innehåller förslag till ändringar i
skollagen (2010:800). Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning
(komvux) i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta
vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.
2.3

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Den 1 januari 2020 bildades en ny enhet, Arbetsmarknads- och integrationsenheten, som är
en sammanslagning av arbetsmarknads- respektive integrationsenheten. En ny enhetschef
tillträdde den 23 mars och rekrytering av två biträdande enhetschefer har gjorts. Arbetet att
skapa en enhetlig enhet har påbörjats.
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Coronaviruset påverkar flera delar av verksamheten men nedan följer de viktigaste
händelserna under perioden: Migrationsverkets stoppar anvisade flyktingar, det råder ett
osäkert läge utifrån hur många som kommer under året och vilka kostnader det blir för
SFI.
Hög arbetsbelastning på medborgarplatsen på grund av stängd SFI och oro. Verksamheten
har behövt förändra sitt sätt att arbeta för att kunna möta upp behovet på ett bra sätt.
Omställning till distansarbete som inneburit högre arbetsbelastning på medarbetare.
2.4

Gotlands folkhögskola

De stora och avgörande händelserna för folkhögskolan under vårterminen 2020 fördelar
sig på tre olika händelser som i en väsentlig omfattning påverkar folkhögskolans
verksamhet under innevarande år. Det skapar även svårigheter att upprätthålla den
verksamhet för vilken staten har tilldelat statsbidrag.
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Den första påverkansfaktorn är det sparbeting som nämnden beslutat gällande en
ramminskning för folkhögskolan med 3,5 miljoner kronor för 2020. Sparbetinget påverkar
inte enbart pågående verksamhet med nedläggning av linjer och kurser, utan omställningen
och omorganisationen riskerar också att påverka folkhögskolans förmåga och möjlighet att
rekrytera deltagare i den omfattning som krävs för att hålla volymerna uppe. Sparbetinget
innebär att delar av lednings-, sälj- och rekryteringskapaciteten påverkas. Lägre
deltagarvolymer påverkar också beläggning på studentboenden och underlag i
restaurangerna.
Den andra påverkansfaktorn är nya arbetsformer för Arbetsförmedlingen (AF) som
innebär en lägre grad av anvisningar inom de utbildningsformer som hanteras via AF
(bristyrkesutbildningar, SMF och etablering). En minskad tillströmning av deltagare i de
nämnda utbildningsgrupperna motsvarar uteblivna intäkter på 1,5 miljoner kronor. Dessa
båda faktorer utgör tillsammans en inkomstminskning som kräver en neddragning med 5
miljoner kronor.
Den tredje allvarliga påverkansfaktorn är Coronapandemin som skapar svåröverblickbara
konsekvenser. Omställning till distansundervisning kräver ett omfattande arbete inte enbart
för pedagoger utan också för skolledare och andra funktioner. Stängda restauranger och
avbokningar av alla externa gäster innebär att folkhögskolan tappar betydande intäkter.
Den mest allvarliga konsekvensen är påverkan på sommarterminen då
reserekommendationer och andra restriktioner påverkar enskilda och grupper.
Rekryteringsläget inför höstterminen kan också komma att påverkas vilket skulle
tillsammans med de övriga nämnda förändringarna innebära en mycket allvarlig situation
till hösten, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.
2.5

Ungdomsenheten

Utifrån Corona-pandemin har verksamheten fått ett stort avbräck i sin planerade
verksamhet och har ställt om utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Verksamheten har noterat en ökning av besökande i och med att gymnasieskolan bedriver
distans-studier.
Ungdomsenheten omorganiseras under våren och har numera en enhetschef istället för två.
Förändringen av ledningsstrukturen innebär att verksamheten måste ändra sin organisation.
Det finns en förhoppning att detta kommer skapa en bättre sammanhållen verksamhet och
ge lika förutsättningar för ungdomar över hela ön.
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Under sportlovet arrangerade ungdomsenheten ett antal lovaktiviteter, bland annat
utflykter, övernattningar, friluftsaktiviteter och spelaktiviteter. Aktiviteterna har varit
välbesökta och uppskattade.
En ny HBTQIA+1 verksamhet, kallad True Colors Gotland har startats för unga mellan
13-19 år. Det finns även ett önskemål från målsmän till barn mellan 7-11 år att tillsammans
med skolhälsovården skapa en aktivitet för hbtqia+ barn och deras målsmän.

1

HBTQIA+ (Homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersexuell, asexuell + andra identiteter och läggningar)
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Ändrade vanor hos ungdomarna medverkar till att fältverksamhetens arbete behöver
förändras till att bedriva en mer effektiv uppsökande verksamhet utanför
ungdomsgårdarna.
2.6

Kvalitet och utvecklingsavdelningen

Från och med mars 2019 har digitaliseringens olika områden hamnat än mer i fokus med
anledning av coronaviruset. Förståelsen och intresset för digitaliseringens olika områden
och de funktioner som den bidrar med har ökat betydligt. Många fler ser nu betydelsen av
väl fungerande system och infrastruktur, av tillgängliga stödfunktioner och att
kompetenshöjande insatser genomförs kontinuerligt för att lära sig ny teknik och
alternativa arbetsmetoder. Alla inom förvaltningen bör alltid ges möjlighet till en adekvat
digital kompetens, vilket innebär att den egna digitala kompetensen förändras över tid i takt
med utvecklandet av såväl användande som verktyg.
Utveckling med hjälp av digitalisering sker dels inom det pedagogiska uppdraget, dels inom
olika centrala funktioner i syfte att öka kvaliteten samt skapa mer effektiva processer. Det
kollegiala lärandet i arbetslag, ämneslag, arbetsgrupper, med eller utan stöd av ITpedagoger behöver kontinuerligt utvecklas och utökas. En likvärdig tillgång till och
användning av tidsenliga och digitala verktyg är mycket viktigt inom utbildning- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) alla verksamheter.
För organisationens framtida kompetens och utveckling är det kollegiala lärandet och
samarbetet mellan pedagoger och personal en av de viktigaste ingredienserna. Som en del i
detta är det viktigt att bevara eller skapa en organisation som ger alla en grund för trygghet,
samarbete, delaktighet och utveckling.
UAF:s och hela regionens nuläge har gjort kvalitets- och utvecklingsavdelningen (Kvut) än
mer medvetna om att detta behöver bibehållas och utökas. Kvut kan ta stora steg i den
digitala utvecklingen om, trots den svåra situation UAF nu befinner oss i, tar tillfället i akt,
tar tillvara erfarenheterna och medarbetarnas engagemang och planerar för att investera i
den egna utvecklingen och framtiden. Detta kommer initialt att innebära en utökad kostnad
utifrån det ökade behovet men det är en god investering in i den gemensamma framtiden.

3 Ekonomi
Årets budgetram uppgår till 310 miljoner kronor vilket innebär en ökning av anslaget med
6,8 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramminskningen motsvarar en ökning
med 2,2 procent.
Ramberäkning 2020 per nämnd/förvaltning
Enlig beslut regionfullmäktige 2018-06-17 RF § 188 , Budgetavstämningen 2019-10-07-08
IB 2019
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Överföring av ansvar för sommarjobb, RF 2019-03-25 § 126
Politisk verksamhet mandatperioden 2018-2022, RS 2019-05-28 § 169
Justerad budget 2019
Effektivisering
Resursfördelningsmodell, fler elever

-299 930
-3 100
-240
-303 270
5 000
-3 764

Externa avtal

-800

Interna priser, RSF

-194
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-433
-6 912
345
-310 028

Resultat i perioden
Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet prognostiserar ett underskott på 3 000 000 för budgetår 2020. Ett flertal
samverkande händelser av väsentlig betydelse är orsak till den uppkomna situationen.
Minskning av grundbeloppen

Till innevarande budgetår reducerades summorna av programmens grundbelopp från 2 273
000 (2019) till 2 155 000 (2020). Det motsvarar en minskning med ca 5,2 procent. Eftersom
skolans organisation beslutas läsårsvis påverkar det skolans ekonomi mitt under pågående
läsår.
Tillfälligt minskad elevvolym

Gymnasieskolan har under några år effektiviserat sin organisation. Man har idag fyllda
klasser på programmen, samtliga samläsningsmöjligheter utnyttjas och små
undervisningsgrupper är borttagna.
Elevkullarnas storlek skiljer sig mellan åren. Förra årets elevkull till årskurs 1 var 598
stycken medan 2020 års elevkull är 547 stycken. Som ett resultat av detta noteras ett
generellt minskat söktryck till gymnasieskolan. Särskilt låga söktal har Barn- och
fritidsprogrammet med 6 förstahandssökande till 26 utbildningsplatser samt Vård- och
omsorgsprogrammet med 9 förstahandssökande till 24 utbildningsplatser.
Ett oförändrat utbildningsutbud i kombination med utfallet i årets gymnasieval har såväl
positiva som negativa konsekvenser. Dels innebär det att man kommer att kunna erbjuda
fler elever sitt förstahandsval. Det innebär också minskade intäkter på grund av tomma
utbildningsplatser. Antalet elever i årskullarna förväntas dock öka över tid och successivt
stiga till ca 670 stycken år 2026.
Fordons- och transportprogrammet

Inför ht-20 sker en omställning på Fordons- och transportprogrammet. Den nya
inriktningen Lastbil och mobila maskiner startar. Avsatta investeringsmedel för erforderliga
inköp och verksamhetsanpassningar av utbildningen har inte varit tillräckliga. Till
sommaren avslutar tre medarbetare på programmet sina anställningar. Att rekrytera
behöriga lärare har inte varit möjligt. Nödvändiga introduktioner och utbildningsinsatser
för den nyanställda personalen kommer att vara kostnadskrävande.
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Elevstödjare

För att möta en ökad problematik med droger och utanförskap har skolan idag tre stycken
så kallade elevstödjare. De har en särskild roll att ta hand om elever i riskzon och inte sällan
med en social problematik. Elevstödjarna fungerar trygghetsskapande på skolan.
Samverkan med andra myndigheter och de större grundskolorna i Visbyområdet har varit
en viktig uppgift för att såväl strategiskt som operativt omhänderta eskalerande
samhällsproblem.
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Kommunala vuxenutbildningen Gotland

Löneutfallet har ökat med cirka 1,4 miljon kronor avseende perioden vilken har sin
huvudsakliga förklaring i elevökning på SFI, grundläggande, Steget ut och Steget in men
även fler yrkesutbildningar. En förstärkning har skett avseende såväl lärarresurs som
stödfunktioner samt administration. En del av insatserna är statsbidragsfinansierade och
andra inte. Då statsbidrag är en stor del av vuxenutbildningens budget och tilldelningen av
dessa skiljer sig år från år är det svårt att göra en direkt jämförelse på intäktssidan avseende
perioden. Detta är mer intressant att återkomma till i delår 2.
Statsbidrag skolverket
Statsbidrag

Beviljat

Medfinansiering

Övrigt

bidrag
Yrkesvux

8 256 506

Ja

Staten betalar 12 platser och kommunen
betalar 12 platser

Yrkesvux sfi/sva

2 747 274

Ja

Staten betalar 12 platser och kommunen
betalar 12 platser

Lärling

2 623 930

Nej

Lärling sfi/sva

1 167 418

Nej

Yrkesförare

1 810 000

Nej

Hälso- och sjukvården

435 983

Nej

Totalt

17 041 111

Tidigare kallat trainee

Kommentar: Vuxenutbildningen har totalt beviljats mindre statsbidrag än budgeterat.
Positivt är att statsbidraget för lärlingsvux är relativt nära det sökta beloppet.
Övriga intäkter och bidrag
Övriga intäkter

Kronor

Beskrivning

Övrigt

"Nordstream"

4 000 000

Statliga medel för att
utveckla yrkesvux.

Enl. Skolverkets regleringsbrev 1
miljon mindre än beräknat.
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(3 000 000)
Tillväxtverket

500 000

Basfinansiering utv. av
validering, lärcentrum
och regionalt yrkesvux.

I samarbete med
näringslivsenheten och RUA
(regionalt utvecklingsansvarig,
Kompetensplattformen)

Yrkeshögskola

2 655 000

Bidrag/elev

Drift- och underhållsteknik

AMS-jobb

280 000

Migrationsverket

3 500 000

Beräknas per erbjuden
timme för elever som
ingår i
etableringsuppdrag.

Viss osäkerhet. Enl. uppgift från
AMEI.

Karriärtjänst

280 000

Förstelärare

Infoteket

663 300

Länsstyrelsen

490 000

Steget ut

Länsstyrelsen

50 200

Gympa för nyanlända

3.1.3

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Enheten visar ett negativt resultat för perioden vilket till stor del beror på att verksamheten
VuxKomp ej har finansiering i aktuell budgetram för 2020.
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Steget, praktikplatser har en något lägre kostnad på grund av att en medarbetare arbetar 25
procent mindre än för perioden beräknad budget samt att det varit en del sjukfrånvaro i
arbetsgruppen.
Feriejobb kostnader är lägre än periodiserad budget men detta är beroende på att
sommarmånaderna är de kostsamma månaderna utifrån löner till ungdomar och
handledare.
Extratjänster har icke budgeterad kostnad som avser kostnader för semesterutbetalningar
för medarbetare med extratjänst. I dagsläget finns ca 32 extratjänster.
Ungdomskraft har tillsatt en studie- och yrkesvägledare vilket generat en ökad kostnad.
Studie- och yrkesvägledningen har en kostnadsintäkt för kostnader som debiteras aktuella
skolor enligt gällande avtal och detta justeras under året – beräknas gå plus minus noll.
Utifrån direktiv från Migrationsverket att inga anvisade flyktingar kommer just nu och på
oklar tid så har beräkningen gjorts att minska antalet individer för anvisningar och
egenbosatta till 69 och ej 84 som var den tidigare prognosen. Denna beräkning är svår att
göra men enheten har gjort det för att vara förberedd inför detta och då också kunna ställa
om utifrån bemanning. Kostnaden för SFI kommer sannolikt att gå ner, men detta är ej
redigerat utan tidigare lagd kostnad ligger kvar i budget.
Intäkter för OSA (offentligt skyddad anställning) kommer möjligen öka något då
medarbetare med detaljkunskap kommer att vara mer delaktiga i ekonomiarbetet framåt
och då också kunna rekvirera ersättningar från Arbetsförmedlingen på ett bättre sätt.
exempelvis handledarbidrag. I dagsläget är det cirka 42 OSA tjänster.
3.1.4

Gotlands folkhögskola

Utfallet under delår1 uppvisar inte några anmärkningsvärda avvikelser mot lagda budget,
men händelser med bäring på delår 1 kommer att påverka det ekonomiska utfallet i
betydande grad. Förutom de omställningskostnader som drabbar ekonomin, syns redan nu
att de uteblivna anvisningarna med tillhörande ekonomi påverkar resultatet i betydande
omfattning. Sommarterminen kommer uppskattningsvis att innebära ett inkomstbortfall på
ett par miljoner kronor. Siffran skall adderas till de övriga tidigare nämnda
påverkansfaktorerna och skolledningen beräknar därför en avvikelse på mellan tre och tre
och en halv miljon kronor.
3.1.5

Ungdomsenheten

Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

Ungdomsenheten gör i förhållande till budget ett överskott den första perioden både i
jämförelse med årets budget och föregående år. Orsaken till detta är ej tillsatta tjänster vilka
kommer att vara tillsatta under nästa kvartal. Under året kommer kostnaderna öka men
utifrån att enheten har en förskjuten kostnadsbild kommer ett nollresultat att uppnås.
3.1.6

Övergripande helhet

Resultatrapport per den 31 mars 2020
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

Intäkter

27 434

25 455

-1 979

-14 439

Flödesbidrag rörligt

32 649

32 696

47

-2 460

Personalkostnader

-58 606

-55 465

3 141

3 522

Lokalkostnader

-14 145

-14 403

-259

-574
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Övriga kostnader

-32 187

-32 103

84

-1 484

Internt flödesbidrag rörligt

-32 651

-32 696

-45

2 322

-77 507

-76 517

990

-13 113

Totaler
Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 31 mars 2019
Resultatrapport

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut

Intäkter

35 600

30 457

-5 143

-27 535

Flödesbidrag rörligt

32 388

32 203

-184

722

Personalkostnader

-63 137

-56 063

7 074

22 938

Lokalkostnader

-14 034

-14 461

-427

-1 792

Övriga kostnader

-34 266

-32 889

1 377

985

Internt flödesbidrag rörligt

-32 414

-32 303

111

-1 014

-75 864

-73 055

2 808

-5 696

Totaler
Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-mars för åren
2020 och 2019. Nettokostnaden ökar för perioden med 3,5 miljoner kronor, den
procentuella ökningen är 4,7 procent. I jämförelse mellan åren minskar periodens resultat
från 2,8 miljoner kronor till en miljon kronor, en minskning med 1,8 miljoner kronor.
3.1.7
3.1.7.1

Jämförelse mellan resultatrapport år 2020 och år 2019
Intäkter

Intäkterna är fem miljoner kronor lägre för perioden år 2020 i jämförelse med samma
period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är lägre beror framförallt på
minskade statsbidrag från Migrationsverket samt ersättningar från Arbetsförmedlingen
gällande ”Extra tjänster”. Prognosen för året är negativt på 14,4 miljoner kronor.
De rörliga flödesbidragen avser interna ersättningar för elever studerande på skolformen
gymnasiet, ersättningarna avser delar av grundbeloppet. En tolftedel av grundbeloppet
utgår varje månad till rektor för det antal elever som är inskrivna på respektive
gymnasieprogram. Rektor har en nollbudget, med det menas att elevintäkter som
inkommer skall täcka den totala egna kostnaden för verksamheten avseende alla
förekommande kostnader som exempelvis viss administration, ledning, undervisning,
personalkostnader, och lärverktyg. Prognosen för året är negativ på 2,5 miljoner kronor det
vill säga att prognosen för antal elever är lägre än det budgeterade värdet för helåret.
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3.1.7.2

Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2020, i jämförelse med år 2019,
minskat med 598 000 kronor För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka 1,4
miljoner kronor avser löneökningar för 2019. De minskade personalkostnaderna beror i
huvudsak på ”Extra tjänster”. Vid en justering av personalkostnaderna där ”Extra tjänster”
plockas bort från utfallet kan det ses en personalkostnadsökning hos vuxenutbildningen
samt arbetsmarknad, övriga enheter redovisar en minskad personalkostnad. Prognosen för
året pekar mot ett överskott på 3,5 miljoner kronor.
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Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna något lägre i en jämförelse med år 2019.
Avvikelsen för perioden är negativ på 259 000 kronor, den största negativa avvikelsen har
folkhögskolan. Prognosen blir för året negativ på 574 000 kronor.
3.1.7.4

Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 786 000 kronor lägre i jämförelse med föregående år. En minskning
kan ses i kostnaden för köp av huvudverksamhet som exempelvis gymnasieutbildning vid
Gotland Grönt Centrum AB men även upphandlad vuxenutbildning, viss ökning kan ses
för hyra och leasing av datorer på gymnasiet. I övrigt kan inget extraordinärt ses för
perioden. Prognosen för året är negativ på 1,5 miljoner kronor. De rörliga flödesbidragen
som går ut som en kostnad per elev till rektor matchar i huvudsak den intäkt som
inkommer, se avsnitt intäkter rörliga flödesbidrag. Avvikelsen för året blir för de rörliga
flödena 2,3 miljoner kronor.
3.1.8

Periodens resultat per enhet, tkr

Avdelning och skolformer

2020

Ordförande
Avdelningschef Gyvux arbm
Integrationsenhet
Vuxenutbildning
Folkhögskolan
Ungdomsverksamhet
Arbetsmarknad

Bokslut
19

2019

44

-49

0

939

1 226

493

1 275

534

1 408

238

550

2 090

-872

-1 131

500

505

-65

189

718

720

-1 108

1 135

2 732

4 735

Antagning, interkom. ers.

-2 078

-875

-892

Inack- och reseersättning

-168

-70

467

497

-173

-1 168

-1 313

-522

-11 461

-IT

78

-68

-748

-Försörjning

-8

-1

-201

990

2 808

-5 696

Wisbygymnasiet, rektor
Övergripande kostnader gymnasieskola

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp
-Resursfördelning
Övergripande kostnader samtliga
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Nämndens resultat

Periodens resultat för 2020 visar i jämförelse med 2019 ett minskat resultat med 1,8
miljoner kronor. Att likställa periodens resultat med årsprognos går inte, däremot kan det
med hjälp av periodens resultat finnas ett signalvärde om hur det kan tänkas gå
resultatmässigt för enheten. Ett exempel som kan nämnas här är periodens resultat för
Wisbygymnasiet, där perioden naturligtvis inte medräknar höstens organisation och elevtal,
för hösten finns naturligt förändringar beroende på hur många elever som väljer att gå i
den kommunala skolan i den egna kommunen med mera.
3.1.9

Elevvolymer

Resursfördelningen Not1

Budget,
tkr

Prognos
,
tkr

Differen
s, tkr

Prognos
volym

Budget
volym

Differen
s volym
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Wisbygymnasiet, rörliga flödesbidrag
Summa
Not1

128 800

126 340

2 460

1 524

1 543

128 800

126 340

2 460

1 524

1 543

Budget,
tkr

Prognos
,
tkr

Differen
s, tkr

Prognos
volym

27 174

27 695

-521

232

226

7 722

8 180

-458

63

59

5 152

4 891

261

38

40

-2

-19
-19

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet,
interkommunal ersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen
Kommunal gymnasieskola, annan
kom.
Fristående gymn, annan kommun
Elever från annan kommun

Differen
s volym
6
4

-1 309

-1 440

131

38 739

39 326

-587

333

325

8

167 539

165 666

1 873

1 857

1 868

-11

Summa
Totalt

Budget
volym

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 19 elever färre än budgeterat. Prognosen
är framräknad genom att periodens verkliga elevtal ligger kvar under våren och det
prognostiserade elevtalet för hösten påräknas. Minskningen i antalet elever och interna
ersättningar medför ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas
bli åtta fler elever vilket medför ett negativt resultat på 587 000 kronor. Elevtal för elever
med asylstatus studerande hos fristående huvudman i den egna kommunen är inte
medräknade.
3.1.10 Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen Not1
Etableringsersättning, Migrationsverket
Studiehandledare modersmålsundervisning
Ersättning för asyl, Migrationsverket
Flödesbidrag, interna ersättningar

2 000
-1 506
700
2 322

Medfinansiering, ungdomsverksamheten

-360

Medfinansiering Lotsen

-440

Budgeterade ersättningar Migrationsverket
Summa
Not1

-4 723
-2 007

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning m.fl.
Ärendenr RS GVN 2020/5 Datum 2020-04-09

Resultat,
tkr

Utbetalningar, alla
Summa

Resultat,
tkr
-587
-587

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket samt andra omfördelningar påräknas
resultatenheten resursfördelningen blir resultatet negativt på två miljoner kronor.
Utbetalningarna till annan huvudman vid antagningsenheten blir ett negativt resultat på 587
000 kronor.

12 (17)

Region Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delårsrapport 2020:1

3.1.11 Periodiseringar
Verksamhet, vuxenutbildning

Belopp

Traineeutbildning

-109

Yrkesvux

-8 807

YH-utbildning

-675

Gymnasiallärlingsutbildning

-948

Kommunal yrkesutbildning

-500

Yrkesförare

-453

Tillväxtverket

-459

Gympa nyanlända kvinnor

-20

Steget ut

-9

Steget ut 2020

-205

Jympa nyanlända män

-50

Förutbetalda intäkter

-12 235

Intäkter som inte tillhör perioden, flyttas bort

Verksamhet

Belopp

Etablers mars, gymnasiet

161

Etablers mars, integration

981

Hållbara Gotland, Tillväxtverket
Upplupna intäkter

2 229
3 371

Intäkter som tillhör perioden, läggs på

Netto, periodiseringar

-8 863

Periodiserade kostnader och intäkter innebär att kostnader förs under den period då
resursen förbrukas, liksom att alla intäkter förs under den period då de faktiskt intjänas.
Netto, periodiseringar innebär att 8,9 miljoner flyttas bort (lyfts av) då de inte tillhör
perioden.
3.2
3.2.1

Årsprognos
Wisbygymnasiet

Se punkt 3.1.1 Resultat i perioden.
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3.2.2

Kommunala Vuxenutbildningen Gotland

Enligt beräkning ska vuxenutbildningen återbetala 6 226 594 kronor i statsbidrag till
Skolverket. De 2,2 miljoner kronor som återfördes till 2019 (utifrån icke uppnått
resultatkrav) skulle användas för att betala tillbaka statsbidrag till Skolverket. Åtgärder har
redan vidtagits inför hösten avseende den tidigare aviserade besparingen på en miljon
kronor. Om Nordstream-medlen (budgeterat för en intäkt på 4 miljoner kronor men
enheten kommer troligtvis endast få tre miljoner kronor) inte korrigeras uppgår
minusresultatet till 3,2 miljoner kronor.
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Regeringens aviserade krispaket avseende regionalt yrkesvux kommer att påverka årets
resultat. På vilket sätt är ännu osäkert då det beror på vilka insatser som kommer att
genomföras.
3.2.3

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Den stora budgetavvikelsen handlar om kostnader för Vuxkomp. Om finansiering nekas
kommer enheten behöva ställa om och justera bemanning. På tidigare integrationsenheten
har personalstyrkan justerats för att möta 2020 års anvisade flyktingar, men utifrån rådande
läge kommer enheten avvakta med att göra en ökning i bemanning i form av samordning
då nuvarande samordnare avslutar sin tjänst.
I övrigt kommer enheten att arbeta med att tydliggöra delaktighet i ekonomiarbetet hos
medarbetarna för att skapa en medvetenhet och också för att helheten skall bli tydligare för
alla.
3.2.4

Gotlands folkhögskola

Se punkt 3.1.4 Resultat i perioden.
3.2.5

Ungdomsenheten

Årsresultatet kommer att bli ett nollresultat utifrån årsbudgeten.
3.2.6

Övergripande helhet

Prognosen för helåret 2020 visar ett negativt resultat på 13,1 miljoner kronor. Samtliga
verksamheter redovisar negativa resultat förutom Arbetsmarknads- och
integrationsenheten och Ungdomsenheten vilka redovisar ett balanserat resultat. I och med
den samlade negativa prognosen för nämnden har förvaltningen påbörjat ett arbete med
åtgärder för att reducera de samlade underskottet.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 19 elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändock visar på ett underskott
beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till
det budgeterade värdet och dess ändamål för att exempelvis finansiera studiehandledare
med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas göra ett negativt resultat på 587 000 kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos från verksamheten kommer att bli fyra stycken
under året och dessa är delår 1, april och delår 2 samt årsbokslut.
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3.3

Investeringar

I november 2018 beslutade regionfullmäktige om en förändrad investeringsprocess. Som
en del av denna har nämnden i februari 2020 lämnat en skriftlig investeringsplan för en
tidsperiod mellan fem och tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens kommande
behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden.
Planen ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför
budgetberedningen.2

2

Dokumentet heter "Investeringsplan lokaler 2021-2025". (GVN 2020/33).
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Övergripande helhet

Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser perioden
januari-mars med årsprognos.
Budget
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Renovering och anpassning VF,
EE, RX o BA
Säkerhetshöjande åtgärder
KCG, vuxenutbildningen
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN/UAF

-3 200

Utfall

Resultat

-435

Prognos
2020

Prognos
2021

-3 200

0

-

-5 000

-5 000

0

-

-1 000

-1 000

0

-

-1 000

-1 000

0

-

-7 000

0

-7 000

2 765

Resultat
helåret

0

0

-

-1 000

-418

582

-1 000

0

-1 000

-418

582

-1 000

0

-

-11 200

-853

3 347

-11 200

0

-

Investeringspotten på 3,2 miljoner kronor är i kategorin återanskaffning och lärverktyg och
avser förekommande investeringar i utbildningsmiljön exempelvis möbler,
undervisningsmaterial med mera.
De ändrade redovisningsprinciper för lokalkostnaderna kommer att påverka budgetramen
när det gäller investeringar för verksamhetsanpassningar, mindre ombyggnationer och
periodiskt underhåll. Budgetmedel kommer successivt under året att överflyttas till tekniska
nämnden vartefter investeringar igångsätts. Anledningen till detta är att investeringarna,
enligt krav om komponentredovisning, skall ligga på anläggningen (fastigheten).
Utökad säkerhet, kameror med mera löper på enligt plan och avser skalskydd vid
nämndens utbildningsenheter.
Alla IT-investeringar som en samlad post avser exempelvis datorer, lärplattor, ITadministration samt annan digital utrustning.

4 Medarbetare
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4.1

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

Tillsvidareanställd
månadsavlönad
Visstidsanställd
månadsavlönad
Alla anställnings- och
löneformer

Antal anställda
2019-03-31
317

Antal anställda
2020-03-31
327

Differens

112

112

-----

428

438

10

10

Notering: GVN ansvarar för placering och arbetsledning av personer i offentligt skyddade arbeten (OSA).
Antalet medarbetare inom OSA varierar, som mest rör det sig om 35 personer. Dessa anställningar ingår i
redovisningen ovan. Anställda i arbetsmarknadsåtgärden Extratjänster redovisas däremot inte.
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Den övervägande delen av ökningen av personalvolymen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens område kan hänföras till rekryteringar inom vuxenutbildningen
och arbetsmarknadsenheten som finansieras via statsbidrag.
4.2

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda uttryckt som
årsarbetare (enligt sysselsättningsgrad).

Tillsvidareanställd
månadsavlönad
Visstidsanställd månadsavlönad
Alla anställnings- och
löneformer

Antal årsarbetare
2019-01-31
305,46

Antal årsarbetare
2020-01-31
314,64

Differens

94,48
399,95

99,09
413,73

4,61
13,78

9,18

Notering: GVN ansvarar för placering och arbetsledning av personer i offentligt skyddade arbeten (OSA).
Antalet medarbetare inom OSA varierar, som mest rör det sig om 35 personer. Dessa anställningar ingår i
redovisningen ovan. Anställda i arbetsmarknadsåtgärden Extratjänster redovisas däremot inte.

Den övervägande delen av ökningen av personalvolymen inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens område kan hänföras till rekryteringar inom vuxenutbildningen
och arbetsmarknadsenheten som finansieras via statsbidrag.
4.3

Faktisk arbetad tid

Tidsanvändning
timmar
Faktisk arbetad tid

Jan-Feb
2019
112 660,59

Jan-Feb
2020
103 421,48

Differens
-9239,11

Minskningen av antalet faktiskt arbetade timmar mellan 2019 och 2020 korrelerar med
utvecklingen av personalkostnaderna.
4.4

Sjukfrånvaro

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildningen
Folkhögskolan
Ungdomsgårdar
Gymnasiet
Integration
Arbetsmarknad 2019,
Arbetsmarknad- och
Integration 2020

Sjuktal % Jan-Feb
2019
5,91 %

Sjuktal % Jan- Feb
2020
4,78 %

Differens
(procentenheter)
-1,13

4,78 %
10,19 %
5,48 %
2,87 %
2,34 %
8,35 %
(Arbetsmarknad)

3,71 %
4,40 %
7,89 %
2,44 %
------9,30 %
(Arbetsmarknad
och Integration)

-1,07
-5,79
2,41
-0,43
-------
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Notering: Enheterna Arbetsmarknad och Integration samordnas inom en enhet fr o m 2020. Uppgifterna
gällande 2020 för medarbetarna inom Integration redovisas under Arbetsmarknad i tabellen.

Sjuktalet har minskat med 1,13 enheter inom hela nämndens ansvarområde i förhållande till
föregående period. Utvecklingen varierar mellan verksamheterna, där Ungdomsenheten
uppvisar den största ökningen med 2,41 enheter och Folkhögskolan den största
minskningen med 5,79 enheter. Båda enheterna har dock relativt få medarbetare vilket
innebär att enstaka personers frånvaro eller närvaro ger ett större utslag i sjuktalet. Det
pågår både ett övergripande arbete inom förvaltningen och ett mer verksamhetsanpassat
arbete per avdelningsnivå för att minska sjukfrånvaron och för att förebygga ytterligare
sjukfrånvaro.
Bilaga:
MUP GVN delår 1 2020
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REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING
Prognoser per enhet och skolform, tkr
År 2020
Prognos
Delår 1
2020
-13 113

Fastställt
Bokslut
2019
-5 696

-7 539

3 572

0

0

-250

493

0

1 408

Vuxenutbildning

-2 226

2 090

Folkhögskolan

-3 100

500

0

189

Arbetsmarknad

-1 963

-1 108

GYMNASIET

-5 574

-9 268

Antagning, interkom. ers.

-587

-892

Inack- och reseersättning

20

467

-3 000

4 735

-Lokaler, måltider, tilläggsbelopp

0

-1 168

-Försörjning

0

-201

-IT

0

-748

-2 007

-11 461
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/689
20 april 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Rambudget för vissa investeringsområden
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utöka nuvarande uppdrag till att
se över hela strukturen för investeringsbudget i regionen. Uppdraget ska
redovisas vid budgetberedningen i oktober 2020.
Sammanfattning

I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, § 276 ges
regionstyrelsen i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten att ta
fram rambudget för vissa investeringsområden.
Idag finns i investeringsbudgetens beslut tre olika sorters investeringar.
Varje nämnd har en investeringspott som är beloppsmässigt beslutad. Inom beloppet
beslutar nämnden om mindre löpande investeringar under året. Om potten inte
utnyttjas helt under året går resterande belopp tillbaka vid årets slut, det går inte att
kompletteringsbudgetera återstående medel i potten.
Räddningstjänsten liksom fastighetsförvaltningsavdelningen inom tekniska nämnden
har investeringsram som sedan fördelas utifrån en investeringsplan. Medel kan
överföras i kompletteringsbudget, det kan t ex finnas behov av att samla ihop medel
från flera år för att kunna investera i fordon inom räddningstjänsten.
Den tredje sortens investeringsmedel är direkt knutna till respektive projekt. Om
projektet inte slutförs under budgetåret så flyttas medel över till kommande år i
kompletteringsbudgeten. Eftersom regionfullmäktige tar budgetbeslut per projekt
måste förändringar beslutas på samma nivå, berörd nämnd kan inte flytta medel
mellan olika projekt.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har under de senaste åren arbetat med att få en tydligare
investeringsprocess. Riktlinjer för investeringsprocessen, riktlinjer för
investeringsredovisning samt nivå för nämndernas kapitalkostnadsbudget har
beslutats.
Investeringar påverkar flera olika saker i ekonomin under olika tider. Dels påverkar
de likviditeten under projekttiden då utbetalningarna sker, dels påverkar de
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driftresultatet när den är klar. Trots att investeringsbudget tas per år så är den
flytande då projekt ofta sträcker sig över längre tid. Projekt blir också försenade
vilket kan innebära att den budget som är beslutad behöver flyttas mellan olika år.
Budgeten är styrande för vad projektet får kosta, men kostnaden fastställs dock inte
förrän upphandling är gjord. Om den upphandlade kostnaden avviker från budgeten
måste antingen budgeten eller projektet förändras. Det innebär att det ofta finns
behov av förändring av den budget som är beslutad.
Nivån på besluten inom investeringsbudgeten har olika effekt beroende på hur
detaljerad den är. Är den alltför detaljerad skapas stor inlåsningseffekt och mycket
administration vid behov av förändringar. Samtidigt är den politiska viljan tydlig i den
detaljerade budgeten och en lägre detaljeringsgrad kan skapa en osäkerhet kring var
besluten fattas.
Vid jämförelse med andra kommuner och regioner kan konstateras att det ser olika
ut. Karlskronas och Pajalas kommuner har betydligt lägre detaljeringsgrad än Region
Gotland. Västra Götalandsregionens investeringsbudget i deras strategiska plan är
endast en totalram för hela regionen. Andra kommuner har liknande detaljeringsgrad
som Region Gotland, tex Ulricehamn.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nuvarande uppdrag utökas till att omfatta en
översyn över hur strukturen på investeringsbudgeten ska se ut totalt sett. Om
detaljeringsgraden i regionfullmäktiges beslut blir lägre kan detta kompletteras med
mer textmässig beskrivning av innehållet i investeringsbudgeten. Om
detaljeringsgraden ska vara kvar på samma nivå som idag kan man se över
möjligheten att komplettera beslutet med ytterligare beslut om hur eventuella behov
av omdisponeringar ska ske och på vilken nivå dessa ska beslutas.
Ett nytt underlag bör tas fram till budgetberedningen i oktober 2020.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Tjänsteskrivelse
RS 2020/799
6 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förändring av finansiellt mål 2021
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Med anledning av pandemin Covid-19 ändras mål 16 och 17 i regionens styrkort för
2021 till:
16. Budgeterat resultat uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 1 procent av
nettokostnaden.
Sammanfattning

Med anledning av pandemin Covid-19 har de ekonomiska förutsättningarna för
Region Gotland ändrats drastiskt. Den senaste skatteprognosen från Sveriges
kommuner och regioner (SKR) visar på en förväntad minskning av BNP och
arbetade timmar vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget kraftigt.
Trots beslut om stora bidrag från staten till den offentliga sektorn så täcker de inte
det fall som sker av skatteintäkterna. För 2020 blir nettoeffekten av minskade
skatteintäkter och ökade bidrag endast 6 mnkr och för de kommande åren är den
negativ med -22 och -39 mnkr för 2021 respektive 2022.
Detta i kombination med hårt tryck på verksamheterna gör att det är svårt att hålla
fast vid de finansiella målen om minst 2 procent av nettokostnaden för år 2021. Att
sänka de finansiella målen har effekt på investeringsvolym och lånebehov framåt
vilket måste hanteras i höstens budgetberedning.
Från 2022 behöver målen återställas till 2 procent. Det rådande läget har påvisat
behovet av att ha ett budgetresultat som ger marginaler för att parera oförutsedda
kostnadsökningar och intäktsminskningar.
Ärendebeskrivning

SKR publicerade en ny skatteprognos den 29 april. 11 maj kommer också
Ekonomirapporten, maj 2020.
SKR använder i skatteprognosen ett scenario istället för en reguljär prognos.
Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och
analysen beskriver en tänkbar utveckling. I scenariot beräknas ett dramatiskt fall i
svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en rekyl under andra
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halvåret. Om den förväntade rekylen inte uppstår kommer läget troligtvis att
förvärras.
BNP-prognos

BNP för 2020 beräknas minska med 4,1 procent. Den skisserade utvecklingen för
svensk ekonomi liknar endast två tidigare episoder i modern tid, dels vid den svenska
1990-talskrisen, dels vid den globala finanskrisen 2008-2009. I scenariot antas
lågkonjunkturen bestå ända till 2023.
2018

2019

2020

2021

2022 2023

BNP*

2,3

1,3

-4,1

3,3

3,6

3,3

Sysselsättning timmar*

1,8

-0,3

-3,3

1,8

1,2

1,2

Relativ arbetslöshet %

6,3

6,8

8,9

8,9

8,3

7,6

*kalenderkorrigerat
Skatteunderlagstillväxt

Skatteunderlagets tillväxt påverkas av flera faktorer, bland annat sysselsättning och
lönesumma, men också av aviserade och beslutade åtgärder i de statliga krispaket
som presenterats den senaste tiden. I jämförelse med februari-prognosen räknar man
med att skatteunderlaget blir 1,5 procentenheter lägre för 2020. En så låg ökningstakt
för skatteunderlaget har inte funnits sedan före skattereformen 1990/91.
2019

2020

2021

2022

2023 2019-2022

SKR april

2,2

0,9

3,5

3,7

3,8

14,8

Regeringen april

2,0

1,8

3,9

3,5

4,5

16,7

SKR februari

3,2

2,4

3,1

3,8

3,8

17,4

Skillnaden mellan SKR:s prognos och regeringens är framförallt olika bedömning av
arbetade timmar.
Resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får medel från RUR användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel. När detta får göras framgår av Region Gotlands riktlinjer för RUR
som beslutades i regionfullmäktige 2014-03-31, §46. Reserven får användas om det
årliga värdet på skatteunderlaget väntas understiga det tioåriga genomsnittet vilket
kommer att vara fallet de kommande åren. Balanskravsresultatet ska vara negativt
och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt reserven
räcker). Region Gotlands resultatutjämningsreserv uppgår till 64 mnkr.
Effekten av skatteprognosen för Region Gotland

Förändringarna i skatteprognosen och de bidrag som tillkommit i olika steg framgår i
bilaga, Effekter av skatteprognos 29 april. Det syns tydligt att de tillskott som
aviserats för att stärka välfärden i första hand väger upp de minskade
skatteintäkterna. För 2021 och 2022 räcker de inte utan den nya prognosen ger ett
sämre budgetresultat för de åren.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att det finansiella målet om budgeterat resultat
på minst 2 procent av nettokostnaden tillfälligt ändras för 2021 till 1 procent. Det
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innebär ett budgetresultat på cirka 56 mnkr. Orsaken är framförallt för att
effektiviseringskravet på verksamheten inte ska bli för betungande när man samtidigt
kommer att behöva arbeta med att återställa och komma ikapp efter pandemin.
Genom att sänka budgetkravet kan 2021 vara ett återhämtningsår och ge
förutsättningar för att 2022 och framåt återigen arbeta med ett finansiellt mål på 2
procent. För att kunna investera i den takt som hittills utan att behöva låna upp samt
avsätta medel för att trygga pensionsutbetalningar framåt behöver resultatet vara i
den nivån. Regionen behöver också ha tillräckliga marginaler för att parera
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar vilket visat sig med all
tydlighet i det rådande läget.
Även det finansiella målet om ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden ändras tillfälligt för 2021 till 1 procent.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
Regionens valda revisorer
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/803
7 maj 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Finansiering av beslutade stödåtgärder med anledning av
Covid-19
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Tilläggsanslag ges till regionstyrelsen för lunchkuponger till ungdomar med 3,5
mnkr.



Tilläggsanslag ges till tekniska nämnden för uteblivna intäkter för parkering samt
markupplåtelse med 12 mnkr.



Tilläggsanslag ges till miljö- och byggnämnden för uteblivna intäkter för tillsyner
med 0,5 mnkr.



Tilläggsanslag ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för utökat antal
ferietjänster med 1,1 mnkr.



Tilläggsanslagen finansieras genom att regionens budgeterade resultat minskas
med 17,1 mnkr.

Sammanfattning

I samband med pandemin Covid-19 har ett antal åtgärder beslutats som i dagsläget
inte har någon finansiering. För att dessa inte ska tränga ut ordinarie verksamhet
föreslås att de finansieras via regionens budgetresultat 2020.
Åtgärderna är:
Lunchkuponger till gymnasieungdomar, beräknad kostnad 3,5 mnkr.
Två timmars gratis parkering även sommartid, beräknat intäktstapp 8,5 mnkr
Minskade intäkter för parkeringsbevakning, beräknat intäktstapp 1,5 mnkr
Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar, beräknat intäktstapp 2 mnkr
Färre tillsyner, beräknat intäktstapp 0,5 mnkr
Utökat antal ferietjänster, beräknad kostnad 1,1 mnkr
Totalsumma är 17,1 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående åtgärder finansieras via
tilläggsanslag. Orsaken är att kostnaderna/uteblivna intäkter annars ska finansieras
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via effektivisering och neddragning i den ordinarie verksamheten. Eftersom detta inte
uttryckligen har beslutats i samband med införandet av åtgärderna föreslår
förvaltningen att regionfullmäktige tilldelar berörda nämnder medel för att täcka
åtgärderna.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Delrapport Region Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


godkänna delrapporten för Region Gotlands effektiviseringsprogram



lyfta ur projekten Framtidens skolorganisation och Förändrad samhällsbyggnadsprocess ur programmet för att låta dem drivas helt som separata projekt utifrån
respektive projektdirektiv.

Ärendebeskrivning

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram (2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna,
följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Programmet omfattar från start sju projekt som drivs utifrån egna direktiv och
planer. Projekten är:
 Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
 Strategisk hållbar bemanningsplan
 Sänkning av inköpskostnader
 Sänkning av IT-kostnader
 Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
 Utredning framtidens skolorganisation
 Förändrad samhällsbyggnadsprocess
I Region Gotland bedrivs projekt utifrån en gemensam projektmodell. Modellen ger
stöd i hur projekt leds, vilka faser som bör hanteras, hur beslut fattas, vilka roller och
ansvarsområden som skall hanteras samt hur dokumentation och avslut går till.
En viktig del i projektets kvalitet och resultat är balansen mellan tid, kostnader, och
omfattning. Projektägarens roll tillsammans med styrgruppen är att löpande balansera
mellan dessa tre perspektiv och anpassa dem i förhållande till varandra.
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Denna balansgång har visat sig vara viktig i samtliga projekt som ingår i programmet.
Särskilt med den nu uppkomna situationen med coronautbrottet som påverkar
regionens verksamheter kraftigt.
De olika projekten presenteras i separata rapporter och tjänsteskrivelser. En kort
sammanfattning visar följande:
 Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
Rapporten ger en översikt och belyser områden inom vilka region Gotland bör
fördjupa sig kring för att sänka lokalkostnaderna. Områdena kan sammanfattas i;
säkerställa implementering och efterlevnad av beslutade strategier, policys och
riktlinjer, utveckla den regiongemensamma lokalförsörjningsgruppen, ta fram
lokalförsörjningsplaner per förvaltning och övergripande, fortsatt utbudsförändring/utbudsminskning, kalkyler vid om- och nybyggnation, behov och
kostnader rörande kontorsarbetsplatser samt nyckeltalsstyrning.
Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att uppnå målet är därför
beroende av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
 Strategisk hållbar bemanningsplan
Projektet syftar till en förbättrad bemanningsplanering i regionen som i sin tur
kan leda till en rad olika effekter så som ökad brukarnöjdhet, ökad medarbetarnöjdhet, ökad kvalitet i bemanningsarbetet och en implementering och ökad
digitalisering av bemanningsarbetet. Genom att ta fram en bemanningshandbok,
nya arbetssätt, verktyg, modeller och samlad kompetens avser projektet hitta
nyttoeffekter gällande tid och resurser. Projektet arbetar med åtta piloter men på
grund av Coronautbrottet är fyra stycken inaktiva. Under rådande omständigheter har strategin för projektet justerats och tidplanen föreslås förlängas för att
möjliggöra måluppfyllelse. Strategin är nu att först ta lärdom av andra
kommuner och regioners bemanningshandböcker och sedan, tillsammans med
arbetsgrupperna och de aktiva piloterna, agilt bygga en bemanningshandbok
utifrån omvärldsanalysen och befintliga kunskaper som passar Region Gotland.
Slutrapport presenteras i slutet av året.
 Sänkning av inköpskostnader
Projektet syftar till att föreslå åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer
enhetlig hantering av inköp i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Inom Region Gotland görs årligen inköp till ett värde av ca 3
miljarder kronor och inköp bör vara ett strategiskt verktyg för att bidra till en
hållbar utveckling och en välfärd i balans. Ett effektivt inköpsarbete kommer
såväl slutanvändare som externa intressenter i form av näringsliv, leverantörer,
intresseorganisationer och andra till nytta. Även för Region Gotlands interna
arbete är det av vikt att ha ett effektivt, kvalitativt och regelmässigt inköpsarbete.
Projektet har upprättat en modell anpassad för Region Gotland som kan
användas i inköpsarbetet framöver. Modellen ska tydliggöra alla kostnader
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relaterat till ett inköp genom hela inköpsprocessen. För att kunna nå önskade
effekter krävs ett helhetsperspektiv. Projektrapporten åskådliggör modellen som
sammantaget beskriver sju områden som behövs för ett effektivt inköpsarbete;
omvärld, internt Region Gotland, styrkedja, processer, organisation, utveckling
& förvaltning samt intern styrning & kontroll. Rapporten ger förslag till övergripande åtgärder för det fortsatta arbetet inom projektet och också förslag inför
fortsatt arbete efter projektets slut. Arbetet i projektet kommer att fortsätta och
ytterligare rapporter och förslag presenteras dels till budgetberedningen och
också vid slutrapport vid årets slut.
 Sänkning av IT-kostnader
Projektets syfte är att skapa en gemensam helhetssyn på den totala ITverksamheten och kostnaderna inom Region Gotland, samt föreslå åtgärder som
kan leda till lägre kostnader för regionen som helhet. Utifrån detta har
verksamheternas verksamhetsutveckling, stödd av digitalisering, analyserats.
Rapporten som också är projektets slutredovisning ger ett kunskapsunderlag
som kan öka förståelsen för digitaliseringens komplexitet och betydelse. För att
kunna åstadkomma en digitalisering som får genomgripande effekt på
verksamhetens innehåll och kostnader behöver en omställning göras. Analysen
pekar på att digitaliseringen är en avgörande framgångsfaktor. Projektet föreslår
att den centrala IT-organisationen och verksamheterna närmar sig varandra och
gemensamt arbetar för att digitaliseringsprojekten får största möjliga utväxling.
Ett antal centrala IT-effektiviseringsprojekt föreslås därtill genomföras. Slutligen
föreslås att nämnderna får i uppdrag att ta fram årliga digitaliseringsplaner i
anslutning till budgetprocessen.
 Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet.
Sammanfattningsvis ges en bild av en måltidsverksamhet som idag är uppdelad
mellan flera förvaltningar och som skulle vinna på att tydligare hållas samman
processmässigt. Kostnaderna ligger i nivå med andra jämförbara verksamheter
men kostnadsminskningar skulle eventuellt kunna vara möjliga vid byte av
produktionsmetoder. Med grund i tidigare beslut om minskad budgetram har
flera insatser genomförts eller pågår för att göra kostnadssänkningar. Dock finns
stora beroenden till andra initiativ kring tex lokaler och skolverksamhet framåt.
Nyckeltal som används idag har en tyngd mot avdelning måltids verksamhet
inom regionstyrelseförvaltningen och skulle behöva bli mer processorienterade
och inkludera samtliga berörda förvaltningar för att ge bättre underlag för analys
och utveckling. Mat och måltidspolicyn har genomgått en översyn och första
förslag till justeringar finns framtagna. När det gäller organisation framåt har
olika alternativ diskuterats. Av vikt framförs kopplingen mellan måltid och
folkhälsa. Projektet fortgår fram till september 2020 och förslag till beslut och
vägval framåt kommer att presenteras i samband med slutrapporten.
 Utredning framtidens skolorganisation
Projektet syftar till att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en
kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet
med minst bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt
kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektets första redovisning
innehåller en beskrivning av den nuvarande organisationen för Region Gotlands
förskola och grundskola. Dessutom ges en beskrivning av vilka faktorer som är
viktiga för framgångsrika skolor samt en beskrivning av hur kostnadsutvecklingen sett ut och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med
riket och jämförbara kommuner. I nästa steg av översynen av förskola och
grundskola kommer utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att lägga fram ett
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förslag på en ny förskole- och grundskoleorganisation. Projektet löper hela 2021
och föreslås fortsättningsvis hanteras utanför effektiviseringsprogrammet.
 Förändrad samhällsbyggnadsprocess
Projekt som drivs av Regionstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden samt
Tekniska nämnden tillsammans. Uppdraget är att utreda alternativ till
organisatoriska lösningar som ger en kostnads- och tidseffektiv och
kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess. Projektet är i en inledande fas. I
rapporten presenteras en nulägesbild och en tidig analys. I det material som
hittills framarbetats framgår att det saknas ett helhetsgrepp kring
samhällsbyggnadsprocessen men att många enskilda delprocessen fungerar bra. I
förändringen mot en kundorienterad och effektiv samhällsbyggnadsprocess där
medarbetarnas kompetens och erfarenheter tas tillvara kommer ett kulturarbete
att behöva göras som drivs av samhällsbyggnadsprocessens ledare, både i den
politiska organisationen och i tjänstemannaorganisationen. Projektet kommer att
drivas vidare fram till budgetberedningen 2021 och föreslås fortsättningsvis
hanteras utanför effektiviseringsprogrammet.
Effektiviseringsprogrammets samlade arbete har lett till en rad insikter och lärdomar
utöver de unika projektens egna underlag.
Att arbeta med större gemensamma projekt är ett lärande i sig. Regionens
projektmodell finns som grund men kompetensen att leda, driva och följa upp i
projektform är i behov av fortsatt utveckling. I de olika projekten framgår att
problem har funnits med att beskriva och beräkna effekter, resurssätta och planera,
leda och följa upp arbetet på ett optimalt sätt. Programmet kan därför också ses som
ett viktigt lärande för såväl de enskilda projekten som för regionen som organisation.
Tydligt framgår ett behov av att driva verksamhet och utveckling mer processorienterat och gränsöverskridande. Ett skifte behöver göras från att optimera i delen
till att se fördelar för helheten. Avgörande är också att hitta en balans mellan den
centrala samordningen och styrning och det arbete som ska ske i respektive
förvaltning. Båda delarna behövs för att nå effektivitet och kvalitet.
För att stärka förutsättningarna behövs gemensamma grunder att stå på och ett
gemensamt språk ut utgå ifrån. I flera av projekten framgår behov av att ta fram
koordinerade och ensade definitioner och principer. Detta i sin tur möjliggör lärande
och fortsatt utveckling på ett bättre sätt än idag. Dessutom syns tydliga behov av
förstärkt ledning och övergripande gemensam planering i flera av frågeområdena.
Arbetet som bedrivs bidrar aktivt till att förflytta Region Gotlands organisationskultur i en positiv riktning. Den kartläggning av regionens kultur som genomförts
under det gångna året visar på fyra utvecklingsområden: samverkan över gränser, från
försiktighet till tillit, lärande och utveckling, stolthet och helhetsförståelse. Samtliga
perspektiv finns med i de projekt som bedrivs inom ramen för effektiviseringsprogrammet och flera observationer presenteras som visar att förflyttningen i kultur
är nödvändig framåt.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att effektiviseringsprogrammet och dess ingående
projekt har potential att förflytta Region Gotland i en riktning i linje med
programmets mål och ambitioner. Dock är arbetet komplext och kräver att de
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lärdomar och möjliga åtgärder som presenteras tas om hand i ordinarie
verksamhetsplanering och budgetarbete.
Ett fortsatt arbete kommer att behöva göras för att tydligare kunna belysa vilka
ekonomiska effekter som kan nås för såväl helhet som del och ytterligare rapporter
kommer att behöva ges till såväl koncernledning som ansvariga politiker.
Programmets omfattning bör avgränsas till projekt av ekonomiskt effektiviserande
karaktär. Detta för att stödja mål och syfte med programmet. Därför görs
bedömningen att två av projekten (framtidens skola och förändrad
samhällsbyggnadsprocess) bör lyftas ur programmet och istället drivas som separata
projekt framåt.
Beslutsunderlag

Denna rapport refererar till tjänsteskrivelser och rapporter för följande projekt.
RS 2019/972 Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
RS 2019/1114 Strategisk hållbar bemanningsplan
RS 2019/963 Sänkning av inköpskostnader
RS 2019/962 Sänkning av IT-kostnader
RS 2019/958 Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
RS 2019/953 Utredning framtidens skolorganisation
RS 2019/951 Förändrad samhällsbyggnadsprocess

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Region Gotlands koncernledning
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Regionstyrelsen

Slutrapport projekt Effektivisera och minska regionens
lokalkostnader inom ramen för Region Gotlands
effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
 Godkänna slutrapporten för projekt effektivisera och minska regionens
lokalkostnader och uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att beakta
rapportens innehåll och slutsatser i det fortsatta arbetet med lokalförsörjning
och lokalplanering.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att
 För att möjliggöra för regionstyrelsen att enligt gällande styrdokument ta
fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan och fastighetsstrategi, ges
samtliga nämnder uppdrag att som komplettering till respektive underlag till
strategisk plan och budget ta fram en lokalförsörjningsplan. Regionstyrelsen
ges i uppdrag att hålla ihop ett ramverk för planens utformning, men del av
innehållet skall vara att visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av
lokaler i syfte att minska regionens totala lokalyta. Den regionövergripande
lokalförsörjningsplanen skall redovisas i samband med budgetberedningen
2021.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019-10-23 (RS § 327) i uppdraget att ge förslag på
åtgärder för att effektivisera och minska regionens lokalkostnader. Uppdraget innebar
analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild samt att visa på var möjligheter
finns till sammanslagningar, strukturrationaliseringar, ändrade verksamhetsrutiner
samt möjligheter till samutnyttjande av lokaler. Allt för att komma fram till förslag på
åtgärder som ger lägre totalkostnader för regionen utan att underskrida
serviceutredningens ambitionsnivå och utan att äventyra lagstadgade krav på
regionens verksamhet. Uppdraget är en del av Effektiviseringsprogram 2020–2022
och har utförts i nära samarbete med teknikförvaltningen och
lokalförsörjningsgruppen. Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att
uppnå målet är därför beroende av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
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Ärendebeskrivning

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram (2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna,
följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster. Programmet omfattar från start åtta
projekt som drivs utifrån egna direktiv och planer.
Denna rapport avser projektet Effektivisera och minska regionens lokalkostnader.
Rapporten är en översikt och belyser områden inom vilka region Gotland bör fördjupa
sig när det kommer till lokalkostnader och ambitionen att sänka dessa.
Projektarbetet har synliggjort ett antal områden där Region Gotland har potential att
göra effektiviseringar och kostnadsminskningar framåt. Dessa kan sammanfattas i
följande:
-

Säkerställa implementering och efterlevnad av beslutade strategier, policys
och riktlinjer inom området lokaler och fastigheter.
Utveckla den regiongemensamma lokalförsörjningsgruppen och dess
koppling till regionens övriga arbete rörande exploatering och regional
utveckling.
Uppdra åt varje förvaltning och nämnd att ta fram en lokalförsörjningsplan
enligt regiongemensam mall.
Ta fram en regiongemensam övergripande lokalförsörjningsplan och tydligt
koppla den till budget och investeringsprocessen.
Fortsatt arbete kring utbudsförändring/utbudsminskning.
Utveckla arbetet med kalkyler vid om- och nybyggnation.
Grundligt utreda behov och kostnader rörande kontorsarbetsplatser.
Utreda möjligheten till ökat samutnyttjande av lokaler.
Utveckla arbetet med nyckeltalsstyrning i takt med att de nationella
förutsättningarna för detta utvecklas och förbättras.

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen med stöd av lokalstrateg och lokalsamordnare i respektive
förvaltning som har dessa tjänster.
Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att uppnå målet är därför
beroende av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
Beslutsunderlag

Rapport: Minskade lokalkostnader
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning och sammanfattning
Denna rapport är en översikt och belyser områden inom vilka Region Gotland bör fördjupa
sig när det kommer till lokalkostnader och ambitionen att sänka dessa. Den är en del av
effektiviseringsprogrammet 2020-2022 och ska ses som en del i Region Gotlands
gemensamma arbete att sänka kostnaderna. Allra närmast knyter den an till projektet
”Framtidens förskola och grundskola” samt måltidsorganisationens projekt ”Översyn av
organisation och lokalisering av måltidsverksamhet”.
De enkla och snabba åtgärderna är till största del gjorda när det kommer till förtätning.
Dessa förtätningar har lett till att vissa byggnader tomställts och därmed getts möjligheten
till avyttring. Även rörande avyttring har de ”enkla” fastigheterna sålts och de som nu
återstår är till merpart sådana som av en eller annan anledning är mer eller mindre
komplexa till sin funktion eller placering vilket medför en del svårigheter vid försäljning.
En anledning till att det är svårt att få till ett effektivt lokalresursarbete beror med största
sannolikhet bland annat på att region Gotland har relativt täta skott mellan olika
verksamheter och förvaltningar. Sedan en tid tillbaka pågår ett gediget arbete kring ”En
Region Gotland”, något som förhoppningsvis kommer rå på detta och öka
samarbetsförmågan. En samsyn och acceptans för att alla behöver följa ett gemensamt
förhållningssätt när det kommer till lokalnyttjande och allt som följer med det, är en bas på
vilket allt lokalförsörjningsarbete behöver vila.
Projektarbetet har synliggjort ett antal områden där Region Gotland har potential att göra
effektiviseringar och kostnadsminskningar framåt. Dessa kan sammanfattas i följande:
-

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

-

Säkerställa implementering och efterlevnad av beslutade strategier, policys och
riktlinjer inom området lokaler och fastigheter.
Utveckla den regiongemensamma lokalförsörjningsgruppen och dess koppling till
regionens övriga arbete rörande exploatering och regional utveckling.
Uppdra åt varje förvaltning och nämnd att ta fram en lokalförsörjningsplan enligt
regiongemensam mall.
Ta fram en regiongemensam övergripande lokalförsörjningsplan och tydligt koppla
den till budget och investeringsprocessen.
Fortsatt arbete kring utbudsförändring/utbudsminskning.
Utveckla arbetet med kalkyler vid om- och nybyggnation.
Grundligt utreda behov och kostnader rörande kontorsarbetsplatser.
Utreda möjligheten till ökat samutnyttjande av lokaler.
Utveckla arbetet med nyckeltalsstyrning i takt med att de nationella
förutsättningarna för detta utvecklas och förbättras.

Rapporten har tagits fram i samarbetet mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen med stöd av lokalstrateg och lokalsamordnare i respektive förvaltning
som har dessa tjänster.
Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att uppnå målet är därför beroende
av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
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2. Intern organisation och processer
2.1 Lokalförsörjningsprocessen/Lokalförsörjningsgruppen (LFG)

Region Gotland har sedan knappt två år tillbaka en ny fastighetspolicy samt nya riktlinjer
kring fastighetsförvaltning, försäljning och uthyrning av dessa. Utöver detta följer också
”Riktlinjer för lokalförsörjning”. Här fastslås övergripande vad som gäller kring nyttjande
av lokaler samt när en verksamhet lämnar lokaler. Riktlinjerna är också satta för att styra
regionens arbete mot ett gemensamt förhållnings-/arbetssätt, som idag inte kan sägas
finnas, och på det sättet borga för en likvärdig hantering av lokalfrågor inom hela regionen.
För att ha en regionövergripande bild av behov på både lång, men framförallt lite kortare
sikt, finns Lokalförsörjningsgruppen (LFG). LFG består av förvaltningarnas
lokalsamordnare alternativt lokalstrateg samt från teknikförvaltningen
fastighetsförvaltningsavdelningens (FFA) avdelningschef, enhetschef samt förvaltare.
Gruppen har letts av regionens lokalförsörjningsstrateg.
Grundidén med LFG är god då inga personer inom regionen har bättre övergripande
kunskap om lokalerna än de som sitter med i gruppen. Dessvärre finns ingen
lokalsamordnare inom regionstyrelseförvaltningen (RSF). Detta medför också att ingen
från RSF har en samlad bild av kök, fritidsanläggningar, bibliotek med mera. Detta faktum
måste ses som en brist. Ett annat och förmodligen större dilemma är avsaknaden av
upparbetade rutiner och i viss mån kanske även tydligt mandat. Både hos gruppen som
helhet men också hos lokalförsörjningsstrateg. För närvarande vilar mycket ansvar hos
varje enskild förvaltning/nämnd. I och med det ges olika utfall. Dels beroende på
ledningen av respektive förvaltning, dels beroende på rutinerna inom desamma.
Tjänsten som lokalförsörjningsstrateg inom regionstyrelseförvaltningen är för tillfället
vakant. Det pågår också för närvarande ett utvecklingsarbete inom aktuell förvaltning där
en analys av funktionen och förslag till framtida placering av tjänsten hanteras. Avgörande i
framtida organisation är tydlighet i roll och uppdrag samt mandat.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.2 Regiongemensam lokalförsörjningsplan

Många kommuner pratar om lokalresursplan och andra om lokalförsörjningsplan. Ibland har de
samma betydelse men i de kommuner som nyttjar båda begreppen har lokalresursplanen
betydelsen av vad som finns och hur detta ska nyttjas och lokalförsörjningsplanen är
utfallet/skillnaden mellan lokalresursplanen och det som ”saknas”, det vill säga det som
behöver byggas, hyras in eller köpas för att ha tillgång till nödvändiga lokaler för de egna
verksamheterna. Inom Region Gotland har det hittills endast pratats om
lokalförsörjningsplan vilket betyder både det regionen i dagsläget har och nyttjar, men
också vad regionen i framtiden kommer att behöva. Här uttrycker flera erfarna medarbetare
att kopplingen mot investeringsbudget också måste stärkas och utvecklas.
Inom regionen finns i dagsläget ingen förvaltningsgemensam/förvaltningsövergripande
lokalförsörjningsplan. Riktlinjerna säger att det ska finnas men det arbetet har ännu inte
genomförts. De olika förvaltningarna har sina respektive ”Strategisk plan och budget” där
varje förvaltning visar på kommande behov. Dessa har en planperiod på tre plus två år. Det
är också inom dessa som tid och fokus lagts från förvaltningarnas sida. För att få till stånd
en gemensam lokalförsörjningsplan krävs att alla förvaltningar gemensamt prioriterar detta
arbete och förhåller sig till samma struktur. Ett gemensamt centralt utskickat missiv med
ett antal parametrar som alla förvaltningar måste följa är i så fall det första som måste
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införas. Detta behöver sedan sammanställas och övergripande bedömas och prioriteras.
Inom många kommuner finns denna organisation och det är då med en lokalstyrgrupp på
oftast motsvarande koncernledningsnivå som prioriteringarna beslutas.
Detta blir per automatik nära kopplat med den gemensamma ekonomistyrningen/budgeten
vilket säkerligen skulle medföra att detta skulle behöva förändras/justeras/ses över om en
centralisering av lokalförsörjningsarbetet införs. Om ett ordentligt utvecklingsarbete ska
komma till stånd inom området är också punkten lokalförsörjning något som måste
prioriteras/lyftas regelbundet på koncernledningsnivå för att kunna spridas vidare ner inom
de olika förvaltningarna.
Fastighetsägande är ofta förenat med långa cykler på 50 år eller mer. Förvaltningarna har
ofta ettåriga internhyresavtal. Budgeten sträcker sig över ett par år och förvaltningarnas
strategiska planer och budgetar löper på tre plus två år. Här riskeras alltså att
förvaltningarnas ofta relativt korta tidshorisonter ställs mot långa avskrivningstider eller
hyreskontrakt.
Något som saknas inom regionen är den av fastighetspolicyn fastställda fastighetsstrategin.
Det vill säga en plan för hur regionens fastigheter ska utvecklas eller avvecklas. En sådan
plan måste vara mycket nära sammankopplad med lokalförsörjningsplanen och kan då ge
en tydlig riktning vad gäller framtida möjligheter och risker/kostnader med enskilda
byggnader. En påbörjad version av innerstadens fastigheter finns men det återstår mycket
arbete för att få den på en nivå som inte är allt för detaljerad men inte heller allt för
övergripande. Att göra den på alla regionens fastigheter är lite av ett evighetsarbete, då det
är i ständig förändring, men skulle på lång sikt vara värt arbetet.
2.3 Riktlinjer och direktiv gällande lokaler

Som nämnts ovan har regionen ett antal planer, riktlinjer och policys att förhålla sig till.
Dessa är framtagna av experter inom sina respektive områden och kan med det anses vara
väl genomtänkta och grundligt förankrade i både beprövad erfarenhet och vetenskap. Allt
för ofta kan man dock se att beslut som fattas inte följer de styrdokument som finns. Ofta
kan det säkert handla om att det är svårt att göra rätt med anledning av okunskap eller rent
av ovetskap om specifika styrdokument, men ibland kan det kanske också handla om mer
förvaltningsspecifika intressen. Helhetssynen brister ibland och allt för ofta sätts del
framför helhet istället för tvärt om. Punkten återkommer i denna skrivelse och kan skönjas
inom flera områden.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4 Lokalförsörjningsstrateg, LFG och EXISAM

Rollen lokalförsörjningsstrateg utvecklades våren 2018 i samband med omorganisation
inom regionstyrelseförvaltningen. Tanken var att hitta en övergripande samordning av
frågor som rör fastighetsförsörjning, bland annat genom LFG. Innan och delvis parallellt
med detta utarbetades nya processer inom framförallt exploatering. Detta har lett fram till
exploatering i samverkan (EXISAM) och samverkansformer till detta, däribland
Exploateringsgruppen (EXG).
För att få ett bra och dynamiskt lokalförsörjningsarbete måste ett närmare samarbete också
ske mellan EXG och lokalförsörjningsstrateg/LFG. Det kan verka enkelt att synkronisera
dessa men EXISAM har en upparbetad arbetsgång till skillnad från LFG som inte har det i
samma utsträckning. Det blir här en obalans och viktiga aspekter kring regionens egna
lokalförsörjningsbehov kommer ofta in alldeles för sent, eller inte alls. Ett mycket tydligt
exempel på detta är A7-området där Törnekvior förskola kom med i planeringen i absolut
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sista stund och en genomarbetad plan för skola på området inte kom med. Följderna av
detta ser vi nu kring diskussionerna och arbetet med Alléskolan.

3. Äga/hyra
Ett ganska logiskt och vanligt resonemang hos kommuner idag (framförallt de utan ett
fastighetsbolag) är att inte äga andra lokaler än de kommunen behöver för sina egna
verksamheter. Inte desto mindre finns det möjlighet att göra nettovinster på denna typ av
byggnader. Lägenheterna regionen idag äger genererar en viss vinst. Är det då verkligen en
god idé att sälja dem? Här måste man sätta eventuella vinster från uthyrda lokaler i relation
till jobbet och riskerna det innebär att hyra ut till externa kunder. Regionen har tidigare ägt
vissa byggnader som genererat en ganska stor vinst men dessa är avyttrade och
nettovinsterna är nu ganska små. Det handlar här alltså snarare om frågor kring
kärnverksamhet, de administrativa resurserna som tas i bruk och i viss mån kanske även
underhållsbudget som nu behöver läggas på dessa byggnader och uppdrag, för att
byggnaderna ska hålla ett acceptabelt skick, inte förfalla och inte tappa för mycket i värde.
3.1 Äga lokaler vi nyttjar för mer än 5 år istället för att hyra

I regionens riktlinjer som tidigare nämnts står skrivet att regionen i huvudsak ska äga egna
verksamhetslokaler och då allra främst lokaler som bedöms behövas på längre sikt. Vad
som är på längre sikt kan naturligtvis diskuteras men inom många kommuner är mer än
fem till tio år ett riktmärke. En mycket svår ekvation att lösa är då investeringsbudgeten.
Region Gotland har avsevärt mycket högre investeringsönskemål än vad det finns
investeringsbudget till. Det är förmodligen här som den allra största nyttan av en
gemensamt prioriterad lokalförsörjningsplan skulle finnas. Det finns de facto inte medel att
göra allt som önskas och om en gemensam acceptans och förståelse ska komma till stånd
måste alla som gemensamt tar besluten vara överens om prioriteringarna.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

När byggnader hyrs in sker det ofta med initialt långa kontrakt då hyresvärden måste
garantera återbetalningen på de investeringar i anpassningar som måste göras. Kontrakten
är då ofta på mellan 15–25 år vilket binder upp hyresgästen till en hyra för motsvarande tid
även om verksamhetens behov förändras. Här kan som exempel ges byggnad 124 på
Visborgsområdet. Denna byggnads yta har nyligen bytts mot en något mindre lokalyta i
kasern Havde. Om inte detta byte skett hade regionen haft en hyra på cirka 1,7 miljoner
kronor för en byggnad som skulle varit mycket kostsam att anpassa till en intern
verksamhet. En anpassning hade också krävt en rejäl förlängning av hyreskontraktet.
Utförsäljningen av egna lokaler är på lång sikt dålig rent ekonomiskt. Inhyrda lokaler blir
dyrare, både på kort och på lång sikt. Beroende på kalkylräntan och avkastningskravet hos
hyresvärden blir fördyringen olika stor men bevisen på att det blir en fördyring är entydiga.
De äldreboenden som såldes 2013 (Stuxgården i Fårösund, Kilåkern i Slite, Roma
äldreboende och Hemse vårdcentrum) har gett regionen en merkostnad på mellan 20 och
25 procent vilket motsvarar cirka 1 miljon kronor per år mot om de skulle behållits i egen
ägo.
Flera verksamheter påpekar ofta att själva lokalkostnaden endast utgör en mindre del av
verksamheten på till exempel ett särskilt boende eller en vårdcentral. Det är helt sant men
inte desto mindre är kostnaderna för att hyra in byggnaderna högre än hyreskostnaderna
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vid eget ägande. Region Gotlands totala internhyra för egenägda lokaler ligger för 2020 på
cirka 292 000 000 kronor. Region Gotland hyr för 2020 in lokaler till egna verksamheter för
cirka 133 000 000 kronor. Vid en hypotetisk inhyrning av alla lokaler och med en fördyring
enligt ovan på cirka 20 procent skulle alltså merkostnaden bli cirka 60 miljoner kronor per
år. Också fastighetsekonomer pekar på detta faktum och i en av de senaste skrifterna från
SKR (Sveriges kommuner och regioner) kan vi se följande exempel.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

”Äga eller hyra verksamhetslokaler” utgiven 2019-12-02 av SKR FOU-fond gör en
jämförelse av kassaflöde vid nyanskaffning av ett särskilt boende för äldre med alternativen
äga eller hyra. De har två räkneexempel med olika avkastningskrav. Ett högre på 6,2
procent och ett lägre på 4,1 procent.

Diagram ur boken Äga eller hyra verksamhetslokaler utgiven 2019-12-02 av SKR FOU-fond
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Diagram ur boken Äga eller hyra verksamhetslokaler utgiven 2019-12-02 av SKR FOU-fond

Boken drar följande slutsats i frågan äga eller hyra.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

”Som framgår av dessa schabloniserade räkneexempel, blir alternativet att äga mest
ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. De årliga kostnaderna hänförliga till
verksamhetslokalerna är lägre samt minskar över tid. Det behöver därmed finnas andra
vinster med att hyra lokalerna, för att kompensera för den skillnad som uppstår till
ägaralternativens fördel.
Denna slutsats gäller när det handlar om relativt långsiktiga lokalbehov. Vid
kortsiktiga behov för att exempelvis hantera tillfälliga svängningar, är hyresalternativet mer
fördelaktigt.”
Motsvarande grafer finns för grundskolor och visar på samma effekt. Om lokalkostnaderna
långsiktigt ska minskas kommer en del i detta arbete vara att utveckla en strategi för att
prioritera och bygga för eget ägande, oavsett verksamhet.
3.2 Sälja fastigheter som används som bostäder

Ett antal regionägda fastigheter nyttjas idag som bostäder. Nio hyreslägenheter i en
fastighet. Regionen äger också ett antal bostadsrätter, närmare bestämt sju
bostadsrättslägenheter fördelat i fyra fastigheter. Alla dessa kan ifrågasättas om de ska vara
kvar i egen ägo eller försäljas. När det kommer till kapital är det inga gigantiska summor
som försäljning av dessa skulle medföra, men då både fastigheterna i sig kräver tid och
ekonomiska resurser både för skötsel och underhåll såväl som för administration skulle
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ändå en försäljning vara positiv ur flera aspekter. Det kommer alltid finnas ett antal
byggnader och lägenheter som är av så pass speciell karaktär att de behöver administreras
och skötas internt inom regionen, men dessa är en klar minoritet. Det kan då till exempel
handla om tekniska system, som värmesystem, och att dessa är hopkopplade med flera
byggnader, vilket vid en eventuell försäljning skulle kräva stora och relativt kostsamma
insatser. Det kan också handla om mycket särskilda behov hos en hyresgäst som kan vara
svåra att tillgodose/acceptera för en extern hyresvärd.
Mot detta ska dock det inledande resonemanget ställas. Så länge bostäderna hyrs ut ger
byggnaderna en viss nettovinst men den ska då å andra sidan vägas mot bland annat
riskerna för att byggnaden blir outhyrd, kostnader för administration samt kostnader för
underhåll.
Försäljningar av bostäder skulle renodla regionens uppdrag avseende uppdraget att erbjuda
ändamålsenliga lokaler för förvaltningarnas behov rörande de egna verksamheterna. För att
lösa behovet av bostäder skulle även fortsättningsvis AB Gotlandshem och andra aktörer
tillhandahålla lägenheter som Region Gotland behöver för att uppfylla bosättningslagen
och myndighetsbeslut som följer av denna. Inte desto mindre skulle det med största
sannolikhet ge regionen ett visst kapital men också en minskad arbetsinsats från främst
teknikförvaltningens (TKF:s) sida.
Följande byggnader med lägenheter skulle eventuellt kunna avyttras. Dock skulle alla dessa
kräva fördjupade utredningar innan eventuella försäljningar:








Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]



Fastighetsbeteckning
Klinte Strands 1:444
Visby Bofinken 10
Visby Bofinken 11
Visby Bofinken 12
Visby Eken 13
Visby Reveljen 1
Hörsne Prästgården 1:10

Populärnamn
Lingströmsvägen 2 A-B
Broväg 4A, 1 lgh
Vallgravsg. 3A, 1 lgh
Vallgravsg. 3, 1 lgh
Byrumsgatan 19, l gh
Signalgatan 5B, 1 lgh
Åkerlyckan, 2 lgh

Boendeform
Hyresrätter
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätter
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3.3 Uthyrning av Region Gotlands lokaler

När det kommer till uthyrning av lokaler ägda av regionen skulle ett tydligare
affärsmannaskap behövas. Detta finns i riktlinjerna uttryckt som ”marknadsmässiga
villkor”. I dagsläget finns ingen organisation/tjänst för att aktivt jobba med uthyrning av
tomställda lokaler. Detta beror på att det inte är något som ingår i regionens kärnuppdrag
och som då heller inte prioriterats. Huruvida detta skulle kunna skötas genom TKF eller
läggas på extern part ska i detta läge låtas vara osagt men att det ändå skulle kunna generera
vissa intäkter kan nog ses som helt klart. Idag hyr regionen endast ut lokaler som aktivt
efterfrågas och som egna verksamheter inte har behov av. Hyresnivån sätts då oftast utifrån
kostnaderna för byggnaden och här skulle en anpassning till en mer marknadsmässig hyra
vara eftersträvansvärd på de objekt som så tillåter. Även här finns ett behov av koppling till
en gemensam lokalförsörjningsplan då TKF inte heller kan hyra ut lokaler om man inte
med säkerhet vet om eller när behovet av dem finns för egen verksamhet. Det syns också
tydligt att tomma och outhyrda regionägda lokaler skapar missnöje och oro bland
invånarna. De signalerar att ”regionen inte bryr sig” och kan också lätt utsättas för
vandalisering, vilket ytterligare späder på den negativa spiralen. Ju längre en byggnad stått
tom desto större blir känslan av att regionen inte bryr sig och/eller har koll på sina
fastigheter.
3.4 Försäljning av lokaler Region Gotland ej nyttjar eller kan hyra ut

Detta ska, precis som riktlinjerna säger, ske när regionen inte ser ett internt behov av
byggnaden. Även detta är nära sammankopplat med lokalförsörjning/fastighetsstrategi
samt exploatering och kräver med andra ord en samordning av dessa parametrar. Det finns
också undantag för försäljningar, bland annat om byggnaden/fastigheten är av strategisk
karaktär. Dessa kan till exempel vara fastigheter i Visby innerstad eller inom andra känsliga
områden. En fastighetsstrategi, som nämnts tidigare, är ett tydligt sätt att belysa dessa
byggnader och vad som gör dem strategiskt viktiga.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det är alltid svårt att sia om framtid men förmodligen skulle det vara mer ekonomiskt
fördelaktigt att sälja ”en för mycket” istället för att ha dem kvar tomställda. I den mån det
går att hyra ut byggnaderna kan det vara ett sätt att kunna behålla dem men det kräver då
en utvecklad uthyrningsmodell som nämnts tidigare. Inte allt för sällan är också dessa
byggnader relativt svåra att hitta hyresgäster till, även om tid och kraft läggs på det.
En viktig aspekt av gamla outnyttjade lokaler är att de med tiden kommer i så pass dåligt
skick att de vid en försäljning blir värda mindre samt blir svårare att sälja. I vissa fall kan till
och med rivning behövas och för att det ska vara försvarbart ska det framtida strategiska
värdet av tomten vara ansenligt då rivningskostnader idag är höga. Detta bland annat med
anledning av nya och hårdare miljökrav. Som exempel kan ges före detta äldreboendet
Strandgården i Fårösund. En rivning av den byggnaden har uppskattats till cirka 25
miljoner kronor.
Försäljning av tomställda fastigheter kan också ge en positiv effekt för lokala
utvecklingsbolag och entreprenörer som ofta kan förvärva och eller nyttja byggnaderna till
helt andra ändamål än vad de från början var byggda för och för vad som finns inom
regionens uppdrag.
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Det har under de senaste åren funnits en otydlighet gällande själva försäljningsuppdragen.
Denna otydlighet har man inom RSF och TKF jobbat mycket kring under det senaste året
och den är förhoppningsvis snart helt borta, vilket också borgar för en bättre och snabbare
process när det kommer till försäljning av byggnader som regionen avser avyttra.
Nedan följer en lista på byggnader som eventuellt skulle kunna avyttras. Självfallet skulle
det kräva en ordentlig genomlysning före beslut men många av dem har funnits med i
diskussionerna för eventuell försäljning under många år vilket talar för att de egentligen
redan borde varit ute till försäljning eller varit sålda.



















Fastighetsbeteckning
Strands 1:66 och 1:67
Klinte Sicklings 1:113
Klinte strands 1:150
Hogrän Vismaränge-Langfängskog 1:2
Halla Hallegårde 1:47
Strandriddaregården 1, Othem
Vibble 1:296
Klinte Odlvads 1:29
Vesslan 20,
Tingstäde Annex 1:17
Lärbro Skolgården 2:3
Bunge Stucks 1:226
Hemse Blåkråkan 11 (hus 06)
Hemse Blåkråkan 11 (hus 38)
Visby Senapen 28
Eskelhem Prästgården 1:10
Sanda Prästgården 2:1

Populärnamn
Strandgården, Fårösund
Före detta vårdcentralen,
Klintehamn
Gamla stationshuset, Klintehamn
Före detta förskola inklusive
paviljong, Hogrän
Före detta skola, Halla
Tullis, Slite
Muntes villa, Vibble
Vildrosen, Klintehamn
Vesslan 20, Linnégatan 1, Visby
Misteln, Tingstäde
Korsbyvägen 54 A-C
Haima, Fårösund
Blåkråkan, Hemse
Blåkråkan, Hemse
Bungegatan 1D, Visby
Enkronan, Eskelhem
Före detta lärarbostaden, Sanda
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3.5 Kostnad för inhyrda kontor i jämförelse med egenägda

Egenägda kontor istället för de idag inhyrda kontorshusen på Visborgsområdet kommer
ofta upp som en besparingspotential. Man måste ha klart för sig att byggnaderna är
anpassade till kontorsändamål efter de givna förutsättningarna. Detta medför ett relativt
högt kvadratmetertal i jämförelse med lokaler som redan från början dimensioneras för
kontorsändamål. Många rum på Visborg är lagom för 1,5 personer vilket självfallet är ett
mycket svårt delningstal. Helt klart är dock att regionen idag har en relativt hög hyra för
dessa lokaler. 2019 var kostnaden per kvadratmeter 1 936 kr. (Snittet för alla inhyrda lokaler
var 2018 1 327 kr/m2). Den kan sättas i relation till våra egenägda lokaler som 2018 hade
ett snitt på cirka 716 kronor per kvadratmeter. Detta visar dock på just den skillnad som
tidigare nämnts. Det vill säga att det normalt sett är billigare att äga lokaler internt än att
hyra dem. Omvänt räknat kan man säga att hyran på 34 miljoner kronor skulle kunna täcka
kostnader kring en egen investering. Utifrån tidigare resonemang om kostnadsfördelar med
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eget ägande kan konstateras att vi genom detta skulle vi få en lägre kostnad/internhyra än
vid inhyrning. Det krävs dock en mycket utförlig undersökning av vad kontorsbehoven
egentligen är. Idag är det cellkontor till merparten av medarbetarna. Är det så regionen
behöver/vill ha det? Beroende på svaret på de frågor som måste analyseras avgörs behovet
av antal kvadratmetrar, som i sin tur helt styr byggkostnaden. Även detta skulle dock kräva
eget investeringskapital samt byggbar mark och blir då inrättat under punkten prioriteringar
enligt en gemensam lokalförsörjningsplan. Viktigt är också att beakta gällande hyresavtals
bindningstid.
3.6 Livscykelkostnad-LCC (Life cycle cost)

Ett utvecklingsområde för regionen är nödvändigheten i att utföra erforderliga kalkyler och
långsiktiga genomlysningar innan beslut fattas rörande renoveringar, rivningar och
nybyggnation. Vid en väl utvecklad process för renovering/om- och eller tillbyggnation
/nybyggnation visar ofta kalkyler på att det är mer fördelaktigt att riva gamla byggnader
och bygga nytt. Det handlar då främst om rena energikostnader men som samtidigt för
med sig många andra fördelar kring bland annat arbetsmiljö och tillgänglighet.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Även här är det självklart investeringskapital som till stor del styr, men med tydliga kalkyler
som ett obligatorium för arbeten över en viss beloppsgräns skulle vissa renoveringar
ersättas med nybyggnation. Detta med anledning av att de redan på relativt kort sikt betalar
sig. Gränsdragningen mellan underhållsarbete av mindre slag som inte kräver några direkta
analyser/kalkyler och insatser som behöver denna typ av förarbete är inte tydlig och
absolut. Inte desto mindre är det ett område som på lång sikt skulle bespara regionen
utgifter om tydligare rutiner arbetades fram.
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4. Faktaunderlag drift och ägande
4.1 Kvadratmeter per verksamhet, egna/inhyrda

Tabellerna nedan visar antal byggnader och storleken bruttoarea (Bra) för desamma. De är
uppdelade enligt givna typer och typerna återfinns i de två respektive områdena egenägda
och inhyrda.
Verksamhetstyp

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Egenägda
Off toaletter
Civilförsvarsanläggning
Bostäder
Lokaler
Garage
Skola
Barnomsorg
Servicehus/Äldreomsorg
Omsorg/gruppbostäder
Räddningstjänst
Kontor
Övriga fastigheter
Lasarett/Korpen
Vårdcentraler
Sjukhem
Tandvård
Övrig Sjukvård
Idrottsanläggningar
Inhyrda
Bostäder
Lokaler
Skola
Barnomsorg
Servicehus/Äldreomsorg
Omsorg/gruppbostäder
Kontor
Övriga fastigheter
Vårdcentraler
Tandvård
Idrottsanläggningar

Totalsumma

Antal bygg
m² Bra
2019-12-31
2019-12-31
10
2
26
95
2
120
41
3
20
9
10
61
17
1

329
955
8 707
47 772
353
167 257
18 127
5 724
9 961
7 297
12 752
33 449
69 370
1 483

1
4
19
441

546
6 335
15 749
406 166

3
2
11
11
12
22
17
11
3

322
3 840
4 337
4 338
29 490
6 377
26 921
7 291
16 362

1
93

1 000
100 278

534

506 444
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4.2 Hyreskostnader för lokaler, kronor per kvm, underhåll, reparationer, tillsyn

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Nedan redovisas uppgifter avseende 2018. Verksamhet 94 innebär att det endast avser
verksamhetslokaler och med andra ord inte bostäder:

Notering: Denna bild visar kostnadsfördelningen exklusive kapitaltjänstkostnader. Det vill
säga driftskostnader för egenägda verksamhetslokaler. Den minskade underhållskostnaden 2018
beror på att region Gotland 2018 införde komponentavskrivning. Detta innebär att
kostnaderna för planerat underhåll läggs på investeringar och med det inte längre ingår
som driftskostnader.
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4.3 Vakanta ytor, hur många kvm och till vilken kostnad?

Det är av flera skäl mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för en fastighetsvärd att vara
helt utan vakanta ytor. Följdfrågan blir då hur mycket och kanske framförallt vilken typ av
byggnader som är rimligt att ha vakanta. Vid eget ägande blir vakanser således något som
måste få finnas med i beräkningarna. I dagsläget har regionen, utöver fastigheterna som
tidigare redovisats som möjliga att sälja, Torsken 1 (huset bredvid BUP i Torslunden i
norra Visby), delar av Bro Duss 2:2 (före detta bostäder i anslutning till äldreboendet
Tingsbrogården) och Othem Rapphönan 5 (före detta dagcenter centralt i Slite) som i
dagsläget står tomma. Pågående process finns runt fastigheten Roma Kloster 1:214
(Klostergården) i Roma som sedan många år kunnat räknas in bland motsvarande. Några
av dessa omnämns i dagsläget som ”strategisk vakans”.

Ärendenr RS RS 2019/972 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Med strategisk vakans avses här att det finns ett beslut om att lokalen inte ska avyttras eller
hyras ut i avvaktan på ett definitivt beslut. Detta är fastigheter som har identifierats som
strategiska lokalprojekt och som kräver ställningstaganden på flera nivåer och förankring i
regionstyrelsen/fullmäktige. De kan också vara lokaliserade eller beskaffade på ett sådant
sätt att de har påverkan på omkringliggande samhälle och andra aktörer inom
samhällsplanering och infrastruktur. Även dessa fastigheter måste utredas gemensamt med
EXG. Detta för att se vad områdena har för behov och förutsättningar i framtiden.
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5. Identifierade utvecklingsområden
5.1 Förslag på utbudsförändring, utbudsminskning

Man kan krasst säga att allt som inte är lagstadgat skulle gå att ta bort, men så är det
knappast någon som vill ha det. Region Gotland, precis som större delen av landet, får en
allt mer ansträngd ekonomi. Detta till viss del som en följd av den demografiska
utvecklingen men också kanske delvis som en slags rekyleffekt av att medborgarna under
lång tid haft och vant sig vid en hög grad av service. Den har succesivt fått anpassas och i
en samhällsutveckling som under lång tid så gott som alltid gått mot att det blivit bättre och
bättre är det svårt för medborgarna och medarbetare att acceptera en sänkning i graden av
servicenivå eller standard.
Väl genomlysta, välgrundade och realistiska förslag kommer med största sannolikhet från
verksamheterna själva. För den delen självfallet inte sagt att alla förslag ”utifrån” skulle vara
dåliga. Oftast kommer dessa förslag på eventuell minskning eller nedläggning av en
verksamhet som en följd av minskade anslag med anledning av en ansträngd budget inom
regionen. Ibland blir det en följd av digitalisering och ibland försvinner en verksamhet då
den blivit omodern eller otidsenlig.
Som grund finns även här flera planer och riktlinjer att förhålla sig till. Servicestrategin är
en av dessa och den lägger en gräns för ett minimiutbud vad gäller bland annat förskolor,
grundskolor, bibliotek och simhallar, under förutsättning att kvaliteten kan säkerställas.
Inom strategin ges vissa möjligheter till justeringar/minskningar. Vidare finns naturligtvis
möjligheter att justera inom befintliga verksamheter. Inför denna skrivelse är frågan ställd
till respektive förvaltning via lokalsamordnare. Utifrån de svar som inkommit kan utläses
att förvaltningarna inte i detta läge kunnat ge några egentliga konkreta exempel.
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Pågående utredningar inom förskole- och grundskoleorganisationen samt inom
måltidsorganisationen kommer i sina senare skeden belysa vad respektive organisation ser
som möjliga vägar att fördjupa sig inom. I skolans utredning är direktivet att: ”Barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en
kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med minst
bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.”
En nulägesbeskrivning ska presenteras under våren och konkreta förslag på förändrad
organisation ska presenteras i barn- och utbildningsnämnden i oktober 2020.
För måltidsutredningen är syftet att: ”Identifiera och initiera förändringar kopplat till
organisation och lokalisering som kan bidra till ökad effektivitet och
kostnadsminskningar.”

Vad utfallet av dess utredningar blir är alltså ännu inte klart och därmed heller inte möjligt
att redogöra för i denna rapport. Klart är dock att resultatet av dessa utredningar och övrigt
arbete rörande verksamheternas behov, omvärldens krav och gällande ekonomiska
förutsättningar tydligt måste bearbetas, sammanställas och summeras i regionens
lokalförsörjningsplaner och fastighetsstrategi.
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5.2 Förslag på sammanslagningar/samnyttjande/minskning av lokaler

Inom området sammanslagningar/samnyttjande/minskning av lokaler har en hel del gjorts
de senaste åren. Det är främst inom en och samma förvaltning/verksamhet det gjorts men
möjligheter finns även till samarbete över förvaltningsgränserna i större utsträckning än
hittills, även om det traditionellt varit svårare att lyckas med. En aspekt att ta hänsyn till
inom detta område är incitamenten för förvaltningarna/verksamheterna att minska sin
lokalyta. Som det är idag så får inte en verksamhet som minskar sina lokalkostnader genom
sammanslagningar ta del av de pengar förvaltningen sparar in. Här är det också mycket
viktigt att nämna att en sammanslagning/minskning av lokalyta för en enskild verksamhet
inte alltid är detsamma som en minskning av lokalkostnader för regionen som helhet. Detta
då det kräver att ytorna som tomställs är uthyrningsbara eller kan avyttras. Att se över just
incitamenten skulle här kanske kunna vara en väg framåt då regionnyttan framför
verksamhetens nytta ofta kan vara svår att se för verksamheterna eller de enskilda
medarbetarna.
Områden som bör genomlysas vad gäller sammanslagningar/samnyttjande:
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Tre tillagningskök i Hemse som är på väg att bli två. Vårdcentrums tillagningskök
planeras samordnas med Högbyskolans. Detta kräver vissa insatser/investeringar i
Högbyköket men dessa är förmodligen ganska snabbt intjänade. Utöver detta finns
sedan Folkhögskolans kök.
Daglig verksamhet inom socialförvaltningen (SOF). Denna fråga har varit och är
fortfarande på dagordningen inom SOF. Idag finns de dagliga verksamheterna
utspridda på många olika och ofta mindre lokaler. Här bör samordningsvinster kunna
göras genom samlokalisering.
I Hemsegården hyr idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) in lokaler för
förskola. Då Högbyskolan är stor till ytan och med flera olika byggnader skulle kanske
möjligheter kunna finnas att i framtiden inte behöva hyra lokaler av Hemsegården.
Hemse vårdcentrum inklusive köket är en fastighet vi idag hyr från att tidigare ha ägt.
Den har vissa ytor som står tomma och bland annat SOF har tittat på möjligheter att
flytta viss verksamhet hit som idag finns i andra inhyrda lokaler på södra Gotland.
Kommunhuset i Fårösund finns som en outnyttjad resurs. Byggnaden kräver
renoveringsinsatser för att kunna nyttjas men då byggnaden ligger centralt på
fastigheten som redan inrymmer förskola, grundskola, bibliotek och ungdomsgård
skulle kanske ändå en hopsamling av ytterligare verksamheter kunna vara värd att göra
för att i sin tur kunna frigöra någon annan byggnad som då skulle kunna säljas.
Korpenområdet är ett komplext område som kräver ett stort mått av samordning. Både
SOF och HSF har behov och önskemål och snarare än vem som idag har hyreskontrakt
borde man titta djupare på hur befintliga byggnader skulle nyttjas bäst. Det är också ett
område som måste lyftas inom EXG då fastighetens placering är så central i Visby.
Området har dessvärre också en historik och en ”klang” som inte är till dess fördel.

5.3 Samnyttjande och/eller aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABA)

De flesta förvaltningar kan se att det är möjligt att minska antalet kvadratmeter för kontor.
Många kontorsarbetsplatser har en nyttjandegrad på under 50 procent och självfallet skulle
fler kunna dela på kontorsyta. Detta sker sedan länge inom många större företag och verk.
Det är absolut inte alla funktioner och eller personer som kan dela på arbetsyta men många
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kan. Även fast en förändring långsamt sker kan man se tydliga tendenser till att många
anställda ser kontorsarbetsplatsen som något ganska personligt. Ett arbete kring delade
arbetsytor skulle kräva en gedigen kartläggning och implementering för att kunna införas
framgångsrikt. Detta arbetssätt kräver också ett stort mått av digitalisering då utrymmet för
lagring av dokument till stora delar försvinner.
En viktig aspekt är här platsen som kontorsytorna ligger på. Samflytten till Visborg skedde
till stor del för att funktioner och personer skulle komma närmare varandra. Så här tio år
senare kan dock konstateras att avståndet mellan husen ibland är nästan lika stort som om
kontoret låg på en helt annan plats. Inte för att för den sakens skull förminska betydelsen
av fysiskt sammanhållen kontorsmiljö, men man får nog inte heller överdriva dess
betydelse.
Stycket ovan för snabbt tankarna till frågan om att utlokalisera kontorsplatser till
landsbygden. Denna tanke lyfts relativt ofta som ett steg att utveckla just den gotländska
landsbygden. En svårighet med detta är att vi har få tomma kontorsarbetsplatser utanför
Visby och en annan är transporter. De lokaler som idag finns som skulle kunna nyttjas är
egentligen endast i Slite där ett våningsplan i ”Kommunhuset” är vakant. Det motsvara
cirka tio arbetsplatser. Detta ska då ställas i relation till att det på Visborgsområdet idag
jobbar cirka 650 personer. Vi kan också se att många av de som jobbar i Slite och Hemse
(som är de två orter som idag har central verksamhet) inte bor på orten. Detta medför i sin
tur många persontransporter. Naturligtvis skulle man kunna bygga nya kontorslokaler runt
om på Gotland. Man måste dock då ta i beaktande att byggkostnaden är så gott som
densamma var på ön man än bygger, men andrahandsvärdet för en eventuellt tomställd
lokal är avsevärt mycket lägre utanför Visby. Detta medför att man måste vara mycket
säker i sin bedömning om att verksamheten ska vara kvar på platsen i åtminstone 30–50 år
för att investeringen ska vara rimligt säker, rent ekonomiskt. I den föränderliga och
urbaniserade värld vi lever i kan den garantin vara svår att ge.
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5.4 Jobba med klockan. Vilka verksamheter skulle kunna samnyttja lokaler med
hjälp av ändrade verksamhetstider?

Här kan man objektivt och i alla fall teoretiskt se att det finns möjligheter till
förändring/utveckling. Nyttjandegraden på vissa rum är inom flera verksamheter låg varpå
samnyttjande borde vara möjligt. Inom bland annat hälso- och sjukvårdens (HSF)
verksamhetsområde har studier av detta gjorts vilket visar på relativt stora möjligheter att
höja nyttjandegraden. Detta kräver dock arbeten med bland annat
öppettider/mottagningstider vilket i sin tur leder till schema- och bemanningsfrågor. Se
HSF:s bedömning i kursiv stil här under. Även inom utbildningsområdet bör denna typ av
samnyttjande kunna ske och då kanske främst mellan gymnasie- och vuxenutbildning som
är i behov av likartade lokaler. Även här leder det relativt fort till schematiska frågor då de
flesta önskar både att vara i utbildning samt arbeta med detsamma mellan företrädesvis
08:00-16:00, måndag till fredag.
”HSF ser på den möjligheten som lösning på de lokalproblem vi har inom
öppenvården/mottagningsverksamheten. Det är idag inte rimligt att förvaltningen kan lämna några
lokaler.
Viktigt är att se på totalkostnaden. Om lokalen nyttjas mer över dygnet så behöver personalen arbeta
enligt schema vilket ger merkostnader och arbetstiden innebär färre timmar i veckan.”
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6. Nyckeltal
6.1 Vilka nyckeltal finns idag?

Nyckeltalsstyrning är en starkt växande trend inom fastighetsområdet. Sveriges kommuner
och regioner (SKR) jobbar med anledning av detta med att ta fram relevanta nyckeltal inom
olika sektorer. Detta arbete borgar i sin tur för att bra möjligheter kommer ges inom en
relativt snar framtid inom området nyckeltalsstyrning.
Regionen Gotland har redan idag vissa nyckeltal men de är då endast jämförbara över tid
inom de egna verksamheterna. Till viss del kan detta utläsas ur de tidigare illustrerade
diagrammen för driftskostnader.
Till viss del finns det också redan idag facknämndsspecifika nyckeltal/krav. Det handlar då
ofta om styrning inför nyproduktion. Till exempel så är det relativt allmänt vedertaget att
man vid nyproduktion av en skola räknar på cirka 10 kvadratmeter/elev. Detta är då
lokalarea (LOA) och innefattar alla utrymmen som elever och personal nyttjar. Det vill säga
även korridorer, toaletter, matsal med mera utöver rena undervisningssalar och grupprum.
Vid nybyggnation av förskolor varierar det lite men ligger runt 12–14 kvadratmeter/barn.
Funktionsprogram som redan nyttjas vid byggande av särskilda boenden och LSS-bostäder
anger ett riktvärde på 27–32 kvadratmeter/brukare. Även inom hälso- och sjukvården finns
liknande siffror och det är knappast så att Region Gotland har något att tjäna på att
”uppfinna hjulet” vad gäller detta. Stor utvecklingspotential finns dock i samarbetet mellan
framförallt de största förvaltningarna HSF, SOF, UAF och TKF när det gäller just
facknämndsspecifika nyckeltal. TFK:s roll är primärt att förvalta fastigheter som regionen
redan äger eller låter bygga vilket innebär att de olika facknämnderna måste vara drivande
runt sina egna behov, särskilt vid nyproduktion. I alla fall med den struktur som
lokalförsörjningsarbetet har idag då lokalstrateger/lokalsamordnare finns ute i
förvaltningarnas organisationer. Allt detta arbete dock sett ur ett koncernperspektiv med
regionnytta och helhet som ledord.
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7. Vidare arbete
Då detta projekt avslutas i och med denna rapport är fortsättningen helt beroende av de
uppdrag som ges nämnderna framöver. Så gott som alla uppdrag kräver fördjupningar men
några kan implementeras med en gång, till exempel efterlevandet av befintliga riktlinjer och
övriga styrdokument.

18 (18)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1114
7 maj 2020

Linda Ehrlin Sjöberg

Regionstyrelsen

Delrapport projekt Strategisk hållbar bemanningsplanering
inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:


godkänna delrapporten för projektet strategisk hållbar bemanning



förlänga projekttiden för projekt strategisk hållbar bemanning till
2020-12-31

Sammanfattning

Projektet kring strategisk hållbar bemanningsplanering genomförs med ett antal piloter
i ett antal verksamheter. Målet är att hitta nyttoeffekter gällande tid och resurser samt
se hur vi kan få till en hållbar bemanningsplanering och resursanvändning framåt inom
hela regionen.
Projektet ska leda till och presentera:
 Förslag till en modell för fortsatt arbete (plan för genomförande av
förbättringsåtgärder, eventuella nya arbetssätt, verktyg/systemstöd,
modeller och utbildningsinsatser för samlad kompetens).
 Nyttoeffektsberäkningar/nyckeltal - Ta fram beräkningsmodeller kring
bemanningsbehov, resurser och tid mot kostnader utifrån verksamhetens
behov. Ta fram förslag till nyckeltal att använda för framtida uppföljning
av kvalitet i bemanningsarbetet.
 Styrande dokument - punkter som ska vara gemensamma
Under rådande omständigheter med Covid-19 har en ny bedömning gjorts att projektet
behöver förlängas till årsskiftet för att kunna uppfylla projektbeskrivningens angivna
mål.
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Ärendebeskrivning

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram (2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa
och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Programmet omfattar från start åtta projekt som drivs utifrån egna direktiv och planer.
Denna rapport avser projektet Strategisk hållbar bemanningsplanering.
För att kunna möta framtidens förändrade demografiska och ekonomiska
förutsättningar på Gotland, och de skyldigheter som följer av dessa, krävs en förändrad
strategiskt hållbar bemanningsplanering i regionen. Idag saknas kunskap, stöd, policy,
rutin, uppföljning och sammanhållning kring detta.
Genom att ta fram en modell för fortsatt arbete i form av en bemanningshandbok, nya
arbetssätt, verktyg, modeller och samlad kompetens avser projektet hitta nyttoeffekter
gällande tid och resurser. På så sätt kan vi få till en hållbar bemanningsplanering och
resursanvändning framåt inom hela regionen.
Projektet arbetar med åtta piloter, två i HSF, tre i UAF samt en i vardera förvaltningen
TKF, RSF och SOF. Av dessa åtta piloter är fyra stycken inaktiva på grund av covid19. Utöver piloterna finns ett par arbetsgrupper kopplade till projektet där experter
med nyckelkompetenser finns representerade, så som ekonomer, planerare,
skoladministratörer, löneassistenter, processledare med mera.
Under rådande omständigheter har en ny bedömning gjorts att projektet inte kan
bibehålla den i förväg lagda strategin utan behöver förlängas till årsskiftet för att kunna
uppfylla projektbeskrivningens angivna mål.. Strategin för projektet är nu att ta lärdom
av andra kommuner och regioners bemanningshandböcker och sedan, tillsammans
med arbetsgrupperna och de aktiva piloterna, agilt bygga en bemanningshandbok
utifrån omvärldsanalysen och befintliga kunskaper som passar Region Gotland.
Projektet har potential att leda till en förbättrad bemanningsplanering i regionen som
i sin tur kan leda till en rad olika effekter. Så som ökad brukarnöjdhet, ökad
medarbetarnöjdhet, ökad kvalitet i bemanningsarbetet och en implementering och
ökad digitalisering av bemanningsarbetet. Alla dessa effekter har i sin tur möjlighet att
leda till ytterligare positiva effekter för Region Gotland.
Bedömning

Under rådande omständigheter, på grund av covid-19 är fyra av de åtta piloterna
inaktiva, har en ny bedömning gjorts att projektet inte kan hålla den tidplan som var
uppsatt från början utan det behöver förlängas till årsskiftet för att hinna klart.
Regionstyrelsen beslutar att:
-godkänna delrapporten för projektet strategisk hållbar bemanning
-förlänga projekttiden för projekt strategisk hållbar bemanning till 2020-12-31
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Strategisk hållbar bemanningsplanering

1. Sammanfattning
Genom att ta fram en modell för fortsatt arbete kring strategisk hållbar bemanning inom
regionen, i form av en bemanningshandbok, nya arbetssätt, verktyg, modeller och samlad
kompetens kring bemanningsfrågor, avser projektet hitta nyttoeffekter gällande tid och
resurser som skulle kunna ge en hållbar bemanningsplanering och resursanvändning framåt
inom hela regionen och även bidra till att möta framtidens förändrade demografiska och
ekonomiska förutsättningar på Gotland.
Projektet ”strategisk hållbar bemanning (SHB)”arbetar med åtta piloter, två i hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF), tre i utbildning- och arbetslivsförvaltningen (UAF) samt en i
vardera förvaltningen teknikförvaltningen (TKF), regionstyrelseförvaltningen (RSF) och
socialförvaltningen (SOF). Utöver piloterna finns ett par arbetsgrupper kopplade till
projektet där experter med nyckelkompetenser finns representerade, så som ekonomer,
planerare, skoladministratörer, löneassistenter, processledare med mera.
Under rådande omständigheter, på grund av covid-19 är fyra av de åtta piloterna inaktiva,
har en ny bedömning gjorts att projektet inte kan hålla den tidplan som var uppsatt från
början utan det behöver förlängas till årsskiftet för att hinna klart.
Projektet har potential att leda till en förbättrad bemanningsplanering i regionen som i sin
tur kan leda till en rad olika effekter. Så som ökad brukarnöjdhet, ökad medarbetarnöjdhet,
ökad kvalitet i bemanningsarbetet och en implementering och ökad digitalisering av
bemanningsarbetet. Alla dessa effekter har i sin tur möjlighet att leda till ytterligare positiva
effekter för Region Gotland.

2. Bakgrund
Gotlands demografiska och ekonomiska förutsättningar kommer att förändras de närmsta
åren. Skatteunderlaget kommer att minska samtidigt som välfärdsbehoven kommer att öka.
För att möta framtidens behov är en åtgärd för regionen att ha en strategisk hållbar
bemanningsplanering i form av kunskap, stöd, policy, rutin, uppföljning och sammanhållning
kring detta. Det är även i linje med Sveriges kommuner och landstings strategier för
framtidens kompetensförsörjning – rätt använd kompetens, hållbar arbetsmiljö. Som en del
av välfärds- och kompetensutmaningarna framåt i kombination med strukturerad
bemanningsplanering arbetar regionen även med ambitionen att införa rätt till heltidsarbete.
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I regionen har vi identifierat ett behov av kvalitetsökning i bemanningsplaneringen. Genom
analyser har en ekonomisk potential visat sig i att arbeta strukturerat med planeringen både
inom HR och i förvaltningarna.
Projektet kring strategisk hållbar bemanningsplanering genomförs med piloter i ett antal av
regionens verksamheter. Målet är att hitta nyttoeffekter gällande tid och resurser samt se hur
vi kan få till en hållbar bemanningsplanering och resursanvändning framåt inom hela
regionen.
Projektet ska leda till och presentera:


Med stöd av pilotverksamheterna ta fram en modell för fortsatt arbete i form av en
bemanningshandbok.
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 En beskrivning över vilka förbättringsåtgärder som bör sättas in för att skapa
bättre förutsättningar för optimerad bemanning.
 Ta fram nya arbetssätt, verktyg, modeller och samlad kompetens.
 Ta fram ekonomiska beräkningsmodeller som passar regionens olika
verksamheter gällande budget kring bemanningsbehov, resurser och tid mot
kostnader utifrån verksamhetens behov.
Ta
fram förslag till nyckeltal att använda för framtida uppföljning av kvalitet

i bemanningsarbetet.
 Ta fram en plan för genomförande av förbättringsåtgärder
 Genomförande av åtgärder (kan vara frågor som utbildningsinsatser till
processbeskrivningar, styrande riktlinjer och systemstöd)
Projektet ska ha ett agilt arbetssätt för utveckling av metoder och modeller.

3. Nuläge
Projektet arbetar med åtta piloter, två i HSF, tre i UAF samt en i vardera förvaltningen TKF,
RSF och SOF. Utöver piloterna finns arbetsgrupper kopplade till projektet där experter med
nyckelkompetenser finns representerade, såsom ekonomer, planerare, skoladministratörer,
löneassistenter, processledare med mera. Av dessa åtta piloter är fyra inaktiva på grund av
covid-19. Resterande fyra piloter har allt ifrån ingen till kraftigt påverkad verksamhet vilket
försvårar och ibland helt omöjliggör ett aktivt prövande av nya bemanningsmetoder. Utöver
dessa organisatoriska förutsättningar tillkommer lämplighetsaspekten. För den medarbetare
som i dagsläget är i tjänst i en påverkad pilot bör hänsyn tas till lämpligheten psykosocialt att
pröva nya arbetssätt under rådande omständigheter.
Under rådande omständigheter har en ny bedömning gjorts att projektet inte kan bibehålla
den i förväg lagda strategin utan det behöver till en förlängning till årsskiftet för att hinna
genomföra det som planerats. Projektet hade från början avsikten att, med ett agilt arbetssätt,
ta fram en strategiskt hållbar bemanningsmodell tillsammans med piloter och experter i form
av arbetsgrupper. Piloterna skulle testa och ompröva en framväxande modell för att
säkerställa att den var så allmängiltig som möjligt och samtidigt minimera risken för att
modellen skulle innehålla delar som inte skulle gå att generalisera inom regionen.

Ärendenr RS RS 2019/1114 Datum 2020-04-22

Den nya strategin för projektet blir istället att ta lärdom av andra kommuner och regioners
bemanningshandböcker och sedan tillsammans med arbetsgrupperna och de aktiva piloterna
agilt bygga en bemanningshandbok utifrån omvärldsanalysen och befintliga kunskaper som
passar Region Gotland. Det agila perspektivet kommer få en än mer tongivande roll i
prövandet och reviderandet av föreslaget på bemanningshandbok under hösten.
Eftersom den nya strategin innebär att vi utgår ifrån bemanningshandböcker som är
framtagna i övriga landet bedöms deras innehåll redan vara prövat och hållbart. Även att
dessa kan styrka att innehållet i den bemanningshandbok som tas fram för Region Gotland
har praktisk genomförbarhet. Avsikten var att göra risk- och konsekvensanalyser i
pilotverksamheterna i enlighet med samverkansstrukturerna för att skyddsombud och
fackliga parter skulle få möjlighet att delta i processen. Att dessa inte kan genomföras löpande
i den nya strategin kan innebära en risk i den nya metoden. Därför blir löpande
återkopplingen till central samverkan extra viktig i den nya taktiken.
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4. Analys
Dagens bemanningsplanering ser väldigt olika ut på olika platser i regionen. I det arbete som
hittills gjorts med piloterna har det framkommit att det finns ett behov av stöd kring
bemanningsplaneringen hos vissa enheter. I dagsläget ser vi många alternativa lösningar för
bemanningsplaneringen hos piloterna som beror på brist i kunskap, utbildning och stöd.
Det kan förekomma planering som inte helt fullt ut görs utifrån ett uppdaterat
verksamhetsbehov. När vi kan säkerställa att rätt person med rätt kompetens är på rätt plats
i rätt tid leder det till många vinster.
Projektet arbetar med att identifiera vilka metoder som leder till oönskade merkostnader och
hur vi kan undvika dessa. Detta i kombination med att identifiera vilka stöd och
utbildningsinsatser som behövs kan leda till en ökad kvalitet i bemanningsarbetet vilket i sin
tur kan ge:
 Effektivare scheman som ger bättre resursnyttjande
 Minskat vikariebehov som ger bättre möjligheter att nyttja befintlig personal, ökad
kontinuitet, bättre arbetsmiljö, mindre stress samt bättre beslut.
Projektet tittar även på användandet av regionens digitala system för schemaplanering,
Medvind och hur det kan användas på bästa sätt. På vissa platser används inte systemet som
en resurs i planeringen utan som ett rapporteringssystem. I det fall projektet leder till ett
implementerat IT-stöd kan detta ge:
 Minskad administration
 Grund för fungerande bemanningsprocesser och flöden
 Möjlighet att samarbeta över enhets- och förvaltningsgränser i personalplaneringen
 Ökade möjligheter att se kostnader i relation till budget och därmed möjlighet att vid
behov sätta in åtgärder i tid.
Detta arbete behöver göras i stor delaktighet med medarbetarna för att få till ett engagemang
och perspektiv där vi både tar till vara medarbetarnas perspektiv och verksamhetens behov.
Om projektet leder till ökad medarbetarnöjdhet kan detta ge:
 Minskad personalrörlighet som i sin tur leder till ökad kontinuitet samt minskade
kostnader för rekrytering och introduktion.
 Minskad sjukfrånvaro vilket ger minskade sjuklönekostnader, ökad kontinuitet och
bättre möjligheter att planera verksamheten samt minskat vikariebehov.
 Ökat engagemang vilket kan ge bättre beslut och stärkt samarbete.

Ärendenr RS RS 2019/1114 Datum 2020-04-22

5. Förslag till åtgärder
Projektet kommer att fortgå under året och förslag till åtgärder kommer att presenteras i
samband med slutrapporten.
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för Region Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


Godkänna delrapporten för projekt Sänkning av inköpskostnader

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23, § 324 att regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att återkomma med förslag avseende åtgärder för att öka avtalstroheten och
en mer enhetlig hantering av inköp i alla förvaltningar samt minska de totala
inköpskostnaderna. Beslutet är en del av ett större effektivitetsprogram som håller
ihop ett antal projekt.
Projektet har sedan projektstart 20 januari 2020 arbetat med att utreda nuläge, nyläge
och att komma med förslag för att minska Region Gotlands inköpskostnader, öka
avtalstroheten samt utveckla e-handel. En projektgrupp är tillsatt under ledning av
upphandlingschefen tillika projektledare. En styrgrupp som består av
förvaltningschefer för teknikförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, avdelningschefer för försörjning samt kvalitet och
digitalisering, upphandlingschef samt ekonomidirektör tillika projektägare finns.
Bifogad rapport beskriver arbetet som har genomförts samt ett antal styrkor och
utvecklingsmöjligheter som har identifierats i projektet.
I rapporten finns förslag till övergripande åtgärder för det fortsatta arbetet inom
projektet. Vidare förslag inför fortsatt arbete efter projekt Sänkta inköpskostnader.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att projektet är både relevant och viktigt.
Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 mdkr per år. Då Region
Gotlands inköp finansieras av skattemedel är det av yttersta vikt att dessa medel
spenderas väl avvägt och klokt så att effekten av Region Gotlands inköpsarbete blir
till maximal nytta i förhållande till skattepengarna.
Projektet har pågått sedan 20 januari vilket innebär att det ännu inte går att se
effekter av åtgärder. Det är också ett projekt som pågår parallellt med
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utvecklingsarbete inom enheten Upphandlingsstöd. Detta säkrar att arbetet i
projektet landar i linjen och att åtgärder och effekter kommer att bestå framåt.
Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar regionstyrelsen att godkänna rapporten
och att ge projektet mandat att gå vidare i arbetet utifrån de förslag som finns.
Avseende resurser avvaktar projektet beslut i samband med budgetarbetet i höst.

Beslutsunderlag

Rapport projekt sänkta inköpskostnader
Bilaga 1 och 2, Områden för inköp Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Sänkning av inköpskostnader

1. Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna.
Effektmål för projekt sänkta inköpskostnader är att minska Region Gotlands
inköpskostnader och öka avtalstroheten.
Projektet har sedan projektstart 20 januari 2020 arbetat med att utreda nuläge, nyläge och
att komma med förslag för att minska Region Gotlands inköpskostnader, öka
avtalstroheten samt utveckla e-handel.
Rapporten beskriver arbetet som har genomförts samt ett antal styrkor och
utvecklingsmöjligheter som har identifierats i projektet.
Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 miljarder kronor per år. Då Region
Gotlands inköp finansieras av skattemedel är det av yttersta vikt att dessa medel spenderas
väl avvägt och klokt så att effekten av Region Gotlands inköpsarbete blir till maximal nytta
i förhållande till skattepengarna. Inköp bör vara ett viktigt strategiskt verktyg för att bidra
till en hållbar utveckling och en välfärd i balans. Det är av vikt att se hur Region Gotlands
inköpsarbete kan bidra till samhällsutveckling och därmed öka möjligheterna att använda
inköp som ett verktyg att klara gemensamma utmaningar. Ett effektivt inköpsarbete
kommer såväl slutanvändare som externa intressenter i form av näringsliv, leverantörer,
intresseorganisationer och andra till nytta.
Vidare är det av vikt även för Region Gotlands interna arbete att ha ett effektivt, kvalitativt
och regelmässigt inköpsarbete. Det omfattar att ha ett professionellt angreppssätt, använda
våra resurser på bästa möjliga sätt och säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Detta
skapar i sin tur såväl stabilitet och tydlighet i organisationen som god arbetsmiljö och
förutsättningar. Med ett effektivt inköpsarbete kan vi arbeta strukturerat och effektivt för
att sänka regionens inköpskostnader, öka avtalstrohet samt identifiera andra önskade
effekter och arbeta för dessa.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

För att kunna nå önskade effekter med inköpsarbetet på Region Gotland med
utgångspunkt från nuläget och de åtgärder som har gjorts de gångna åren är det av vikt att
ha ett helhetsperspektiv. Helheten finns åskådliggjord i en modell. Sammantaget uppnås ett
effektivt inköpsarbete genom att hantera 7 områden; omvärld, internt Region Gotland,
styrkedja, processer, organisation, utveckling & förvaltning samt intern styrning & kontroll.
Därmed sänks också inköpskostnader och avtalstroheten kan ökas.
I rapporten finns förslag till övergripande åtgärder för det fortsatta arbetet inom projektet.
Vidare förslag inför fortsatt arbete efter projekt Sänkta inköpskostnader.
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2. Bakgrund
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna.1
Effektmål för projekt sänkta inköpskostnader är att minska Region Gotlands
inköpskostnader och öka avtalstroheten.

3. Nuläge
Projektet har sedan projektstart 20 januari 2020 arbetat med:
Mål 1 Utredning bakgrund och nuläge avseende inköpskostnader, avtalstrohet samt
e-handel
• Utarbetat och fastställt projektplan samt gjort riskanalys.
• Genomgång tidigare implementationer av e-handel inom måltid samt
läkemedelsinköp.
• Inhämtat kunskap om varuförsörjningen då den är specifikt omnämnd i
projektdirektivet som mottagare av e-handel.
• Sett över befintliga ramavtal både på Region Gotland och från inköpscentraler
såsom Region Stockholm, SKL Kommentus med flera.
• Definitioner av begreppen inköpskostnader, e-handel och avtalstrohet med flera
inköpsbegrepp.
Mål 2 utredning nyläge
• Identifierar och analyserar åtgärder som kan minska Region Gotlands
inköpskostnader, öka avtalstroheten samt utveckla e-handel.
• Utreder det antagande som gjorts i projektdirektivet att e-handel för
varuförsörjningen bidrar till sänkta inköpskostnader och ökad avtalstrohet.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

Mål 3 förslag för att genomföra åtgärder för att nå nyläge
• Påbörjat förslag för att genomföra identifierade åtgärder som kan minska Region
Gotlands inköpskostnader, öka avtalstroheten samt utveckla e-handel.

1 Direktiv Sänkning av inköpskostnader och projektplan utredning sänkning av inköpskostnader 1.0 6 feb, 2020 RS 2019/963
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Genomgång av nuläget har lett till ett antal iakttagelser kring vad som behöver göras för att
nå önskade effekter, se Analys och Åtgärder nedan. Övergripande finns i nuläget följande
styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

Styrkor:
• ett arbete inom upphandling på Region Gotland har påbörjats 2015 och
vidareutveckling har gjorts sedan dess. Detta medför att de kvarvarande
utvecklingsbehoven är tämligen väl identifierade. Ytterligare utvecklingsbehov har
identifierats under projektet och det pågående linjearbetet inom
upphandlingsstödsenheten.
• att uppdraget och effektmålen för projekt sänkta inköpskostnader ligger ”mitt i”
pågående utvecklingsarbete för upphandlingsstödsenheten. Det ger positiva
synergier då linjearbetet inom upphandlingsstödsenheten och projekt sänkta
inköpskostnader arbetar för samma effekter och mål.
arbete
pågår redan med utgångspunkt från den modell för inköp på Region
•
Gotland som presenteras nedan. Således är arbetet med att vinna önskade effekter
redan pågående.
• Region Gotland har idag delar som fungerar mycket bra till exempel inköp av
förbrukningsmaterial via varuförsörjningen, hjälpmedel och IT- och telefoni samt
e-handel med läkemedel och livsmedel.
• erfarenheter finns av såväl att sänka inköpskostnader som arbete med e-handel och
avtalstrohet inom Region Gotland. Organisationen har således redan kunskap om
hur man gör detta på ett framgångsrikt sätt.
• god kompetens och erfarenhet kring det operativa upphandlingsarbetet och inköp
finns inom Region Gotland. Organisationen har således redan kunskap om hur
man gör inköp på ett framgångsrikt sätt.
Utvecklingsmöjligheter:
• arbetet behöver bedrivas med helhetssyn. Då ett stort antal områden inom inköp
tillsammans är framgångsfaktorer för ett övergripande fortsatt professionellt
inköpsarbete, är det av mycket stor vikt att samtliga områden belyses och hanteras
på ett strukturerat sätt. Fokus på en del av inköpsarbetet kan ge en viss nytta men
kommer inte att ge det samlade resultat som behövs, inte heller optimala effekter.
• styrningen, uppdraget och organisationen för inköp på Region Gotland är inte
tydligt. Detta medför att arbetet inte bedrivs med optimal effektivitet. Det finns
oklarheter i uppdraget, organisation och ansvarsfördelning. Det innebär exempelvis
att det inte finns förutsättningar för att genomföra ett fullt ut effektivt
inköpsarbete, att förvaltningarna dels inte får allt det stöd de behöver dels kan göra
inköp på egen hand utan nämnvärda konsekvenser för kvalitet, regelmässighet och
effektivitet.
• inköp och upphandling bör genomföras med såväl strategiskt som operativt arbete.
Trots att inköp står för en stor del av resursförbrukningen sett till skattekronor är
inköpsarbetet enbart kopplat till stödprocesser, inte till ledning och styrning eller
verksamhetsprocesser. Det medför att inköp enbart utgör ett stöd- och en
serviceverksamhet istället för att vara ett strategiskt verktyg som bidrar till att nå
mål för Region Gotland. Detta kan jämföras med t ex HR, ekonomi och IT inom
Region Gotland. Dessa områden utför en omfattande mängd stödåtgärder men har
även en strategisk vikt i organisationen.
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vidare är det av vikt att samla de erfarenheter och goda kompetenser som finns på
olika håll i Region Gotland för att säkerställa att dessa kommer övriga
organisationen till nytta. Det behöver säkerställas att de goda exemplen som finns
dokumenteras för att kunna användas på ett konsekvent sätt över hela
inköpsorganisationen.
resurser och förutsättningar för arbetet med inköp behöver säkerställas. För att nå
framgång krävs ett omfattande strategiskt inköpsarbete och att resurser tillsätts för
det. I nuläget finns heller inte tillräckliga resurser för att genomföra det operativa
upphandlingsarbetet.

4. Analys
Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 miljarder kronor per år. Då Region
Gotlands inköp finansieras av skattemedel är det av yttersta vikt att dessa medel spenderas
väl avvägt och klokt så att effekten av Region Gotlands inköpsarbete blir till maximal nytta
i förhållande till skattepengarna. Inköp bör vara ett viktigt strategiskt verktyg för att bidra
till en hållbar utveckling och en välfärd i balans. Det är av vikt att se hur Region Gotlands
inköpsarbete kan bidra till samhällsutveckling och därmed öka möjligheterna att använda
inköp som ett verktyg att klara gemensamma utmaningar. Ett effektivt inköpsarbete
kommer såväl slutanvändare som externa intressenter i form av näringsliv, leverantörer,
intresseorganisationer och andra till nytta.
Vidare är det av vikt även för Region Gotlands interna arbete att ha ett effektivt, kvalitativt
och regelmässigt inköpsarbete. Det omfattar att ha ett professionellt angreppssätt, använda
våra resurser på bästa möjliga sätt och säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Detta
skapar i sin tur såväl stabilitet och tydlighet i organisationen som god arbetsmiljö och
förutsättningar. Med ett effektivt inköpsarbete kan vi arbeta strukturerat och effektivt för
att sänka regionens inköpskostnader, öka avtalstrohet samt identifiera andra önskade
effekter och arbeta för dessa.

Definitioner
För att kunna sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och fortsätta införandet av e-handel
är det av vikt att ha samsyn kring vad dessa begrepp innebär. Det behöver klart definieras
vad som är inköpskostnader, avtalstrohet och e-handel för att kunna mäta effekter.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

Projektet har påbörjat en ordlista för att tydliggöra dessa begrepp och även andra
inköpsrelaterade begrepp som vi har behov av i fortsatt arbete.
Inköpskostnader
Det är av vikt att inkludera samtliga kostnader relaterade till inköp i begreppet
inköpskostnader. Som utgångspunkt har modeller för Total Cost of Ownership (TCO)
använts. I korthet kan sägas att TCO omfattar långt fler kostnader än inköpspriset för en
produkt. Syftet med TCO är att identifiera direkta och indirekta kostnader för inköp av en
produkt eller en tjänst. Exempel på sådana inköpskostnader är kostnader för behovsanalys,
att göra upphandling, pris på inköpt produkt eller tjänst, kostnader för beställningar,
avtalsuppföljning och förvaltning, servicekostnader, transport, emballage, försäkring,
eventuella vitesbelopp om upphandlingen överprövas och bedöms felaktig etc.
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Projektet har för avsikt att upprätta en modell anpassad för Region Gotland som kan
användas i inköpsarbetet framöver. Modellen ska tydliggöra alla kostnader relaterat till ett
inköp genom hela inköpsprocessen.
Att sänka och påverka inköpskostnader kan uppnås genom två perspektiv:
1. Det interna perspektivet, där sänkta inköpskostnader uppnås genom förändrat
beteende – dvs. åtgärder som bidrar till ökad effektivitet eller minskat behov som i
sin tur minskar inköpskostnaden.
2. Det externa perspektivet, där vi arbetar med avtal och leverantörer för att på så sätt
få till optimering av affärsrelation och således påverka inköpskostnaden.
Avtalstrohet
Avtalstrohet innebär att beställare i en organisation ska köpa avtalade produkter eller
tjänster från rätt leverantörer, dvs de leverantörer som organisationen har avtal med för de
aktuella produkterna eller tjänsterna.
Att öka och påverka avtalstrohet:
Idag har vi inte förutsättningar att mäta avtalstroheten annat än manuellt. För att kunna öka
eller påverka avtalstroheten framöver behöver vi kunna mäta andelen avtalstrohet i nuläget.
Det behöver kunna göras på ett effektivt sätt för att det inte ska bli en manuell hantering
som dels tar mycket arbetstid, dels riskerar att bli ofullständig eller till och med felaktig.
Först när vi har etablerat möjligheter att mäta avtalstrohet på ett effektivt sätt kan man sätta
målet att öka avtalstroheten med x %. Omvärldsanalys visar att avtalstrohet är tämligen
svårt att mäta på ett kostnadseffektivt sätt, framöver får vi överväga vad som är möjligt att
mäta till rimlig kostnad. När vi skriver om ökad avtalstrohet som effekt i denna rapport
avses således en strävan att nå möjligheter att mäta och öka avtalstrohet. Om inte detta
visar sig görligt får vi hitta andra möjligheter till såväl mätning som kan påvisa ökad
kvalitet, effektivitet och regelmässighet som arbetssätt och andra åtgärder som vi vet ökar
avtalstroheten.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

E-handel
E-handel innebär att avtal, leverantörer och priser med mera blir lättillgängliga genom
Region Gotlands egna e-handelssystem. Det blir enklare för beställarna eftersom
avrop/beställningar och fakturahanteringen sker elektroniskt och utifrån upphandlat
sortiment. E-handel enligt denna definition förutsätter att köparen avrop och beställningar
sker via Regions Gotlands egna e-handelssystem och inte via en leverantörs webbshop med
ett individuellt inloggningskonto. Leverantörers webbshoppar är enligt denna definition
inte e-handel.
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Modell för inköp på Region Gotland
För att kunna nå önskad effekt med inköpsarbetet på Region Gotland med utgångspunkt
från nuläget och de åtgärder som har gjorts de gångna åren är det av vikt att ha ett
helhetsperspektiv som omfattar såväl omvärlden som Region Gotland.
Nedan en modell för inköp på Region Gotland som har upprättats inom
upphandlingsstödsenheten efter dialog med såväl externa intressenter som interna parter2,
se även Bilaga 1 Områden för inköp Region Gotland. Modellen används även i projekt
sänkta inköpskostnader för att ha en utgångspunkt i arbetet med att vidareutveckla inköp på
Region Gotland. Modellen ger en överblick över 7 viktiga områden för inköpsarbetet.
Dessa behöver hanteras för att vidareutveckla inköp för Region Gotland. De 7 områdena
beskrivs i fallande ordning, dvs för att nå maximal effekt på inköpsarbetet behöver
omvärldsperspektivet vara en utgångspunkt för att lyckas med resterande områden osv.
Även detta är ett uttryck för vikten av helhetsperspektiv, dvs att enbart arbeta med t ex
utveckling av inköpssidorna på intranätet kommer inte att ge maximal effekt på Region
Gotlands inköpsarbete.
1. Omvärld
2. Internt Region Gotland

3. Styrkedja

4. Processer

7. Intern styrning & kontroll

5. Organisation

6. Utveckling &
förvaltning

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

Nedan beskrivs varje område i modellen och varför de är viktiga framgångsfaktorer i
vidareutvecklingen av Region Gotlands inköpsarbete. Inom varje område i modellen finns
ett antal viktiga delområden, se Bilaga 2 delområden för inköp Region Gotland. Även dessa
delområden beskrivs nedan. Vidare beskrivs effekterna av att hantera dessa områden och
delområden.

Omvärldsanalys, dialog med företrädare för näringslivsorganisationer på Gotland, revisionsrapport granskning av inköpsprocessen mars
2020 RS 2020/653, analys och dialog med andra regioner/kommuner eller landsting. Analys och dialog internt: upphandlingsråd med
inköpssamordnare från varje förvaltning inom Region Gotland, varuförsörjningen, projekt kategoristyrning, genomfört arbete inom Ehandel, Regional utveckling med flera. Vidare även analys av styrande dokument.
2
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Område 1 – Omvärld
God kunskap och samverkan med omvärlden ger god beställarkompetens och
effektiva inköp. Därmed sänks inköpskostnader och ökas avtalstrohet.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att ha en god samverkan och dialog
med marknaden, såväl potentiella leverantörer som med slutliga användare av de inköpta
produkterna och tjänsterna. Detta bör ske genom hela inköpsprocessen i så hög
utsträckning som möjligt med särskilt fokus på faserna innan själva upphandlingen såväl
som efter själva upphandlingen. Det är av vikt att göra löpande intressent- och
omvärldsanalys för ökad gemensam kunskap och bättre kravställning.
Med god information och kunskap om det som ska köpas kan vi göra goda upphandlingar.
Branschorienterad information behövs för att effektivt kunna ställa rätt krav med rätt
begrepp, god kunskap om marknaden, prissättning etc möjliggör effektiva inköp med
minsta möjliga kostnader för inköpen. Det möjliggör också för potentiella leverantörer att
komma med anbud på ett effektivt och tydligt sätt.
Med en god beställarkompetens kan alternativa upphandlingssätt övervägas såsom tex
innovationsupphandlingar, funktionsupphandlingar etc. Det ger en möjlighet att välja det
för upphandlingen bästa alternativet för att nå ett effektivt inköp för alla parter.
En förtroendefull dialog ger effektiva inköp. Det är således av största vikt att arbeta för
gott förtroende och förankring, att alla parter har relevant information och förutsättningar.
En god beställarkompetens och ett gott förtroende ger också möjligheter till
verksamhetsutveckling i samband med upphandlingar. Detta kan exempelvis omfatta
vidareutvecklad samverkan med näringslivet och ett offensivt arbete för fortsatt hållbar
utveckling.
Område 2 – Internt Region Gotland
God koppling till Region Gotlands kultur och strategier samt kunskap och
samverkan inom Region Gotland ger god beställarkompetens och effektiva inköp.
Därmed sänks inköpskostnader och ökas avtalstrohet.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att internt inom Region Gotland
säkerställa god inköpsmognad och förutsättningar att göra effektiva inköp med maximal
nytta för skattepengarna. Detta kräver god förankring av inköpsarbete, förändringsvilja och
samverkan med andra strategiska arbeten inom Region Gotland. Inköpsarbetet behöver
vara nära kopplat till organisationskulturen, Region Gotlands värdeord och andra
nyckelfaktorer i organisationen. Detta för att säkerställa att inköp görs på ett sätt som är
anpassat till Region Gotlands kultur och förutsättningar.
Det är av vikt att vidareutveckla det strategiska inköpsarbetet. Det omfattar att arbeta
helhetsorienterat med att säkerställa effektivitet, kvalitet och regelmässighet för att
möjliggöra maximal effekt vid inköp och upphandlingar.
Även inom Region Gotland behövs en god samverkan och dialog med interna intressenter.
Detta bör ske genom hela inköpsprocessen i så hög utsträckning som möjligt. Det är av
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vikt även internt i organisationen att löpande göra intressent- och omvärldsanalys för ökad
gemensam kunskap och bättre kravställning.
En förtroendefull dialog ger effektiva inköp även internt. Det är således av största vikt att
arbeta för gott förtroende och förankring, att alla parter har rätt information och
förutsättningar. En god beställarkompetens och ett gott förtroende ger också möjligheter
till verksamhetsutveckling i samband med upphandlingar. Detta kan exempelvis omfatta
vidareutvecklad samverkan internt för att vi tillsammans inom Region Gotland ska bli den
bästa möjliga beställaren.
Område 3 – Styrkedja
En tydlig styrkedja med god koppling till såväl omvärld som Region Gotlands
kultur ger strategier och ledning av inköpsarbetet. Med tydlig styrning görs rätt
saker i rätt ordning på rätt sätt och därmed sänks inköpskostnader och ökas
avtalstrohet.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa en tydlig styrkedja med
visioner och mål för inköpsarbetet. Vidare en god koppling till styrande dokument och
legala krav och rutiner såväl externt som internt på Region Gotland. Uppdraget för hur
inköp ska genomföras behöver löpande ses över för att vidareutveckla inköpsarbetet och
säkerställa att uppdraget är rätt formulerat givet övriga delar av styrkedjan
Område 4 – Processer
Tydliga processer med god koppling till såväl omvärld, som Region Gotland och
styrkedja skapar värden såsom effektivitet, regelmässighet, helhetsorientering och
långsiktighet i inköpsarbetet. Med tydliga processer görs rätt saker i rätt ordning på
rätt sätt och därmed sänks inköpskostnader och ökas avtalstrohet.
Framgångsfaktorer för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa stabilitet, förutsebarhet
och långsiktighet i inköpsarbetet. Detta görs genom att etablera en årscykel med årligt
återkommande aktiviteter för planering och uppföljning av inköpsarbetet. Årscykeln ska
ligga väl i linje med andra närliggande årscykler, tex inom ekonomi, för att möjliggöra goda
synergier. Vidare genom att upprätta processbeskrivningar för inköpsarbetet så att detta
utförs på ett tydligt, konsekvent och effektivast möjliga sätt. Även dessa
processbeskrivningar ska stämma väl överens med andra närliggande processer, tex process
för att säkerställa GDPR.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

Utifrån processbeskrivningarna är det viktigt att se över våra arbetssätt såsom hur vi
samverkar inom Region Gotland för att säkerställa effektivast möjliga inköp. Här ingår att
tydliggöra varför olika aktiviteter utförs, vad som görs och hur samt när och av vilka
resurser.
Inom ramen för processer är det också av vikt att säkerställa att det finns gott stöd och
support i alla delar av inköpsprocessen för att rätt roller på effektivast möjliga sätt ska
utföra rätt saker på rätt sätt.
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Område 5 – Organisation
En väl avvägd funktionell organisation med god koppling till såväl omvärld, som
Region Gotland, styrkedja och processer skapar förutsättningar att genomföra ett
gott inköpsarbete. Med en god organisation görs rätt saker av rätt roller i rätt
ordning på rätt sätt och därmed sänks inköpskostnader och ökas avtalstrohet.
En framgångsfaktor för ett effektivt inköpsarbete är att inköpsarbetet har en god
organisation totalt sett för hela Region Gotlands inköp och att inköpsarbetet har god
ledning, styrning, mandat och förankring.
Översyn av organisationsform för Region Gotland behöver omfatta hur organisationen
givet uppdraget bör organiseras för att vara effektivast möjligt. I detta ingår att tillse att
såväl strategiskt som operativt inköpsarbete kan genomföras med bästa möjliga
förutsättningar på ett kostnadseffektivt sätt. Roller behöver ses över och organisation
skapas med tydliga uppdrag, mandat och ansvar. När detta är gjort kan resurssäkring och
löpande kompetensförsörjning tillses. En väl avvägd organisation ökar även effektiviteten i
andra delar av verksamheten som får klart för sig vad de har för uppgifter i inköpsarbetet
och deras kompetens för detta kan säkerställas. Detta kan också frigöra resurser i övrig
verksamhet då de får tid över för sina övriga arbetsuppgifter.
Område 6 – Utveckling & förvaltning
En väl identifierad och planerad utveckling och förvaltning med god koppling till
såväl omvärld, som Region Gotland, styrkedja, processer och organisation skapar
förutsättningar att genomföra ett gott inköpsarbete. Med en väl identifierad och
planerad utveckling och förvaltning hanteras rätt saker av rätt roller i rätt ordning
på rätt sätt och därmed sänks inköpskostnader och ökas avtalstrohet.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

En framgångsfaktor för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa god ordning på Region
Gotlands avtal. Detta omfattar att ha god överblick över befintliga avtal, säkerställa att nya
avtal upprättas på ett bra sätt och att på bästa möjliga sätt omhänderta avtal som är på väg
att löpa ut. Inom ramen för avtalsarbetet finns stora möjligheter att sänka inköpskostnader
genom att ha god överblick över avtalsklausuler, tider för avtal etc.
För att få överblick över det stora antal avtal och upphandlingar som finns inom Region
Gotland och för att effektivt kunna överblicka nya behov är det av vikt att fullt ut
implementera kategoristyrning. Dvs att kategorisera avtal och kostnader för att skapa
överblick och möjlighet att inom ramen för varje kategori optimera avtalshantering och
upphandlingar. Ett omfattande projekt har bedrivits för att utreda och implementera
kategoristyrning i Region Gotland. Arbetet med kategoristyrning behöver fortsätta för att
genomföras fullt ut och är ett viktigt led i att säkerställa ett effektivt inköpsarbete på Region
Gotland.
För att hantera inköp på effektivast möjliga sätt behöver också e-handel vidareutvecklas
inom Region Gotland. E-handel har redan implementerats inom ett par områden och detta
arbete behöver fortgå för att säkerställa effektivitet.
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Region Gotland har ett antal systemstöd för inköp, bl a för e-handel, inköp, lagerhållning,
upphandlingar och uppföljning av livsmedel, genomförande av övriga upphandlingar samt
en avtalsdatabas. Vidare finns mer manuell hantering av planering och uppföljning av
upphandlingsarbetet. Systemstöd finns också för processbeskrivningar av inköpsarbetet.
Dessa system behöver ses över för att säkerställa en sammantaget modern och effektiv
systemlösning för inköpsarbetet på Region Gotland.
Utöver ovan nämnda systemstöd har Region Gotland information på den externa webben
samt på intranätet för användare i inköpsarbetet.. Innehåll och struktur behöver ses över
såväl på den externa webben som på intranätet för att tillse god information och ett gott
stöd i inköpsarbetet. Det kommer utöver ökad relevant information för alla parter också att
leda till en effektivisering i inköpsarbetet då många frågor som idag besvaras ad hoc kan
besvaras via dessa två informationskanaler.
Område 7 – Intern styrning och kontroll
En väl uppbyggd intern styrning och kontroll med god koppling till såväl omvärld,
som Region Gotland, styrkedja, processer, organisation och utveckling och
förvaltning skapar förutsättningar att genomföra ett gott inköpsarbete. Med en väl
identifierad och planerad intern styrning och kontroll säkerställs att inköp görs på
rätt sätt och därmed sänks inköpskostnader och ökas avtalstrohet.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

En framgångsfaktor för ett effektivt inköpsarbete är att säkerställa god intern styrning och
kontroll. Detta görs genom att etablera en årscykel med årligt återkommande aktiviteter för
intern styrning och kontroll av inköpsarbetet. Årscykeln ska ligga väl i linje med andra
närliggande årscykler, tex inom ekonomi, för att möjliggöra goda synergier. Vidare genom
att upprätta modell för intern styrning och kontroll för inköpsarbetet så att dessa görs på
ett tydligt, konsekvent och effektivast möjliga sätt för att upprätthålla regelmässighet.
Ytterligare en framgångsfaktor finns i att upprätta mätbarhet. Nyckelvärden ska
identifieras, därefter användas för att styra och kontrollera inköpsarbetet.
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5. Förslag till åtgärder
Givet det utvecklingsarbete som hittills har genomförts på Region Gotland, nuläget och
den analys som har gjorts inom såväl projekt sänkta inköpskostnader som i olika delar av
linjearbetet på Region Gotland är det tydligt att, för att nå maximal effekt i att sänka
inköpskostnader och öka avtalstrohet, de områden som beskrivits i Analys ovan behöver
hanteras strukturerat med ett helhetsperspektiv. Detta förutsätter att Region Gotland
investerar medel för att ha förutsättningar att hantera modellens 7 områden. Dels är
behovet av utvecklingsarbete omfattande, dels finns inte resurser för att genomföra det
faktiska arbetet. Man måste således investera för att därefter kunna utvinna effekter såsom
sänkta inköpskostnader och ökad avtalstrohet med flera. Det är tydligt att Region Gotland
sedan länge haft en underfinansierad inköpsorganisation som inte haft förutsättningar att
vidareutveckla inköpsarbetet fullt ut. Detta behöver förändras för att kunna lägga grunden
för ett fortsatt effektivt inköpsarbete.
Fortsatt arbete inom projekt Sänkta inköpskostnader
I avsnittet Analys ovan har de områden och delområden som behöver vidareutvecklats
beskrivits. Vidare de effekter som vidareutvecklingen ger.

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

Projektet har samlat och identifierat ett antal förslag på åtgärder för att nå vidareutveckling
inom modellens områden och delområden. I detta ingår att ta fram åtgärder för att sänka
inköpskostnader, öka avtalstrohet och införa e-handel. Dessa finns inte omskrivna i denna
rapport då de dels inte är fullständiga ännu, se förslag till fortsatt arbete i punkt 1 nedan
dels pga. den redan nu omfattande mängden av detaljerade åtgärder. Vi har bedömt att det
som nu finns i rapporten är ett första steg för att förankra projektets arbete hittills. Om
arbetet hittills bedöms vara rätt väg att gå vill vi fortsätta arbetet enligt nedan.
När förankring av modellen för inköp Region Gotland med dess områden och delområden
har gjorts behöver projekt sänkta inköpskostnader kartlägga och planera:
1. kvarvarande aktiviteter som identifierats inom ramen för projektet.
2. åtgärder att genomföra inom respektive område och delområde. Detta görs med
fördel tillsammans med övrig verksamhet på Region Gotland för att säkerställa dels
alla förslag till åtgärder, dels en god förankring i organisationen.
3. hur dessa områden med åtgärder ska hanteras och genomföras på bästa sätt. Detta
för att genomföra vidareutvecklingen av inköpsarbetet på bästa möjliga sätt.
4. eventuella beroenden mellan olika områden och åtgärder. Detta för att säkerställa
positiva synergier mellan olika områden och åtgärder inom inköpsarbetet.
5. när och i vilken ordning dessa områden ska hanteras och när respektive åtgärder
ska göras. Detta för att vidareutveckla inköpsarbetet i rätt ordning.
6. resursbehov för att säkerställa ledning och styrning av inköpsarbetet. Detta för att
säkerställa förutsättningar för att vidareutveckla inköpsarbetet.
7. resursbehov och vilka resurser som ska vidareutveckla respektive område och
åtgärder. Detta för att säkerställa förutsättningar för att vidareutveckla
inköpsarbetet.

12 (13)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Sänkning av inköpskostnader

Inför fortsatt arbete efter projekt Sänkta inköpskostnader
För att hålla ihop arbetet föreslås att ett program skapas. Programmet bör innehålla såväl
linjearbete som projekt. Detta på grund av arbetets omfattning och komplexitet. Vidare för
att säkerställa överblick, planering, uppföljning och långsiktig uthållighet i arbetet med att
vidareutveckla inköpsarbetet på Region Gotland.
Projektet föreslår att ett projekt påbörjas för att översyn av systemstöd samt att
vidareutveckla etableringen av e-handel på Region Gotland. Planering inför detta projekt
kan göras av projekt sänkta inköpskostnader inför budgetberedning hösten 2020.
Projektet föreslår att övriga områden i modellen även fortsatt hanteras i linjen på Region
Gotland. Ett arbete pågår sedan tidigare t ex att föra dialog med omvärld, knyta ihop
upphandlingsarbetet med Region Gotlands övriga kultur, organisation, etablera styrkedja,
processer och organisation. Vissa områden kan med fördel genomföras som uppdrag i
linjen, i synnerhet de delar som omfattar fler delar av organisationen.
Inom ramen för projektets fortsatta arbete 2020 kan ytterligare områden visa sig vara
lämpliga att bedriva i projektform. Vi har föreslagit det vi hittills har sett.

6. Bilagor

Ärendenr RS RS 2020/963 Datum 2020-04-22

Bilaga 1
Bilaga 2

Områden för inköp Region Gotland
Delområden för inköp Region Gotland
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Regionstyrelsen

Slutrapport projekt Sänkta IT-kostnader inom ramen för
Region Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
 Godkänna slutrapporten för projekt Sänkta IT-kostnader och uppdra åt
regionstyrelseförvaltningen att beakta rapportens innehåll och slutsatser i det
fortsatta arbetet med digitalisering.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att
 Regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en regionövergripande
digitaliseringsplan.
 För att möjliggöra för regionstyrelsen att ta fram en regionövergripande
digitaliseringsplan, ges samtliga nämnder uppdrag att som komplettering till
respektive underlag till strategisk plan och budget, ta fram en
digitaliseringsplan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att hålla ihop ett ramverk
för planens utformning. Arbetet ska utgå ifrån gällande
digitaliseringsstrategi. Den regionövergripande digitaliseringsplanen skall
redovisas i samband med budgetberedningen 2021.

Sammanfattning

Projektets syfte enligt projektdirektivet är att ”Skapa en gemensam helhetssyn på den
totala IT verksamheten och kostnaderna inom Region Gotland, samt föreslå åtgärder
som kan leda till lägre kostnader för regionen som helhet”. Utifrån detta har
verksamheternas verksamhetsutveckling, stödd av digitalisering, analyserats. Analysen
pekar på att digitaliseringen är en avgörande framgångsfaktor.
Projektet föreslår att den centrala IT-organisationen och verksamheterna närmar sig
varandra och gemensamt arbetar för att digitaliseringsprojekten får största möjliga
utväxling. Ett antal centrala IT-effektiviseringsprojekt föreslås därtill genomföras.
Slutligen föreslås att nämnderna får i uppdrag att ta fram årliga digitaliseringsplaner.
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Ärendebeskrivning

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och
stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Programmet omfattar från start åtta projekt som drivs utifrån egna direktiv och
planer. Denna rapport avser projektet ”Sänkta IT-kostnader 2020 – 2022”.
Inom ramen för det samlade effektiviseringsprojekt som regionstyrelsen beslutat om
har i denna rapport digitaliseringen studerats närmare. Detta med utgångspunkt i
projektdirektivets syfte: ”Skapa en gemensam helhetssyn på den totala IT
verksamheten och kostnaderna inom Region Gotland, samt föreslå åtgärder som kan
leda till lägre kostnader för regionen som helhet”
I rapporten analyseras sambandet mellan verksamhetens behov av utveckling/
effektivisering och IT-kostnaderna. Sambandet visar sig vara starkt. Ju fler och ju
större verksamhetsutvecklingsprojekt, desto större IT-kostnader.
För att få optimal utväxling av utvecklingsprojekten, som använder digitalisering som
medel, föreslås ett närmande mellan IT-/digitaliseringsorganisation å ena sidan och
verksamhet å andra sidan. IT-verksamheten behöver arbeta närmare verksamheten
och mindre med ren teknik, medan verksamheten å sin sida behöver arbeta mer med
förutsättningar för digitalisering.
Vidare föreslås att ett antal centrala projekt med koppling till IT-infrastruktur och
systemkonsolidering bedrivs för att bland annat nå ökad effektivitet. Slutligen
föreslås att nämnderna årligen ska ta fram en digitaliseringsplan inom ramen för
budgetprocessen.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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1. Inledning
Region Gotland behöver under perioden 2020 – 2022 se över sin verksamhet, i syfte att
minska den totala kostnaden. Regionfullmäktige har beslutat att ett antal områden ska
studeras. Ett av dem är IT. Projektdirektivet uttrycker syftet så här:
”Skapa en gemensam helhetssyn på den totala IT verksamheten och kostnaderna inom
Region Gotland, samt föreslå åtgärder som kan leda till lägre kostnader för regionen som
helhet”
För att kunna göra en samlad bedömning av kostnaden har vi inom ramen för vår
genomgång funnit att fokus måste ligga såväl på kostnad som på effekten av ITanvändningen inklusive intäkter. Syftet i direktivet pekar ju också tydligt på att det handlar
om lägre kostnader för regionen som helhet. Föreliggande rapport är projektets
slutrapport.
IT som företeelse har inte något egenvärde. IT är ett medel för att nå ett mål. Om man
studerar IT lite djupare kan man konstatera att IT är en förmåga som på flera olika sätt
stödjer mänskligheten. Stödet sträcker sig från medmänskliga kontakter och hobbys till att
skydda mot skadliga arbeten eller till att ge möjligheter till avancerad sjukvård. IT kan såväl
användas för att öka effektiviteten som för att minska kostnader. Givetvis kan IT likaväl
användas för att öka kvaliteten, oavsett om nettokostnaden ökar eller minskar.
Kvalitetshöjningar kan i sin tur eftersträvas pga egna initiativ från regionens verksamheter,
pga förändrade krav från riksdag, regering och myndigheter (t ex att 1:1 – en dator per elev
- ska införas i hela skolan) eller pga att tekniklyft möjliggjort stora kvalitetsförbättringar
vilket anammats av flertalet övriga kommuner och regioner och därmed börjar bli de factostandard att förhålla sig till.
Under de senaste 10 åren har den tekniska utvecklingen inneburit att IT markant ökat i sin
förmåga att stödja olika samhällsprocesser - från stort till smått.
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2. Digitalisering – mer än bara IT
Ovanstående har gjort att samhället med ökad frenesi tagit sig an den tekniska utvecklingen
för att dra fördelar av dess förmåga. För det fenomenet så används begreppet
digitalisering vilket i sig har en mer sund innebörd än bara IT. Definitionen av
digitalisering kan sägas vara ”Verksamhetsutveckling med hjälp av IT” vilket visar på att IT
är ett medel medan verksamheten och dess utveckling är målet.
När digitaliseringen har fått fotfäste i samhället så sker ett accelererande paradigmskifte.
Detta sker nu i hela Sverige och ger omfattande påverkan på i princip alla organisationer
inklusive regioner och kommuner. Detta gäller således även Region Gotland. Drivkrafter
för digitaliseringen är bland annat krav på en tillgänglig digital service från medborgarna
och styrande organ på politisk och myndighetsnivå. En annan drivkraft är att regionen ser
digitaliseringen som ett verktyg för att balansera ekonomin. En tredje drivkraft är att
regionen försöker använda digitaliseringen för att parera den personal- och kompetensbrist
som den demografiska utvecklingen leder till. Sammantaget är digitalisering idag en
förutsättning för att Region Gotland ska kunna leverera tjänster till boende, besökare och
företag enligt vårt uppdrag.
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Region Gotland är en stor organisation som är både region och kommun. Det gör
organisationen svårstyrd samtidigt som personalen inte alltid ser positivt på snabba
förändringar av verksamheten. Det finns verksamheter som kan ifrågasättas och
arbetsuppgifter som kan avvecklas alternativt automatiseras. För att komma framåt så
behövs det inom regionen ett paradigmskifte likt det i samhället i övrigt. För att lösa dagens
och framtidens problem så kan man inte längre tänka som man gjorde när man skapade
dem.
Då digitaliseringen inte lägger huvudfokus på teknik utan på verksamhetsförändring och
verksamhetsutveckling så är det mera mjuka värden som ligger till grund för hur väl man
lyckas. Med det menas att det inte hjälper att ha världens bästa IT-teknik och IT-system om
man inte lyckas anpassa verksamheten så att den kan dra nytta av dessa. En slutsats av detta
är att ska man dra maximal nytta av den IT-utveckling som sker så ska man ta
konsekvenserna av den utvecklingen genom att verkligen säkerställa att avsedda effekter
hämtas hem. I klartext kommer detta innebära personalminskningar samt att
arbetsuppgifter fördelas annorlunda.

3. Kostnader och effekter av IT och digitalisering
Om man övergår till att analysera kostnader för IT i sammanhanget digitalisering så finns
det ett samband om än delvis komplext. Först kan man konstatera att digitalisering inte ska
ske om inte totaleffekten förväntas bli positiv. För det andra så innebär digitalisering per
definition att man ökar inslaget av teknik. Det innebär att digitalisering kommer att öka
kostnaden för IT. Relativt ofta måste digitalisering dessutom ske så att kostnader först tas
för anskaffning och införande av ny teknik, medan effekterna kommer senare.
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Detta innebär att en ökad kostnad för teknik ska balanseras av andra värden. Det naturliga
är att verksamheten blir effektivare och på det sättet kan genomföras med mindre personal.
Man kan också tänka sig kvalitetshöjningar. En kvalitetshöjning utan medföljande
effektivisering innebär en kostnadsökning. Detta gäller generellt oavsett om IT är en
komponent i utvecklingsinsatsen eller ej.
Kostnader för digitaliseringen uppstår inom många olika områden. I verksamheten består
personalkostnaden dels av arbetsinsatser i samband med förändringsarbete, såsom lärande
och utbildning likväl som kvalitetsarbete, processarbete och omvärldsbevakning. Dels
består personalkostnaden av arbetet med att hantera IT-stödets livscykel. Verksamhetens
personalkostnad är inte att förringa då personal är den största utgift Region Gotland har i
sin budget. Även om det finns en central IT-organisation så finns det även IT-kostnader
som bärs av verksamheten. Det är till exempel kostnader för IT-system, supportavtal och
för PC och mobiltelefoner och annan lokalt placerad och ägd IT-teknik.
Även hos IT-organisationen är personal den största kostnaden. Personalkostnadernas andel
av IT-verksamhetens kostnader är dock lägre genom att IT-verksamheten bär relativt stora
centrala kostnader för IT-teknik, licenser och konsultstöd.

4. IT-kostnader: fördelning mellan IT-organisation och verksamhet
Hur IT-kostnader fördelas mellan central IT-organisation och verksamhet varierar mellan
kommunerna. Både centrala och verksamhetsknutna IT-kostnader ingår dock alltid i den
totala IT-kostnaden.
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Orsaken till att kostnaderna i stor utsträckning ska knytas till verksamheten är att
anskaffning och drift av verksamhetsstöd i form av IT-system ska beslutas inom respektive
verksamhet, då det inte finns någon annan som är lämpad att avgöra vilken förmåga ett ITsystem ska ha för att stödja verksamhetens mål eller vidare utveckling. Dessa kostnader och
verksamhetsval handlar då inte främst om tekniska driftkostnader eftersom drift av ett ITstöd inte bör hanteras av en enskild verksamhet. (Region Gotland har över tid tillämpat
olika modeller för finansiering av IT-teknisk drift av servrar, nät och gemensam mjukvara.
Både central finansiering via anslag och interndebitering. Idag gäller huvudsakligen
anslagsfinansiering.). Idag blir det allt vanligare att verksamheten samtidigt som man köper
system köper systemdrift som sk ”moln-tjänst” vilket gör att även driftkostnaden belastar
respektive verksamhet.
Utöver kostnaderna som verksamheten normalt står för, finns kostnader i form av
investering och framför allt drift av central IT-teknik som servrar, nät och tekniknära
mjukvara. Nuvarande IT-organisation i Region Gotland inom Kvalitet och
Digitaliseringsavdelningen, RSF, har sitt huvuduppdrag i drift av IT-stöd, datorer samt
infrastruktur för att ge gemensamma förutsättningar för verksamheterna. Uppdraget till
avdelningen som helhet är att den även ska stötta verksamheterna i deras behovsanalys när
det gäller att digitalisera.

5. Ansvar för effekthemtagning av digitalisering
Med dagens finansieringslösning av IT begär IT-organisationen medel för att hantera sitt
åtagande i budgetprocessen. Rent ekonomiskt hamnar alltså kostnaden för central ITteknik på IT-organisationen medan effekten uppnås i verksamheten. Detta förhållande är
nödvändigt att känna till och behöver inte vara problematiskt under förutsättning att
bedömda effekter hämtas hem efter genomförd digitalisering.
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Utifrån att det är verksamheten som beslutar om att en digitalisering ska ske är det också
verksamhetens ansvar att hämta hem avsedda effekter. Sker inte detta kommer kostnaden
bara att bli högre efter digitaliseringen.

6. Kostnadsminskningar inom ramen för IT-organisationens ansvar
En IT-organisation kan efter bästa förmåga dra sitt strå till stacken vad avser
kostnadsminskning. Det handlar om att effektivisera driften så att mera kan göras av färre.
Detta är i sig ingen nytt och görs i princip kontinuerligt. En ökad digitalisering leder
däremot alltid till en volymökning och därmed en kostnadsökning. När det gäller
tekniska enheter som till exempel servrar tenderar styckpris att minska och driften kan
effektiviseras genom framför allt virtualisering. Men även med dessa trender och insatser så
ökar totalkostnaden pga ökat utnyttjande och pga volymökningen Således ökar ITavdelningens kostnader pga digitaliseringen även om IT varit skickliga på att effektivisera
sin drift.
IT-organisationen inom Region Gotland har visat på en sådan effektivisering, där
kostnaderna till och med minskat under trycket av regionens sparpaket. Kostnadsmässigt
har IT:s totala omsättning minskat från 97 mkr till 80 mkr mellan åren 2017 - 2019.
Tekniska effektiviseringar har skett, men även personalminskningar har genomförts i flera
fall för att klara dåvarande sparbeting. Således omkring 20 % kostnadsminskning trots
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genomförda volymökningar!

7. Verksamhetsbeslut om digitalisering styr IT-verksamheten
Finansieringsmässigt så styrs volymerna och därmed kostnaderna således av verksamhetens
beslut om digitalisering, som f n sker i allt snabbare takt. I och med att det är
verksamhetsbesluten som avgör volymerna, så måste IT-verksamhetens finansiering vara
synkroniserad med dessa. IT-organisationen kan och ska inte styra volymerna. Detta
eftersom den har ett stödjande uppdrag och ska anpassa sig efter verksamhetsbehoven på
ett effektivt sätt.
Molndrift blir allt vanligare, och då kommer IT-organisationens kostnader att sjunka.
Viktigt att observera är att molndrift även den kräver stöd och support från ITorganisationen kring frågor som upphandling, ägandet till data, informationssamband,
redundans, informationssäkerhet mm.
I samband med framtagandet av denna rapport har möten genomförts med
digitaliseringsansvariga i de tre största förvaltningarna. Vid dessa möten har gemensamt
framkommit från förvaltningarna: ”Vi måste digitalisera mer - annars klarar vi inte
vårt uppdrag”.
Båda vårdförvaltningarna (HSF och SOF) är tydliga med att IT-kostnaderna måste få öka.
Detta gäller både ökade licenskostnader för verksamhetssystem och fler som jobbar med
digitaliseringen. Det är en förutsättning för att mer och effektivare vård ska kunna ges till
en åldrande befolkning trots att färre arbetar. I vissa fall ser man att totalkostnaden för
regionen kan minskas med en genomtänkt digitalisering. UAF ser också ökade licens- och
driftkostnader, men räknar med att åtminstone kunna hantera de stora investeringskraven i
1:1 för hela skolan genom att man nu går över till att avropa skol-PC till betydligt lägre
kostnader.
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I övrigt lyftes följande fram:


Videokonferenser måste öka i volym. Detta gäller
o internt
o med våra boende, besökare och företag
o i samband med utbildning
o med våra leverantörer
En förutsättning är att alla mötesrum utrustas för detta och att vår personal även i
övrigt får licenser och verktyg för att delta. Mycket händer på detta område nu i
Corona-krisen som regionen kan bygga vidare på. Detta leder till lägre
reskostnader, minskad miljöpåverkan och effektivare använd arbetstid.



Viktigt att KoD blir delaktiga tidigt i förvaltningarnas effektiviseringsprojekt



Stöd efterfrågas från KoD när det gäller införande av en effektiv objektsförvaltning



Gemensamma projekt efterfrågas på många IT-områden: e-underskrift, e-learning
mm. Ett exempel på hur man skulle kunna driva denna typ av frågor är hur e-
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tjänstegruppen hos KoD arbetat ihop med förvaltningarna vid införandet av etjänster.


E-tjänsterna behöver bli fler. I synnerhet UAF har väldigt många man vill införa.



Samarbete över förvaltningsgränserna (bland annat mellan verksamhetsförvaltning
och KoD) efterfrågas för att få till en systemkonsolidering

8. Förändrade roller krävs av både IT-organisation och verksamhet
Om man sammanfattar utvecklingen så står verksamheterna i regionen inför stora
utmaningar med att digitalisera och förändra sina processer. IT-organisationen å sin sida
kommer successivt att behöva arbeta mindre med central systemdrift. Detta eftersom
servrarna dels blir enklare att sköta, dels minskar i antal genom att molntjänster tar över.
För den centrala IT-verksamheten innebär detta att man behöver anpassa sig mer mot
digitaliseringen dvs ge stöd till verksamheternas utveckling med hjälp av IT. Detta innebär
att IT-organisationen ska lägga mindre fokus på teknik och drift och istället fokusera på
vilka förmågor tekniken kan ge.
För IT-verksamheten innebär detta att man behöver gå från teknikverksamhet till en mera
sammanbindande funktion där fokus är att översätta de nya verksamhetsbehoven till
kraven på tekniska förmågor. Det kommer då att ge en bättre koppling mellan
verksamheternas nya behov och realisering av lösningar.
Som ett led i att minska IT-organisationens teknikfokus inom ramen för befintliga resurser
så behöver man ta bort eller förändra arbetsuppgifter så att man kan frigöra resurser som
behövs i nya funktioner och roller. Exempelvis kan en servertekniker idag bli en
serverkoordinator med ansvar för beställningar, förvaltning och uppföljning. Motsvarande
kan etableras inom flera områden. Lämplig person kan få ett större ansvar genom att bli
stöd till verksamheternas förändring i form av verksamhetutvecklare för teknik,
processkartläggare, informatiker osv Allt detta för att minska gapet mellan teknik och
verksamhet.
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Motsvarande resa behöver ske även i verksamheterna där verksamhetsutvecklingen och det
digitala stödet behöver följas åt. Här kan man då behöva verksamhetsarkitekter,
processkartläggare, informatiker och förvaltare men även verksamhetsutvecklare som kan
driva på och stödja verksamhetscheferna.

9. Leverantörernas förändrade affärsmodeller är kostnadsdrivande
för Region Gotland
Den resa som Region Gotland behöver göra sker inte i ett stillastående landskap. Tvärtom
så förändrar även våra leverantörer sina affärsmodeller.
Här måste framhållas att regionen när det gäller själva mjukvaruplattformen som används –
(där Microsoft är huvudspåret hos oss likväl som hos flertalet andra regioner och
kommuner) genom åren valt en mycket kostnadseffektiv strategi. Medan flertalet
andra kunder köpt stora paket såsom Enterprise Agreement för relativt stora pengar har
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regionen valt en strategi där vi t ex använt de Windowslicenser som ingått i respektive PC
och valt att uppgradera Office-paketen mer sällan än andra. Därmed har regionen kunnat
köpa licenser styckvis i stället inom ramen för de stora paketlösningarna leverantören velat
få ut till alla större kunder. Detta har ställt större krav på IT-organisationen att hålla
kontroll på varje enskild licens (t ex vid licensrevisioner) men inneburit att årskostnaden
kunnat sänkas med flera miljoner kronor.
Nu börjar även Microsofts mjukvaruplattform att läggas i molnet genom Office 365.
Motsvarande gäller lösningar från konkurrenten Google. De gamla alternativen slutar att
utvecklas. Detta gör att de alternativa och kostnadsbesparande lösningar som använts inte
längre blir tillgängliga. Därtill kommer att molnlösningarna innebär färre valmöjligheter,
”snålvarianterna” försvinner.
Sammanfattningsvis kommer alltså IT-kostnaden i detta avseende öka, något som
egentligen inte går att påverka utan bara förhålla sig till.

10. Fortsatt genomförande av planerade effektiviseringsåtgärder
för digitalisering
Skrivare som tjänst
Ett projekt pågår inom området skrivare som tjänst. Region Gotland ska göra en egen
upphandling av skrivare som tjänst som ska gälla från kommande årsskifte. Standardisering
ska ske på multiskrivare.
Förväntade effekter är att:
 antalet lokala skrivare minskar, vilket innebär en besparing.
 utskriftsvolymerna kommer att gå ner. Detta genom att vi inför follow-me-print
vilket innebär att själva utskriften inte sker förrän användaren går till skrivaren och
begär detta.
 säkerheten ökas markant genom att krav på identifikation för att hämta utskriften
införs.
 flexibiliteten ökar genom att utskriften kan hämtas vid valfri skrivare

Ärendenr RS 2019/962 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gemensamt bibliotekssystem för hela Region Gotland
Regionen ska göra en, gemensam upphandling av ett nytt bibliotekssystem. Det nya är att
samma system ska användas av regionens samtliga bibliotek. Systemet ska vara ett open
source-system. Projektet är i full gång. En RFI (Request For Information) har genomförts
med de leverantörer som var intresserade. Projektet planeras vara klart 2021.
Förväntad effekt är en ökad effektivitet vilket bland annat innebär sänkta totalkostnader.
Övergång från trådbundet till trådlöst nätverk
Nätinfrastrukturen ska byggas om så att inriktningen ändras från trådbundet till trådlöst
nät.
Förväntade effekter:
 Antal switchar i nätet minskar från 1200 – 700. Detta kommer att sänka
kostnaderna markant.
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Mer central managering, vilket i sin tur minskar IT-teknikernas resor. ITorganisationen behöver till exempel inte längre uppdatera image lokalt på
switcharna. Effekten blir här sänkta kostnader och mindre miljöpåverkan
Kunderna kommer att kunna ansluta mer enheter själva, t ex skrivare. Detta ger en
ökad snabbhet och flexibilitet.

11. Avslutande konklusion
För att kunna åstadkomma en digitalisering som får genomgripande effekt på
verksamhetens innehåll och kostnader behöver en omställning göras. Det handlar om att
göra en förflyttning från teknisk drift till verksamhetsstöd och komma närmare
verksamheterna och kärnuppdraget för regionen. Teknisk drift behöver minska i
omfattning och fokus ligga på förvaltning av beställda förmågor samt på utveckling.
Förutom att man skulle dra nytta av digitaliseringens fördelar skulle det också innebära att
man utnyttjar anställd personal där de gör bäst nytta som anställda dvs med kunskap om
verksamheter, organisation osv. Den här typen av omställning kommer att ha en kostnad,
men det kommer nuvarande väg också att ha.
Effektivisering och anpassning till IT-teknikens snabba förändringar och de möjligheter
som därmed skapas behöver löpande göras. IT-organisationen behöver fortsätta
effektivisera server- och nätdrift samt bistå verksamheterna med effektivare driftformer
såsom molndrift. Specifika projekt behöver (som framgår av kapitel 10) därtill genomföras
för att uppnå effektivare och säkrare skrivarhantering, effektivare nätinfrastruktur och
konsolidering av bibliotekssystemen.
Region Gotland behöver uppnå att regionens verksamheter samarbetar tillsammans över
gränser - med fokus på helhet mer än på delar. För att uppnå detta inom
digitaliseringsområdet bör fortsättningsvis regionens samtliga nämnder fastställa en årlig
digitaliseringsplan.

Ärendenr RS 2019/962 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Slutligen visar dialogen med verksamheterna på att digitaliseringen är en absolut
förutsättning för att verksamheterna ska kunna infria den stora utvecklingspotential som
finns. I slutändan är digitaliseringen en förutsättning för att Region Gotland ska kunna
uppnå sina mål.
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Regionstyrelsen

Delrapport projekt Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland inom ramen för Region
Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
• Godkänna delrapporten för projekt Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar projektets etapp ett som omfattar en nulägesbeskrivning,
måltidskostnadernas utveckling, jämförelse med andra kommuner och landsting,
beskrivning av pågående effektiviseringsarbeten, nyckeltal, översyn av mat- och
måltidspolicyn samt förslag till organisation. Slutrapport lämnas i september 2020.
Ärendebeskrivning

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram (2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna,
följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Programmet omfattar från start åtta projekt som drivs utifrån egna direktiv och
planer.
Denna rapport avser projektet Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland.
Rapporten sammanfattar projektets etapp ett som omfattar en nulägesbeskrivning,
måltidskostnadernas utveckling, jämförelse med andra kommuner och landsting,
beskrivning av pågående effektiviseringsarbeten, nyckeltal, översyn av mat- och
måltidspolicyn samt förslag till organisation.
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Sammanfattningsvis ges en bild av en måltidsverksamhet som idag är uppdelad
mellan flera förvaltningar och som skulle vinna på att tydligare hållas samman
processmässigt. Kostnaderna ligger i nivå med andra jämförbara verksamheter men
kostnadsminskningar skulle eventuellt kunna vara möjliga vid byte av
produktionsmetoder. Med grund i tidigare beslut om minskad budgetram har flera
insatser genomförts eller pågår för att göra kostnadssänkningar. Dock finns stora
beroenden till andra initiativ kring tex lokaler och skolverksamhet framåt.
Nyckeltal som används idag har en tyngd mot avdelning måltids verksamhet inom
regionstyrelseförvaltningen och skulle behöva bli mer processorienterade och
inkludera samtliga berörda förvaltningar för att ge bättre underlag för analys och
utveckling.
Mat och måltidspolicyn har genomgått en översyn och förslag till justeringar finns
framtagna. Dock är det för tidigt att förslå en revidering då projektet fortfarande har
viktiga delar att leverera som kan påverka förslaget.
När det gäller organisation framåt har olika alternativ diskuterats. Av vikt framförs
kopplingen mellan måltid och folkhälsa. Projektets etapp två kommer också att ge
viktiga kunskaper och insikter varför denna fråga återkommer i projektets
slutrapport.
Projektet fortgår fram till september 2020 och förslag till beslut och vägval framåt
kommer att presenteras i samband med slutrapporten.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att projektet löper på enligt plan och att arbetet bör
fortsätta fram till slutrapport i september 2020.

Beslutsunderlag

Rapport Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland.
Nulägesrapport måltidsverksamhet Region Gotland
Sammanställning genomförda köksbyggnationer 2012-2019

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RSF Karolina Samuelsson, Josefine Jessen
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1. Projektrapport etapp ett
Denna rapport sammanfattar etapp ett av det aktuella projektet. Etappen omfattar:
 Fördjupad analys och beskrivning av måltidskostnadernas utveckling
 Fördjupad jämförelse med andra kommuner och landstings måltidskostnader
 En tydlig bild av de pågående arbeten och förslag som finns till förändringar för
kostnadseffektiviseringar kopplat till måltider
 Förslag på lämpliga nyckeltal
 Översyn av mat och måltidspolicyn och beskrivning av utvecklingsbehov
 Förslag till förändrad organisation
 Konsekvenser av förslagen
Underlaget från etapp ett ingår sedan som grund för etapp två som bygger på med
 Förslag till förändrad lokalisering och produktionsplanering
 Beslutsunderlag reviderad mat- och måltidspolicy
Efter etapp två presenteras det samlade resultatet i form av en slutrapport. Detta görs
enligt tidplanen i september 2020.

2. Bakgrund
Region Gotland står inför ekonomiska utmaningar och måltidskostnader för äldreomsorg
och skola har i jämförelser med andra kommuner visat sig höga. Måltidskostnaderna för
äldreomsorg och skola har även ökat de senaste åren, detta trots att de interna
portionspriserna generellt har sjunkit. Avdelning måltid har ett strategiskt ansvar för
måltider men då övriga förvaltningar har delansvar i processen (t.ex. egna livsmedelsinköp,
beställningar och servering av måltider) krävs ett nära samarbete med tydlig rollfördelning
och mandat för att möjliggöra förbättringar och effektiviseringar.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2009 antogs en Mat & måltidspolicy för Region Gotland. Samma år samlades stora delar av
måltidsverksamheten i en och samma organisation. En utredning kring måltidsorganisation
hade då genomförts där cook-chill föreslogs. Investeringskostnaderna för detta beräknades
2009 att uppgå till 66 miljoner kronor. Förslaget fick ej genomslag utan beslut fattades i
stället om en ny översyn av organisationen (KS 2009-10-26 § 293). Direktiven i
kommunstyrelsens beslut var att hålla hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal
tillagning – mer från grunden, ekologiska och närproducerade livsmedel, korta
varmhållningstider, blandade driftsformer och ingen produktion av kyld mat i stor skala.
Översynen resulterade i en plan för ombyggnationer av ett antal mottagningskök till
tillagningsköks samt upprustning av flertalet eftersatta kök. Investeringar har därefter
genomförts i ett antal kök till en kostnad av ca 25 mkr kronor och (försenad) upprustning
av köken Södervärn, Gråbo, Terra Nova, Wisbygymnasiet söder, Strandgärdet och ett antal
mottagningskök sker nu (2019/2020) till en planerad kostnad av ca 30 mkr kronor, totalt ca
55mkr. Köken i Visby bedöms i dag i hög utsträckning vara fullbelastade medan några av
köken på norra och södra Gotland beräknas ha mer kapacitet. Med tanke på den
demografiska utvecklingen med fler yngre främst i Visbyområdet och fler äldre är detta en
utmaning framåt. Upprustning av kök 2021-2022 beräknas kosta ca 20mkr.
Kostutredningen har vid flera tillfällen setts över i syfte att säkerställa effektivitet (RS
2015/49, 2017/245, 2019/561) kopplat till investeringarna. Måltidsverksamheten har
utifrån direktiven (KS 2009-10-26 § 293) utvecklats i positiv riktning med bland annat ökad
matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska livsmedel (30%**), ökad andel
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svenskt kött (95%**) och svensk kyckling (97%**), kortare varmhållningstider,
energiinnehåll i nivå med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal
(6%**). Hur utfallet av direktivet god driftsekonomin blivit bör utredas närmre.
Uppdraget är fortsatt hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal tillagning – mer från
grunden, ekologiska och närproducerade livsmedel, korta varmhållningstider, blandade
driftsformer och ingen produktion av kyld mat i stor skala enligt KS 2009-10-26 § 293.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram 2020-2022 beslutades om att ett
av projekten skulle drivas med inriktningen ökad effektivitet och kostnadsminskningar i
måltidsverksamheten.

3. Livsmedelsverkets råd och rekommendationer
Tydligt är att måltiden har stor betydelse för såväl äldre som sjuka och barn/elever.
Livsmedelsverket har tagit fram bra stödmaterial som används inom måltidsverksamheten i
regionen idag. Bland annat står följande att läsa:
 Måltiden i äldreomsorgen
Måltiderna är inte en fristående verksamhet utan en grundläggande del av
omvårdnaden av de äldre. I råden ”Bra måltider i äldreomsorgen” lyfts fem
framgångsfaktorer för bra måltider: individanpassning, kunskap och kompetens,
helhetssyn på måltidskvalitet, god samverkan mellan yrkesgrupper samt ständig
utveckling och utvärdering av måltidsverksamheten. En samordnande funktion för
måltidsfrågor i form av måltidsombud eller liknande nära den äldre och även
övergripande i verksamheten är viktigt för att det tvärprofessionella samarbetet i
måltidskedjan ska fungera och utvecklas.
 Måltiden i hälso- och sjukvården
God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande
för att främja tillfrisknande, hindra undernäring och öka välbefinnandet. Patienter
som får rätt näring kräver totalt sett mindre vårdresurser än undernärda patienter.
För att kunna vara en del av behandlingen behöver måltiden ingå i sjukhusets
ledningssystem. Det krävs genomtänkta styrdokument. .Det är viktigt att skapa en
organisation med mandat att arbeta med måltidsfrågorna och att denna är
tvärprofessionellt sammansatt.
 Måltiden i skolan
Bra mat som hamnar i magen ger bättre förutsättningar att lära och en lugnare
stämning i skolan. Måltiderna på skolan kan också väcka nyfikenhet på mat, miljö,
hälsa och på matens väg från jord till bord. Bättre kunskaper om mat och måltider
kan ge mer kvalitetsmedvetna konsumenter och bidra till en mer hållbar
livsmedelskonsumtion. Det finns åtskilliga sätt att använda mat och måltider i det
pedagogiska arbetet – skolmåltiden är ett kostnadsfritt läromedel som både doftar
och smakar. När pedagoger och måltidspersonal jobbar tillsammans så att
måltiderna i skolan blir mer än ”bara mat” skapas ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.
Samtliga råd från Livsmedelsverket utgår ifrån måltidsmodellen.
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Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av
maten och känna matglädje.
 God och trivsam - Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att
maten ska hamna i magen.
 Näringsriktig och säker - En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
 Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi
lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för
människor är också en viktig dimension.
 Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i
verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.
För att lägga pusslet krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det i sin tur fordrar en
flexibel organisation med fungerande kommunikation mellan olika professioner, och
naturligtvis även med matgästerna.

4. Nuläge
Inom ramen för projektet har en nulägesrapport tagits fram. Denna återfinns i sin helhet
som bilaga 1.
Måltidsverksamheten i Region Gotland är del av en process som involverar flera
förvaltningar. Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har det övergripande ansvaret
men verksamheten bedrivs sedan också i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utbildningoch arbetslivsförvaltningen samt socialförvaltningen. Även teknikförvaltningen involveras
när det gäller lokalförsörjningen.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Styrande för måltidsverksamheten är den regiongemensamma mat- och måltidspolicyn.
Policyn utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin och mat- och livsmedelsstrategin och
skall vara ett stöd för samtliga verksamheter såväl interna som externt upphandlade att med
hjälp av måltiden bidra till måluppfyllelse.
Den gemensamma måltidsprocessen kan definieras enligt följande:
Beställning

Produktion

Distribution
/ leverans

Mottagning

Tillredning/
beredning

Servering

Olika förvaltningar har olika ansvar i kedjan och därmed olika roller/funktioner och mål
med verksamheten.
För att bland annat underlätta samarbeta, göra gemensamma prioriteringar av
utvecklingsområden samt fatta strategiska beslut har Regionstyrelseförvaltningen
tillsammans med respektive förvaltning som nyttjar måltidstjänsterna arbetat fram
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kunddialogmodeller. Under åren har vissa av dessa modeller utvecklats med ambition att
tydliggöra ansvar, forumens syfte samt att öka den interna organisationen kring måltider i
de köpande förvaltningarna. Exempel på utvecklad kunddialogmodell bifogas som bilaga 2.
Utifrån det av kommunstyrelsen tilldelade uppdraget (KS 2009-10-26 § 293) har ett antal
ombyggnationer genomförts, ett flertal ombyggnationer är pågående och några
ombyggnationer kvarstår. En sammanställning över genomförda köksbyggnationer 20122019 redovisas i bilaga 3.

5. Analys
En första analys av nuläget i relation till behov framåt ger en rad fakta som tas med i det
fortsatta arbetet i etapp två av projektet. Nedan ges en sammanfattning av resultaten.
Måltidskostnadernas utveckling

I måltidskostnader omfattas dels fasta kostnader som lokaler, personal avskrivningar,
inventarier och förbrukningsmaterial, OH-kostnader och transporter. Det rörliga priset
består av livsmedelskostnader. Måltidskostnaderna har nationellt ökat med mellan 2,5-7%
mellan 2018 och 2019. Bland annat syns effekter av den torra sommaren 2018 som bidrog
till ökade livsmedelspriser.
En fördjupning kring ökningarna inom Region Gotland visar att ökningarna går att hänföra
till och förklara med ökade lokalkostnader, personalkostnader, livsmedelskostnader och
också utökning av vissa tjänster (tex disk av kantiner i förskolan, femåringar i matsal,
avdelningspackat till förskolor samt mellanmålstjänst)
I de intervjuer som hållits i samband med nulägesbeskrivningen inom ramen för projektet
framgår att det finns svårigheter att beskriva den samlade måltidskostnaden för hela
processen över förvaltningsgränser. De olika förvaltningarna använder också olika metoder
för den interna ekonomistyrningen av måltidskostnaderna vilket till del försvårar förståelse
och jämförelser mellan olika verksamheter.
Jämförelse med andra

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Vid en jämförelse med andra kommuner och regioner syns inga tydliga skillnader mellan
Region Gotlands kostnadsökningar för det rörliga priset som består av
livsmedelskostnader. Här följer regionen den nationella utvecklingen.
När det gäller de fasta kostnaderna har regionen prisnivåer som är likvärdiga andra
organisationer med samma produktionstekniker men att det finns de som valt andra
tekniker som visar sig vara billigare.
Pågående arbeten och förslag till förändringar för kostnadseffektiviseringar

Redan idag har åtgärder genomförts eller pågår för att bidra till utveckling och
kostnadseffektiviseringar. Några av de större och viktigare aktiviteterna beskrivs nedan.
 Processutveckling kring mat och måltider inom socialförvaltningen särskilda boenden.
Vid ett boende har en förändring genomförts där avdelning Måltid övergått till att
leverera varm lunch mån-fre, samt kyld mat övriga måltider. Boendet köper specerier
direkt från grossist samt tillagar delkomponenter. Har gett en besparing på ca 500
tkr/år.
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 E-handel har introducerats med syftet att öka säkerhet, avtalstrohet och effektivitet.
Har resulterat i att avdelning måltid minskat köp utanför avtal från 22% 2015 till 7 %
idag och med påvisad potential till ytterligare förbättring.
 Löpande översyn och justeringar av tidigare kostutredning/plan för ombyggnationer
har lett till minskade investeringskostnader och också minskade driftskostnader. T.ex.
Hemse: beräknad minskad driftskostnad på 2 mkr i jämförelse med plan 2010.
Minskade investeringsmedel beräknas minska från 13,2 miljoner (2015) till 8,1 mkr
(2019).
 Ett samarbete mellan avdelning måltid och utbildning och arbetslivsförvaltningen har
lett till en tydligare samordning av enheter under lov. Detta är ett arbete som
fortfarande utvecklas för att ge besparingar genom minskat behov av måltidspersonal
samt transporter.
 Förändrade roller och uppdrag i ledningsfunktionen inom avdelning måltid har
möjliggjort en minskning av personalstyrkan och därmed gett en besparing på 500
tk/år.
 Flera insatser genomförda för att utveckla livsmedelsanskaffningsprocessen,
menyprocessen och kopplingarna mellan dessa för att möjliggöra upphandlingar som
har färre produkter med större volymer för bättre priser. Har lett till ökad stabilitet och
kostnadseffektivitet.
 Flera åtgärder genomförda för att minska svinn. Ett arbete där mycket är gjort men
mycket också återstår.
 Inom hälso- och sjukvården har standardsortiment för kylskåp och skafferier tagits
fram med stöd av enhetliga beställningslistor.
Regionstyrelseförvaltningen har för avdelning Måltid haft ett besparingskrav på 3 mnkr för
perioden 2017-2019. Detta är genomfört och omfattar bland annat de områden som
beskrivs ovan.

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Lämpliga nyckeltal

Att arbeta med nyckeltal kan hjälpa en verksamhet att förstå hur de utvecklas relativt sina
uppsatta syften och mål. Ett nyckeltal är med andra ord ett typ av mått – men alla mått är
inte nyckeltal. Ett mått kan vara det som går att mäta eller räkna. Tex antal portioner eller
mängden svinn. Måtten kan sedan sättas i relation till jämförande tal av samma slag och då
ge en indikation på om det är bra eller dåligt.
Det som ger mest är dock att skapa nyckeltal. Då sätts mått och mätetal i relation till ett
sammanhang och ett mål. Rätt använt kan nyckeltal användas för att bidra till
kommunikation och för att driva rätt beteenden.
Nyckeltal kan ha stor inverkan på slutresultatet varför de ska väljas med omsorg. De
behöver också vara väl kända och stabila över tid.
I Region Gotland finns en hel del mått och mätetal och till del också nyckeltal. De mätetal
och nyckeltal som finns i dag är till största del begränsade till respektive förvaltning där tex
Avd. Måltid mäter ekologiska livsmedel i kr/totala livsmedelsinköp i kr, gotländska
livsmedel i kr/totala livsmedelsinköp i kr, totala inköp innanför avtal/totala inköp, antal
beställda måltider i relation till faktiskt serverade, livsmedelskostnadsutfall per portion i
relation till budgeterad livsmedelskostnad per portion samt kundupplevd kvalitet.
För att öka värdet av nyckeltalen behöver gemensamma tal utvecklas för processen som
helhet och också former för uppföljning och rapportering för samlad utveckling och
lärande. Projektarbetet som pågår har identifierat möjliga tal att analysera vidare för att se
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vilka tal som skulle kunna ha bäst effekt. Ett fortsatt arbete kommer att göras för att
precisera vilka nyckeltal som kommer att förordas framåt. Dessa presenteras i slutrapporten
för projektet.
Översyn av mat och måltidspolicyn

En mat- och måltidspolicy är ett dokument som anger riktlinjer, mål och förutsättningar
för måltidens kvalitet och service. Den är ett styrverktyg för samtliga verksamheter och
anger kriterier för kvalitet och uppföljning. Den kan också vara en kunskapsbas för de
chefer och medarbetare som bidrar i processen och också en grund för kommunikation
med medborgaren.
En bra mat- och måltidspolicy bidrar till likvärdighet, att tydliggöra uppdrag, att mål och
ambitioner når hela vägen ut till gästen, att kvalitet och kunskap säkras och att det förs en
levande dialog kring måltiden.
Region Gotland har en Mat och måltidspolicy och den senaste versionen antogs av
regionfullmäktige 2015.
Inom ramen för projektet har en översyn gjorts för att klarlägga i vilken grad policyn utgör
ett styrande värdeskapande dokument. Täcker policyn de områden som den bör, eller finns
det områden som bör tas bort eller läggas till utifrån dagens situation?
En första bild av översynen visar att policyn idag i sin helhet är bra men av flera anses för
övergripande och ibland svår att omsätta i daglig verksamhet. Implementeringen brister i
delar och efterlevnaden blir därmed ojämn. Policyn beskriver att verksamheterna själva
skall komplettera med riktlinjer och rutiner men så är inte fallet.
Projektet föreslår att en revidering görs men att den samlade bilden av hur revideringen
bäst görs och med vilket innehåll summeras i samband med projektets slutrapport då hela
processen med förslag till förbättringar/förändringar är beskriven. Då framgår tydligare
vilken utveckling av policyn som behövs.
Förändrad organisation

Ärendenr RS RS 2019/958 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inom ramen för projektet görs en analys av degens organisation och ett förslag till
utveckling tas fram. En första bild av arbetet ger visar? att måltidsfrågorna är ett område
där det politiskt går att göra skillnad. Måltidsfrågorna berör såväl barn och elever som äldre
och patienter. För att bättre bidra till måluppfyllelse bör måltidsfrågorna tydligare kopplas
samman med folkhälsoperspektivet.
Måltidsområdet är komplext och det krävs kompetens såväl operativt som strategiskt. De
organisationsutvecklande förslag som bearbetas inom ramen för projektet syftar till att
utveckla och skapa bästa förutsättningar för service och utbud till gäst och kund,
kostnadskontroll och uppföljning, utnyttjande av tillgångar och resurser, trygg och säker
arbetsmiljö samt anställdas motivation och engagemang.
Inom ramen för projektet förs en dialog kring olika möjligheter till framtida organisering.
Dialogen kommer att fortsätta under projektets andra etapp (som inkluderar lokalisering
och produktionsplanering) och ett slutförslag kommer att lämnas i samband med
slutrapporten.
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1.

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

1.1

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

av styrgrupp

för

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

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

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

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

•

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

•

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

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

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

2.

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

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

3.

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

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

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

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

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

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

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

Figur 8: Måltidsprocess SOF Särskilda boenden – Frukost/mellanmål

Nulägesbeskrivning - kartläggning måltidsverksamhet Region Gotland, jan-mars 2020

12/30

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

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

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

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

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

Intäkter

Bokslut 2016
-121 157
% andel
kostn
41
2

47 946
2 922

14

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

Bokslut 2017
-123 218
% andel
kostn
40
2

50 302
2 912

14

Bokslut 2018
-119 996
% andel
kostn
42
2

50 975
0

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

Bokslut 2019
-122 800
% andel
kostn
44
0

53 199
0

% andel
kostn
44
0

13

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

13

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

12

30
4
4
1
2
1
1

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

32
4
4
0
2
1
*0

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

32
4
4
0
2
1
1

Kostnader
Personalkostnader
OH-kostnader*

48 090
2 911

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

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

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

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

SUMMA

-2 086

-2 728

-4 405

-4 140

-1 997

118 638

118 429

118 813

115 856

120 803

Totalt kostnader:

31
4
4
1
2
1

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

31
5
4
1
2
1

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

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

2016
20,80
13,61
34,41

2017
20,80
13,61
34,41

2018
19,90
14,00
33,90

2019
19,96
14,48
34,44

2020
20,19
14,82
35,01

SOF, Mat hemmaboende
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2016
48,10
15,48
63,58

2017
48,10
15,48
63,58

2018
44,50
15,92
60,42

Totalt

2016
17,68
8,07
25,75

2017
17,68
8,07
25,75

2018
17,24
8,30
25,54

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

2016
17,68
9,64
27,32

2017
17,68
9,64
27,32

2018
17,24
9,91
27,15

2019
17,40
8,59
25,99

2020
17,74
8,79
26,53

Ökn 1,76% Ökn 3,88%

2019
34,53
10,25
44,78

2020
35,20
10,49
45,70

Ökn 64,94% Ökn 68,32%

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

2016
35,10
11,34
46,44

2017
35,10
11,34
46,44

2018
34,22
11,66
45,88

2016
17,68
9,77
27,45

2017
17,68
9,77
27,45

2018
17,24
10,05
27,29

2016

2017

2018

2019
34,53
12,06
46,59

2020
35,20
12,35
47,55

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

2016
47,86
16,61
64,47

2017
47,86
16,61
64,47

2018
44,28
17,08
61,36

Totalt

2019
17,40
10,40
27,80

2020
17,74
10,65
28,39

Ökn 1,87% Ökn 4,03%

BUN, Pedagoger
Fast pris
Rörligt pris
Totalt

2019
17,40
10,40
27,80

2020
17,74
10,65
28,39
Ökn 2,12%

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

Fast pris
Rörligt Pris
Totalt

Totalt

2017

2018

2019

2020

62,93
18,12
81,05

62,93
18,12
81,05

58,22
18,63
76,86

58,59
19,27
77,86

60,11
19,73
79,84

2016
65,19
18,12
83,31

2017
65,19
18,12
83,31

2018
60,31
18,63
78,95

2019
58,59
19,27
77,86

2020
60,11
19,73
79,84

Minskn 1,38% Ökn 1,13%

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

2020
41,08
18,09
59,17

2016
41,85
16,61
58,46

2017
41,85
16,61
58,46

2018
38,72
17,08
55,80

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

2016
42,87
16,61
59,48

2017
42,87
16,61
59,48

2018
39,66
17,08
56,74

2019
40,12
17,67
57,79

2020
41,08
18,09
59,18

Ökn 3,57% Ökn 6,06%

2019
42,13
17,67
59,80

2020
43,14
18,09
61,23

Ökn 5,39% Ökn 7,91%

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

2016
42,53
16,61
59,14

2017
42,53
16,61
59,14

2018
39,35
17,08
56,43

2019
42,13
17,67
59,80

2020
43,14
18,09
61,23

Ökn 5,97% Ökn 8,51%

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

2016
49,30
16,61
65,91

2017
49,30
16,61
65,91

2018
45,61
17,08
62,69

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

2016
48,78
16,61
65,39

2017
48,78
16,61
65,39

2018
45,13
17,08
62,21

2019
43,13
17,67
60,80

2020
44,17
18,09
62,26

Minskn 3,01%Minskn 0,69%

2016

Ökn 1,30% Ökn 3,88%

HSF, Strandgärdet/
Rehab avd Korpen
Fast pris
Rörligt pris

2019
43,13
17,67
60,80

Minskn 0,91%Minskn 3,57%

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

Ökn 1,55% Ökn 3,64%

BUN, Fritids
Fast pris
Rörligt pris

2020
45,15
16,86
62,01

Ökn 1,13% Ökn 2,63%

Ökn 1,59% Ökn 3,27%

BUN -Förskola
Fast pris
Rörligt pris

2019
44,63
16,47
61,10

2016
62,93
18,12
81,05

2017
62,93
18,12
81,05

2018
58,22
18,63
76,86

2019
58,59
19,27
77,86

2020
60,11
19,73
79,84

Ökn 1,30% Ökn 3,88%

2019
43,13
17,67
60,80

2020
44,17
18,09
62,26

Minskn 2,27% Ökn 0,08%

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

2016
46,92
16,61
63,53

2017
46,92
16,61
63,53

2018
43,41
17,08
60,49

2019
44,13
17,67
61,80

2020
44,17
18,09
62,26

Ökn 2,17% Ökn 2,93%

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

2016
42,24
16,61
58,85

2017
42,24
16,61
58,85

2018
39,08
17,08
56,16

2016
45,77
16,61
62,38

2017
45,77
16,61
62,38

2018
42,35
17,08
59,43

2019
39,12
17,67
56,79

2020
40,06
18,09
58,15

Ökn 1,12% Ökn 3,54%

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

2019
43,13
17,67
60,80

2020
44,17
18,09
62,26

Ökn 2,31% Ökn 4,76%

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

2016
42,71
16,61
59,32

2017
42,71
16,61
59,32

2018
39,52
17,08
56,60

2019
39,12
17,67
56,79

2020
40,06
18,09
58,15

Ökn 0,34% Ökn 2,74%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 228
5 870
1 573
24 374

31 246
5 960
1 603
25 618

31 210
5 910
1 587
27 514

31 074
5 849
1 568
28 020

31 675
5 877
1 575
29 375

31 384
6 009
1 620
31 068

33 007
6 179
1 674
32 332

33 042
6 231
1 687
33 961

33 430
6 303
1 707
35 264

31 546
6 419
1 735
36 680

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

NA
NA
NA
2,1

Källa: DelfiFoodserviceguide 2016

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

Älvdalen 2018

Åmål 2018

Burlöv 2018

Falköping 2018

Helsingborgs ÄO 2018

Mariestad 2018

Örkeljunga 2018

Tjörn Måltids AB 2018

Skola
Lunch- Livsmedel kr

10,00

12,50

9,98

11,75

N/A

8,60

13,10

11,52

Gymnasium
Lunch- Livsmedel kr

N/A

15,00

0

14,05

N/A

8,60

13,10

N/A

Förskola
Lunch- Livsmedel kr

10,00

10,50

7,71

9,46

N/A

8,6

5,60

10,07

Äldreomsorg
Lunch/Midd- Livsmedel kr
Kväll- Livsmedel kr

20,00
15,00

23,00
17,00

N/A
N/A

20,86
12,20

16,25
16,25

14,81
10,87

26,40
18,00

11,43
N/A

Kommun
utfall 2017

Eslöv 2017

Forshaga 2017

Halmstad 2017

Hässleholm 2017

Hylte 2017

Karlshamn 2017

Karlskrona 2017

Laholm 2017

Simrishamn 2017

Svalöv 2017

Vetlanda 2017

Ystad 2017

Skola
Lunch- Livsmedel kr

11,00

8,75

9,34

9,13

11,97

12,68

34,27

10,53

12,50

9,32

12,15

27,30

Gymnasium
Lunch- Livsmedel kr

13,00

8,75

13,45

13,70

13,16

12,68

35,19

13,16

18,75

14,44

14,14

0

Förskola
Lunch- Livsmedel kr

7,00

8,75

9,40

12,55

11,17

13,56

34,27

8,42

9,37

8,85

7,75

27,30

Äldreomsorg
Lunch/Midd- Livsmedel kr
Kväll- Livsmedel kr

12,00
9,00

17,20
17,20

23,94
11,09

0
0

14,79
10,11

0
0

73,39
57,09

16,82
11,69

22,00
0

17,38
14,98

16,27
8,30

39,50
28,00

Källa: DiningBenchmark.com

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

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

Antal
sjukhus
(sjh)

Disponibla
vårdplatser,
totalt 2017

Antal
personalrestauranger
och totalt lunch/dag

Pris/lunchmåltid
Dagens rätt personal kr

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

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

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

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

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

Antal
sjukhus
(sjh)

Disponibla
vårdplatser,
totalt 2017

Egen regi och/eller
Entreprenad

Region
Blekinge

2

Dalarna

5

Gotland

388

1

661

146

3

Halland

3

579

Jämtland
Härjedalen
Jönköping

1

282

Kronoberg

Norrbotten

Egen regi

Stockholm

Varm, kantin

559

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

Varm kantin
3sjh
Kyld bricka/
kantin 2 sjh.

Egen regi och helt i
samverkan med
kommunen

Varm kantin,
Kyld
äldreomsorg.

Entreprenad –
DriftNordrest

Varm, bricka

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

Varm, kantin

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

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

450

400

Kyld, 1-port

601

601

Á-pris se
nulägesbeskr.

Á-pris se
nulägesbeskr.

110

110

42,13 kr
Råvaruk/dygn

300

280

57,50 kr
spec 75,57 kr

57,50 kr
spec 75,57 kr

590

530

92,50 kr

77,50 kr

350

350

199,00 kr/
vårddygn

3

3

2

5

753

564

491

606

Egen regi

700

700

98,00 kr
Bricka 123,00

86,00 kr
Bricka 111,00

571

571

66,80 kr

66,80 kr

560

545

Råvarukostn
20,06 kr

Råvarukostn
17,98 kr

Uppg antal
saknas

Uppg antal
saknas

Kiruna är ett)

Kiruna á-pris:
49,95 kr
Spec 64,30 kr

Kiruna á-pris:
46,60 kr
Spec 63,15 kr

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

Kyld,
flerport +
1-port.

650 egen
regi
2000 entrpr

650 egen
regi
2000 entrpr

Á-pris ej.

Á-pris ej.

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

Stora delar kyld,
men även varm
kantin o bricka.

Se anm.

Se anm.

Egen regi

Egen regi

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

Skåne

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

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

Gävleborg

Kalmar

Drift,
måltidsförsörjning:

10

16

2924

5076

Varm, kantin
+bricka.
Kyld bricka
Varm, kantin

Varm,
bricka+kantin.

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

Disponibla
vårdplatser,
totalt 2017

Egen regi
och/eller
Entreprenad

Region
Forts.
4

Sörmland

3

Uppsala

3

Värmland

3

Västerbotten

676

830

657

734

Västernorrland

3

624

Västmanland

4

577

Västra
Götaland

15

3641

Örebro

3

Östergötland

Drift,
måltidsförsörjning:

3

655

943

Egen regi

Köp av Kost Västerås

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

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

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

Varm idag, kyld
1-port fr jan
2020

730

730

70,00 kr
spec. 73.00

70,00 kr
spec. 73.00

600

600

89,40 kr

89,40 kr

500

500

62,95 ex
transp.

62,95 ex
transp.

710

640

95,00

125,00

Uppgifter
saknas.

Uppgifter
saknas.

500
79,59 kr

500
79,59 kr

Kyld, bricka

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

Kyld, kantin
+1 port

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

Kyld,
Steamplicity
1 sjh
Varm, kant 2 sjh

Egen regi

Varm, kantin,
bricka
+ Kyld, 1 port.

Egen regi

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

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

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

3 400

3 100

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

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

575

575

Á-pris USÖ*:
93,00 kr
Spec 105,00

Á-pris USÖ*:
84,00 kr
Spec 95,00

Uppgift
saknas.

Uppgift
saknas

Á pris ej.

Á-pris ej.

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

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

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

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

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

2012
16,0%

2013
18,0%
85,0%

2014
19,0%
87,0%

16,0%

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

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

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

15,0%

16,0%

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

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

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

4.

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

4.1

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

Antal
personer
24
25
21
21
22
113

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

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

1
5
4
10

Totalt:

111,54

123

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

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

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

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

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

5.

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

5.1

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

5.2

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

6.

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

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

Köksområde 1 – Gotland Norra:
7 Tillagningskök + 5 Mottagningskök

2 221 måltider/dag

•

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

•

Köksområde 3 – Visby:
10 st Tillagningskök + 1 Mottagningskök

2 253 måltider/dag

•

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

1 530 måltider/dag

•

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

3 369 måltider/dag

754 måltider/dag

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

Lunch

HSF

125

SOF ord boende

75

SOF

406

Restauranger

415

Midd/
Pedag
Totalt
KvällsLunch
mat lunch+midd
125

250

406

812

UAF, varav:
Förs kol a

1 974

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

329

1974

235

5136

531
4 901

531

6

6

1 566

1566

85

46

131

(Fri tids )
S:a 10 084

6.2

610

531

10 406

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

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

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

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

VÄSKINDE
inkl skolan 199
+ förskola
Tot: 334 lunch

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

Ankan fsk
33 lunch

Fårösundskolan
115 lunch

Solklinten fsk
59 lunch

Lunden fsk
103 lunch

Pilen fsk
106 lunch

Sjöliljan fsk
33 lunch

Ägget fsk
? lunch

Gläntan fsk
? lunch

Stuxgården ÄO
36 lunch + midd

Lärbro skola
103 lunch

Lönnen fsk
? lunch

Björkdungen fsk
57 lunch

Vänge skola
48 lunch

Kilåkern ÄO
20 lunch + midd

Spunken fsk
31 lunch

Ordinärt boende
75 måltider/lunch

Dalhem skola
98 lunch

KRÄKLINGBO
inkl skolan 31
Tot: 34 lunch

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

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

Draken fsk
52 lunch

Köksområde 3 - Visby:

Endre skola
73 lunch

11 Avd Lasarett
Tot 104 lu+midd

Korttidsenhet
Visby, 32 lu+mi

Tot: 751 lunch

Endre fsk
43 lunch

2 avd Vuxenpsyk
Korpen, 11 lu-mi

3 Avd Fältgat. 75
ÄO, 24 lu+mi

TÖRNEQVIOR
förskola

KABYSSEN
förskola

Solstenen fsk
43 lunch

B Braun
Dialysavd 10 lu

3 Avd. Fältgat. 77
ÄO, 30 lu+mi

Tot: 68 lunch

Tot: 90 lunch

Glasmästaren fsk
41 lunch

KLUBBSVAMPEN
förskola
Tot: 49 lunch

FORELLEN
förskola
Tot: 71 lunch

Bryggaren fsk
31 lunch

VITKÅLEN
förskola

STORKEN
förskola

Skräddaren fsk
33 lunch

Tot: 66 lunch

Tot: 53+9 lunch

NORRBACKA
inkl skolan 160
+ skola, förskola
Tot 677 lunch

TJELVAR
inkl skolan 111
+ förskola
Tot 239 lunch

S:t Hansskolan
163 lunch

Bogen fsk
36 lunch

Persgränd fsk
40 lunch

Blå huset fsk
67 lunch

TERRA NOVA
SKOLAN 157

SOLBERGASKOLAN 725

Tot: 180 lunch

10 Avd Pjäsen
ÄO, 100 lu+mi

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

Syréngården ÄO
Roma 18 lu+mi

Strandgärdet
Restaur. 209 lu

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

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

Myran fsk
47 lunch

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

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

GARDA
inkl skolan 79
+ fsk
Tot: 120 lunch

Eskelhem fsk
28 lunch

Sanda skola
52 lunch

Garda fsk
26 lunch

Tot: 95 lunch

HEMSE inkl
Högbyskol 302
+ förskola
Tot: 443 lunch

HAVDHEM
inkl skolan 57
+ förskola
Tot: 102 lunch

BURGSVIK
inkl Öja skola 35
+ förskola
Tot: 71 lunch

Mullvaden fsk
49 lunch

Havdhem fsk
32 lunch

Lärkan fsk
28 lunch

Holken fsk
76 lunch

Tallen fsk
58 lunch

Sandlådan fsk
71 lunch

Högby fsk
17 lunch

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

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

STÅNGA
inkl skolan 78

GRÅBOSKOLAN
inkl skolan 185
Tot: 218 lunch

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

Alléskolan
195 lunch

Lyckåkerskolan
153 lunch

Humlegårdskolan
39 lunch

Korallen fsk
84 lunch

Polhemsskolan
39 lunch

Torpet fsk
31 lunch

Oasen Rest
72 lunch

Åvallegården
24 lu+mi

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

Nulägesbeskrivning - kartläggning måltidsverksamhet Region Gotland, jan-mars 2020

27/30

6.3

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

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

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

X
X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
5

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

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

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

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

209
1

2,00
23,71

1

2
25

Köksområde 3:

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

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

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

X
1

164
103
235
105
100
63
35
58
33
58
47

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

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

Köksområde 4:

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

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

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

X
1

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

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

1
4
2
1
4
5
2
1
1
21

Köksområde 5:

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

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

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

3

X
X
X
X
X
5

161
365
58
45
42
46
26

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

5
7
2
2
1
2
3

19,06

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

•
•
•

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

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

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

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

7.

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

Sammanställning
genomförda köksbyggnationer
2012-2019

Bakgrund
Regionstyrelseförvaltningen (tidigare serviceförvaltningen) fick i uppdrag av regionstyrelsen
(§293,2009-10-26), att öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta skulle bland annat
förverkligas genom sänkta varmhållningstider och ökad andel matlagning från grunden nära
gästen. Organisationen skulle präglas av ambitionen i Mat & Måltidspolicyn (RS 2014/267).
Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet skulle ta
fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera kallad
Kostutredning (SF 2010/250)
Genom åren har Kostutredningen genomgått översyn som i vissa delar renderat ett
förändrat behov och kostnader.
Ursprunglig plan från 2010 innebar att alla investeringar i kök och restauranger skulle varit
genomförda fram till 2014. Fördröjningen har främst berott på att finansiering av
investeringarna ej varit möjlig samt att inblandade verksamheter (måltidsorganisationen och
projektavdelningen) inte haft möjlighet att driva så många projekt samtidigt.
Ombyggnationer och förändringar som har genomförts har skapat en förbättrad
arbetsmiljö, vilken i flertal kök ej varit tillfredsställande.

Genomförda objekt
Väskinde skola

Tillagningskök med utskick som var väldigt eftersatt och där elevantalet ökade. Om- och
utbyggnation förbättrade bl.a. logistik, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö samt ökad
kapacitet.
Kabyssens förskola

Tillagningskök där mindre investering i utrustning bl.a. förbättrade produktionslogistiken
och därmed arbetsmiljön.
Vitkålensförskola

Tillagningskök där byte av viss utrustning gjordes för bl.a. ökad säkerhet, effektivare
produktion, sänkta varmhållningstider och förbättrad arbetsmiljö.
Fårösundsskolan

Mottagningskök där utrustning byttes ut och köptes till bl.a. för att öka matlagning nära
gästen och minska varmhållningstider. Dessutom gjordes en ombyggnation där
nytillkommen diskinlämning förbättrade arbetsmiljön.

Ärendenr RS

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Lyckåkerskolan

Mottagningskök där ombyggnation och utbyte och tillägg av utrustning gjordes bl.a. för
förbättrat flöde och ökad möjlighet till matlagning nära gästen.
Förskolan Klubbsvampen

Litet tillagningskök med hushållsstandard där ombyggnation och investeringar i maskinpark
bl.a. skapade bättre flöden, bättre arbetsmiljö, sänkta varmhållningstider och säkrare
specialkost.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Sammanställning
genomförda köksbyggnationer
2012-2019

Norrbackaskolan

Stort tillagningskök med utskick som genom utökad maskinpark och utbyggnation nu har
förutsättningar att leverera enligt uppdrag samt fått en förbättrad arbetsmiljö.
Solbergaskolan

Mottagningskök i största grundskolan som byggdes om till ett tillagningskök.
Sandaskolan

Ett stort och slitet mottagningskök som genom ny disk- och serveringsdel liksom
investeringar i maskinpark skapade bl.a. förbättrad måltidsmiljö och arbetsmiljö, ökad
matlagning av delar av måltiden och sänkta varmhållningstider.
Tjelvarskolan

Vissa investeringar i utrustning gjord.
CPG norr

Mottagningskök med servering där smärre upprustning av kök och restaurangdel har skett
bl.a. för att klara ett ökat antal elever. Köket ses som en temporär lösning i väntan på ett
tydligt inriktningsbeslut avseende skolans framtid och utveckling.
Romaskolan

Väldigt eftersatt tillagningskök med utskick där kapaciteten ej motsvarade behoven. En
större om- och nybyggnation genomfördes bl.a. för ökade möjligheter att genomföra
uppdraget samt förbättrad arbetsmiljö.
Stenkyrkaskolan

Mottagningskök som byggts om till tillagningskök med ny och i vissa delar utbytt
utrustning.
Västerhejdeskolan

Litet mottagningskök med väldigt små ytor och otillräcklig restaurang. Köket har byggts ut
och kompletterats med ny och utökad utrustning och restaurangen har byggts ut för att
klara befintlig och ökat antal elever.
Törnekvior förskola

Ärendenr RS
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Ny förskola som utrustades med ett tillagningskök och togs i drift under våren 2018.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Sammanställning
genomförda köksbyggnationer
2012-2019

Sammanställning investeringar
Siffrorna kommer från Fastighetsförvaltningen, TKF.
Projekt
Slutfört
Investeringar* (kr)
Väskinde skola
2012
956 000
Kabyssen Förskola
2013
697 000
Vitkålen Förskola
2014
416 000
Fårösundsskolan
2014
2 423 000
Lyckåkerskolan
2014
783 000
Klubbsvampen
2016
2 891 000
Norrbackaskolan
2016
1 142 000
Solbergaskolan
2016
12 585 000
Sanda skola
2016
2 947 000
Tjelvarskolan
2016
203 000
CPG Norr
2017
1 000 000 (investeringsmedel)
Romaskolan
2017
1 987 000
Stenkyrka skola
2017
2 780 000
Törnekvior
2018
UAF tog investeringen
Västerhejde skola
2019
2 600 000 (investeringsmedel)
Summa
33 410 000

Ärendenr RS

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

*Kostnaderna avser endast det som belastat måltidsverksamheten och inte kostnader som
belastat kollektivet (vanligtvis kostnader för el, VVS och underhåll).
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/953
7 maj 2020

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Delrapport projekt Framtidens skolorganisation inom ramen
för Region Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


ta emot informationen delrapport projekt Framtidens skolorganisation



lyfta ur projektet Framtidens skolorganisation ur effektiviseringsprogrammet
för att låta det drivas helt som separat projekt utifrån gällande projektdirektiv.

Ärendebeskrivning

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram (2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna,
följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Programmet omfattar från start åtta projekt som drivs utifrån egna direktiv och
planer.
Denna rapport avser projektet Framtidens skolorganisation.
Projektet drivs inom Utbildning och arbetslivsförvaltningen och har också beretts där
och i Barn och utbildningsnämnden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att projektet Framtidens skola inte
huvudsakligen har fokus ekonomisk effektivisering och också är en tydlig del av
utbildning- och arbetslivsförvaltningens kärnuppdrag. Bedömningen är därför att
projektet bör lyftas ur effektiviseringsprogrammet och istället drivas vidare som ett
separat projekt enligt gällande direktiv.
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Beslutsunderlag
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Rapport från översynen – del 1 nulägesbeskrivning
Rapport från översynen – del 2 redovisning av skolenheterna
Bilagor 1 – 5

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Bilaga 4 - fördelning av elevhälsoresurs per
enhet
Bilaga 5 - enkätsvar från elever i åk F-4, åk
5-9, år 1 i gymnasiet samt vårdnadshavare i
förskola och grundskola (åk F-9)

Inledning
Förskolan och grundskolan behöver förändras för att möta ett antal utmaningar: lärarbrist, ökade krav på
behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning och skillnader i elevresultat. Detta tillsammans med att ekonomiska resurser är begränsade. Det här är bakgrunden till denna rapport som beskriver
nuläget i Region Gotlands förskolor och grundskolor kring vilka resurser som finns, tillgången till lärare och
förskolelärare, var barnen och eleverna finns på ön och hur många de är, hur vi har det med likvärdigheten i
utbildningen på olika delar av Gotland, hur det ser ut med resultatutvecklingen, vilka lokaler vi har och i vilket
skick de befinner sig i samt hur kostnaderna ser ut.
Den 17 juni 2019 fastställde regionfullmäktige (RF) beslutet
att ”Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas” (RF 2019-0617, § 188). Förväntningar finns med andra ord på att nämnden
ska kunna sänka kostnaderna så att de närmar sig referenskostnaden. En sänkning till i nivå med referenskostnaden motsvarar
kostnadssänkningar på 112,1 miljoner kronor inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde för förskola, grundskola
och fritidshem.
Vad handlar utredningsuppdraget om? Utredningsuppdraget innebär att ta fram en nulägesanalys - utvärdera dagens
verksamhet i förskola och grundskola och därefter ta fram ett
förslag på hur verksamheterna ska bedrivas i framtiden.
Likvärdighet/kvalitet, ekonomi, kompetensförsörjning och
lokaler är faktorer som ligger i fokus för översynen. All tillgänglig statistik visar att bristen på lärare kommer att öka de
närmaste åren och det blir då en utmaning att hitta behöriga lärare till varje klassrum. Det finns också stora skillnader
mellan förskolor och grundskolor kring kompetens, resurser
med mera. Stora skillnader är det också i kunskapsresultat/
måluppfyllelse mellan grundskolor samt mellan pojkar och
flickor.

Samtidigt krymper de ekonomiska resurserna. Under de
kommande åren 2020-2022 genomför Region Gotland ett
effektiviseringsprogram på 200 miljoner kronor. Barn- och
utbildningsnämnden har fått ett sparbeting på 20 miljoner
kronor (av totalt 60 miljoner kronor) för år 2020. Återstående 140 miljoner kronor för år 2021 och 2022 har ännu inte
fördelats ut på nämnderna. De demografiska utmaningarna
består i att befolkningen som är över 65 år och unga från 0-19
år ökar, medan befolkningen i arbetsför ålder minskar.
Styrande för utredningsarbetet är även den av
regionfullmäktige beslutade strategin Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland (beslutad av regionfullmäktige 201809-24) samt av barn- och utbildningsnämnden beslutade
riktlinjer exempelvis gällande skolskjuts. Faktorer så som
globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kollektivtrafik,
föräldraskap, barnperspektiv och konsekvenser för barn ska
också beaktas.
Målet med utredningen är att nå fram till en kostnadseffektiv
och väl kompetensförsörjd förskole- och grundskolorganisation som har fokus på elevernas resultat. Varje barn och elev
ska nå sin fulla potential och flickor och pojkar ska få likvärdiga förutsättningar.
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Först några viktiga bakgrundsfakta
För att öka förståelsen för förskolans och grundskolans uppdrag samt öka kunskapen om Region
Gotlands huvudmannaskap kommer här några bakgrundsfakta.

Förskolans och grundskolans uppdrag har
förändrats
Förskolans uppdrag har utvecklats från att ha varit inriktat på
barnomsorg med pedagogiska inslag till att bli en egen skolform med en läroplan. Förskolans läroplan har reviderats och
i den senaste (Lpfö 18) skrevs begreppen undervisning och
utbildning in tydligt som uppdrag för förskolan. Läroplanen
förtydligar nu förskollärares särskilda ansvar för undervisningen. Förskollärarna har i uppdrag att säkerställa undervisningens kvalitet och genomförande. De ska tillsammans med
barnskötarna se till att utbildningen inom förskolan följer
läroplanen. Både förskolan och grundskolan ska främja alla
barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust
att lära.
Läraryrket har förändrats under de senaste decennierna - uppdraget är mer komplext idag och det kräver en större hänsyn
till fler faktorer än tidigare. Lärandemiljön i skolan har genom
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åren utvecklats från förmedlingspedagogik - där läraren förmedlade kunskap och eleverna som kollektiv hade att tillgodogöra sig den - till att läraren ska se och bemöta varje elev
som en individ. Förr var läxor och andra uppgifter identiska
för alla elever. Anpassning av undervisning eller undervisningsmaterial existerade inte.
Alla förutsattes att ha samma utgångspunkt och behov. Hade
man sämre förutsättningar var det lite eller inget läraren kunde
göra åt det. Kontrasten blir tydlig när man i dagens läroplan
och skollag hittar skrivningar som säger att undervisningen
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Länge hade undervisningen formen av ett ensamarbete med
eleverna, med läraren bakom katedern i stängda klassrum.
Läraren blev i sin yrkesroll en ensam uttolkare av kursplaner
och hade ett förhållandevis begränsat utbyte med kollegor och
skolledningen om undervisningen. De krav som ställs idag
gör det knappast möjligt att varje lärare för sig själv organiserar skolarbetet. Samarbetet mellan lärare är en nödvändighet
för att uppdraget ska bli genomförbart.
Skolan ska främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare
erfarenhet, språk och kunskaper. Men grundskolan har inte
bara ett kunskapsuppdrag utan även ett medborgarfostrande
uppdrag, där fokus ligger på den demokratiska värdegrunden.
Skolans ska främja elevers demokratiska kunnande och deltagande - att de förstår och tar till sig de demokratiska värderingarna och blir delaktiga medborgare i samhället.

Styrkedjan - hur styrs förskolan och
grundskolan?
Förskolan och grundskolan skolan är statligt styrd i stor utsträckning. Regering, riksdag och skolmyndigheter utformar
den nationella utbildningspolitiken och drar upp riktlinjer för
utbildningsverksamheten. Regeringen formulerar övergripande nationella mål för utbildningspolitiken. Målen konkretiseras i form av lagar, förordningar (inklusive läroplaner) samt
andra styrdokument som gäller för förskola och grundskola
och genom att sätta behörighetskrav för anställning.
Kommunen/huvudmannen (Region Gotland och barn- och
utbildningsnämnden) ansvarar för att se till att utbildningen
genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen eller
andra befintliga styrdokument gällande utbildningen. Det är
alltså upp till Region Gotland att organisera utbildningen utifrån de lagar och förordningar som finns inom den budgetram
som regionfullmäktige fördelat.
Rektor (för förskola och grundskola) beslutar om sin enhets
inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom
enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och
behov. Rektor arbetar med hur verksamheterna ska uppnå
målen utifrån de styrdokument som finns.

Målet är att alla ska lyckas
Den primära lagstadgade bestämmelsen som huvudmannen
ska uppfylla beträffande måluppfyllelsen av grundläggande
kunskaper hos eleverna återfinns i Kap 3, 3§ Skollagen: ”Alla
barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt
som möjligt enligt utbildningens mål”.
Region Gotland har även i sitt koncernstyrkort prioriterat
målet att alla elever ska fullfölja gymnasiet och ha förutsättningar för ett livslångt lärande.

Kvalitet i förskola och grundskola
Vad är god kvalitet? Frågan kan få olika svar beroende på vem
man frågar: föräldrar, elever, rektorer och pedagoger1. För föräldrar kan det handla om faktorer som får livspusslet att gå
ihop: tillgänglighet i form av att det är nära mellan bostaden
och förskolan/grundskolan, att kunna lita på öppethållande
i förskolan eller på fritidshem som gör det möjligt att både
kunna arbeta/studera och vara förälder, att maten håller en
viss kvalitet, att kommunikationen mellan verksamhet och
hem fungerar och/eller att personalsituation är stabil utan för
många personalbyten. En annan gemensam kvalitetsfaktor
som ofta nämns för förskolan och grundskolan är trygghet
– att mitt barn/eleven känner sig trygg och att det finns utbildade och engagerade pedagoger.
För elever kan kvalitet vara att det finns tillräckligt många
1 Mer om detta och arbetsprocessen kring rapporten kan läsas på sidan 30.

kompisar att vara med och att det finns vuxna som ser dem
och som de kan prata med (t.ex kurator eller skolsköterska)
men även vuxna som ställer krav. Huvudmannens definition
på kvalitet kan sammanfattas med: hur väl verksamheten uppfyller de nationella läroplansmålen.
Hög kvalitet i förskolan brukar beskrivas bestå av flera samverkande faktorer som tydlig ledning av rektor som leder det
systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla verksamheten,
välutbildad personal med pedagogisk kompetens, förmåga till
samspel med barnen, innehållskunskap, och aktiv och kommunikativ syn på sitt uppdrag samt på barns lärande och lärprocesser. Strukturella faktorer som påverkar kvaliteten är tillgången till resurser, kompetensutveckling samt ledning och
styrning. Att arbeta i enlighet med läroplanen för förskolan
förutsätter goda kunskaper hos personal om barns utveckling
och lärandeprocesserna.
Hög kvalitet i grundskolan brukar beskrivas bestå av ett tydligt pedagogiskt ledarskap, ett tillåtande arbetsklimat, ett
inkluderande elevperspektiv som gör att lärmiljön anpassas
till elevernas olikheter, lärare med höga förväntningar, lärares
förmåga att återkoppla till eleverna samt lärare som utvecklar
och förbättrar sin undervisning.
Skolinspektionen utvecklar begreppet så här; undervisningen
ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. För
att kunna göra det behöver lärarna planera och genomföra
undervisningen så att syftet med ämnet uppnås. Kvalitet i
undervisningen visar sig då:
• Undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller
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ett aktivt lärarstöd
• Eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån
varje enskild individs behov och förutsättningar
• Eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande

Vad innebär likvärdig utbildning?
Likvärdighetsbegreppet har fokus på individens rättigheter jämlika kunskaper för att alla barn och elever ska få chans att
nå sin fulla potential. Likvärdighet handlar om lika kvalitet
och att läroplanens alla delar följs.
Enligt skollagen innehåller begreppet likvärdighet aspekter
som:
• lika tillgång till utbildning
• lika kvalitet i utbildningen
• skolans uppdrag att kompensera för skillnader i barns och
elevers förutsättningar
Läroplanerna har under lång tid uttryckt krav på ”lika tillgång” till utbildning. Detta innebär att alla, oberoende av
geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden ska
ha lika tillgång i skolväsendet om inte annat följer av särskilda
bestämmelser i skollagen. (1 kap 8§ Skollagen).
Likvärdighet innebär inte att alla förskolor eller grundskolor
ska vara likadana eller ha samma innehåll. Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så
hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet
verksamheten bedrivs (Prop 2009/10:165 s. 638). Staten nöjer sig inte med att utbildningen ska vara av likvärdig kvalitet
för alla elever. Den ska också ta hänsyn till barn och elevers
behov och kompensera för ogynnsamma hemförhållanden
och andra olikartade förutsättningar. Det är något som blivit
än tydligare i den senaste skollagen. ”Barn och elever ska ges
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”
(Skollagen 1 kap 4§).
Förskolans och grundskolans likvärdighet är ett ansvar för alla
som arbetar inom skolan. Det finns inget givet mått på om
och när en förskola eller grundskola är tillräckligt likvärdig.

Skolans kompensatoriska uppdrag
I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla barn och elever att nå målen med utbildningen. Det är rektors ansvar att besluta om sådana åtgärder
och att se till att skolan ifråga har rutiner för detta2. För förskolan innebär det att ha utbildade förskollärare och att de
arbetar med de mål och riktlinjer som finns i läroplanen. Förskolan Gotland har specialpedagoger och förskolepsykologer
som stöd i utvecklingen av arbetssätt för att stötta barn som
behöver det.
2 Huvudmannen har att säkerställa att rutinerna på skolorna inte skiljer sig åt.
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I grundskolan kan det ske i form av extra anpassningar inom
ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå
under en längre tid. Att en elev får stöd av speciallärare eller
får enskild undervisning några enstaka gånger under en kortare period kan betraktas som extra anpassningar, inte som
särskilt stöd.
Om det finns särskilda skäl och särskild utredning genomförts kan en elev placeras i en särskild undervisningsgrupp
- en mindre elevgrupp med specifik lärarkompetens och mer
lärarstöd. Många kommuner (likt Gotland) inrättar även s.k
resursskolor - egna skolenheter- för barn med förstärkt behov
av särskilt stöd.

Barn- och elevhälsans uppdrag
Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och
förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens
utveckling mot utbildningens mål. Arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal
och övrig personal i skolan. Elevhälsans arbete bedrivs både
på en generell nivå (som att främja elevers lärande, utveckling
och hälsa och förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter) och
en individuell nivå (som att uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa).

Så här finansieras förskola och grundskola
Det är upp till varje kommun att organisera förskole- och skolverksamhet utifrån de lagar och förordningar som finns och inom
den budgetram som fullmäktige fördelar till nämnderna. Region
Gotlands skolplan anger att budgeten ska ge likvärdiga förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande. Budgeten till
respektive skolform fördelas utifrån skolpeng (grundbeloppet)
som beräknas enligt offentliga bidrag på lika villkor.

Förskolans och grundskolans budget bygger till stor del på
en prognos kring hur många barn och elever som beräknas
finnas i verksamheten. Enligt Region Gotlands skolplan ska
budgeten ge likvärdiga förutsättningar för barn och elevers
utveckling och lärande. Nämnden tillämpar ett resursfördelningssystem som bygger på socioekonomiska faktorer i form
av föräldrars studiebakgrund, andel pojkar och om man är
nyinvandrad till Sverige. Medel fördelas utifrån behov. Barnoch utbildningsnämndens budget för 2020 omsluter drygt
1,2 miljarder kronor.
Grundbeloppet innehåller medel för:
• Undervisning
• Läromedel och utrustning
• Elevvård och hälsovård
• Måltider
• Lokalkostnader
• Administration
• Moms

Utöver denna huvudsakliga finansieringskälla ska det ges ett
s.k tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av
särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning eller
deltar i lovskola. Tilläggsbeloppet omfattar inte exempelvis
extra anpassningar, specialpedagogiska insatser och undervisning i särskild grupp.

Budgetramen får inte överskridas. Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

I förskolan och pedagogisk omsorg gäller andra kriterier för
tilläggsbelopp. Exempelvis betalas detta ut för barn med betydande fysisk funktionsnedsättning (exempelvis rörelsehinder, syn-/hörselskada och grav språkstörning) eller barn med
fysisk sjukdom, barn med intellektuell funktionsnedsättning
eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex ADHD och
autism).

Ekonomisk hållbarhet
Enligt kommunallagen är god ekonomisk hushållning i samtliga verksamheter ett överordnat mål för kommuner. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att
varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den
service som de själva konsumerar.
Kommunens resurser behöver användas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en god
ekonomisk hushållning är att löpande intäkter täcker löpande
kostnader, dvs att verksamheternas nettokostnader inte är högre än skatteintäkter och statsbidrag.
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Nulägesbeskrivning
Det finns en rad utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas
genom förändringar: lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera.

Lärarbristen är den största utmaningen
Rekryteringen av lärare (och skolledare) är en avgörande framgångsfaktor för skolor. Kompetensförsörjningsutmaningen
har starka kopplingar till kvaliteten i förskola och grundskola.
I forskaren John Hatties metastudie3 kring faktorer som spelar
roll för elevens resultat i skolan slås fast att –”den enskilt viktigaste faktorn för elevens måluppfyllelse är läraren”.
Lärarbristen finns i hela Sverige. I Skolverkets senaste lärarprognos, som publicerades i december 2019 och sträcker sig
till 2033, rapporteras om en beräknad nationell brist på ca
45 000 behöriga lärare och förskollärare i Sverige år 2033.
Störst nationell lärarbrist spås för ämneslärare 7-9, grundskolelärare 4-6 samt yrkeslärare. Allt för få unga idag väljer
att studera till lärare. Antalet studerande som utbildar sig på
landets lärarutbildningar kommer inte att räcka till utifrån
de behov som finns. Ett färskt exempel är lärarutbildningen på Uppsala Universitet Campus Gotland. Söktrycket till
grundlärarutbildningarna (F-3 respektive 4–6) är lågt och det
är inte tillräckligt många som har slutfört sina studier. Där
består grupperna på Campus Gotland för närvarande av 5–10
studenter trots att det finns 30 platser. Ämneslärarprogram
för grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan finns inte
på Gotland.
Region Gotlands förskolor har även de stora svårigheter att
rekrytera utbildade förskollärare. Till förskollärarprogrammet
på Gotland har söktrycket varit relativt högt med grupper
som för närvarande ligger på runt 30 studenter4.

Skolverkets lärarprognos för Gotland 2019–
2033
Enligt Skolverkets lärarprognos för Gotland står vi inför stora
kompetensförsörjningsutmaningar5. I prognosen pekas Gotland ut som den kommun/region som har störst utmaning
kring kompetensförsörjning. På Gotland ska motsvarande
93 procent av antalet förskollärare och lärare år 2018 (i både
kommunala och fristående verksamheter) rekryteras t.o.m. år
2033. Det beräknande rekryteringsbehovet baseras framförallt
på pensionsavgångar, ökade elevkullar samt antagande om att
visstidsanställda lärare som idag är obehöriga och saknar pedagogisk högskoleexamen ska ersättas av behöriga lärare.
3 Metastudien Visible learning (Synligt lärande, 2014) är baserad på mer än 50 000
studier med 80 miljoner deltagande elever där faktorer som påverkar elevers studieprestationer har undersökts.
4 Medelåldern för medarbetare utan högskoleexamen är relativt hög och därför är ett
aktivt rekryteringsarbete viktigt.
5 Skolverkets lärarprognos 2019 (baserad på 2018 års lärarsituation), www.skolverket.se
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På Gotland ska 93 procent av alla
förskollärare och lärare i grundskolan bytas
ut till och med år 2033
Det framräknade behovet för Region Gotland presenteras
nedan.

Skolform

Behov
20192023

Behov
20242028

Behov
20292033

Totalt
behov
2019-2033

Antal heltidstjänster

Antal
heltidstjänster

Antal
heltidstjänster

Antal heltidstjänster

Förskola

100

97

74

271

Fritidshem

33

14

16

63

Grundskola 32
1-3

28

32

92

Grundskola 58
4-6

27

38

123

Grundskola 84
7-9

31

41

156

Det beräknande rekryteringsbehovet ovan gäller under förutsättning att antalet lärare, lärare i fritidshem och förskollärare är i
samma nivå som under 2018.

Allmänt om det rådande bemanningsläget
Region Gotland har redan idag svårt att bemanna skolorna
med behöriga och legitimerade lärare i skola och fritidshem.
Fördelningen per grundskola på Gotland är ojämn och det
är många gånger svårt att täcka efterfrågan på vikarier både
i förskolan och grundskolan. I förskolan upplever man utmaningar med att rekrytera förskollärare, både utanför och
till viss del i Visby. I grundskolan rapporteras om särskilda
rekryteringsutmaningar när det gäller lärare i fritidshem, ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik, lärare i
praktiskt/estetiska ämnen samt ämneslärare i moderna språk.

Legitimation och behörighet - det här gäller
En lärare6 måste ha lärarlegitimation för de ämnen läraren undervisar i för att kunna bli tillsvidareanställd7 och inte minst
för att kunna sätta betyg. Det räcker inte enbart att ha lärarutbildning. Så här uttrycks det i skollagen (2010:800):
• Kap 2, 13§ Endast den som har legitimation som lärare
eller förskollärare och är behörig får viss undervisning får
bedriva undervisningen.
• Kap 2, 20§ Endast den som har legitimation får anställas
som lärare eller förskollärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.
• Kap 3, 16 § Betyg ska beslutas av den eller de lärare som
bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska
sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska
beslutet fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av den
legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon
är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I
annat fall ska betyget beslutas av rektorn.
I praktiken hjälper legitimerade och undervisningsbehöriga
lärare (eller rektor) sina kollegor utan legitimation att sätta
elevernas betyg. I nuläget är det 70 medarbetare av totalt 411
som jobbar i årskurserna 4-98 som inte kan sätta betyg för
elever de undervisar. Den som inte har legitimation och rätt
behörighet kan bli anställd ett år i taget.

Behörighetsläget - hur ser det ut?
Den nationella trenden med minskad andel behöriga lärare i
grundskolan fortsätter. Nästan var tredje lärare i grundskolan
i riket är obehörig. Andelen grundskolelärare med behörighet
i minst ett av sina undervisningsämnen var ca 70 procent år
2019. Trenden med att lärarbehörigheten är högre i kommunala skolor jämfört med fristående skolor håller också i sig
– både för i riket och på Gotland.
I Skolverkets och Koladas statistik över legitimations- och
behörighetsläget som baseras på läsåret 2018/19 kan man utläsa nedanstående om lärarsituationen inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
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Andelen legitimerade förskollärare i den kommunala förskola
var år 2018 47 procent - ett högre snittvärde än riket, vars
andel var 43 procent. Andelen utbildade barnskötare år 2018
var 20 procent och rikets andel var då 19 procent beräknat på
andel heltidstjänster.
Andelen lärare (heltidstjänster) i grundskolan med en pedagogisk högskoleexamen är 83,6 procent (högre än rikets andel
som var 83,2 procent) och andelen med lärarlegitimation och
6 Även lärare i fritidshem (fritidspedagoger) måste ha lärarlegitimation om de ska
ansvara för undervisning på fritidshem
7 Förskollärare och lärare i fritidshem måste också ha legitimation för att bli tillsvidareanställda.
8 Betyg sätt i årskurserna 6-9. Inom gruppen praktisk/estetiska ämnena - exempelvis
slöjd och musik - är det betydligt fler lärare som är obehöriga att sätta betyg - ca 40
procent.
9 med grunddata från Statistiska Centralbyrån

behörighet i minst ett undervisande ämne 73,5 procent (högre än rikets 71,5 procent).
Andelen anställda (heltidstjänster) i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (förskollärarexamen, fridspedagogexmen eller lärarexamen) är 37 procent vilket är lägre än riket
totalt. (Rikets siffra var 40 procent.)
Lärare i fritidshem (fritidspedagoger) är grundskolans största bristyrke sett ur behörighetsgrad. Detta är ett bekymmer,
mot bakgrund av att det från och med den 1 juli 2019 krävs
en lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och
ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Fem kommunala
fritidshem saknar idag behöriga lärare i fritidshem.
Tillgången till legitimerade förskollärare, utbildade barnskötare samt lärare inom Region Gotlands förskolor och grundskolor varierar kraftigt både på landsbygden och i Visby10.
Ojämnheten skapar olikvärdighet gällande undervisning och
utbildning inte minst för de yngsta i samhället. Beroende på
vilken förskola ett barn har gått på så kan det skilja ganska
mycket på hur många barn per legitimerad förskollärare det
funnits. Bristen på likvärdighet är ett nationellt problem och
inget som är unikt för Gotland.
Ett exempel på hur svårt det kan vara att leva upp till kraven
som ställs på huvudmannen är situationen med språkvalet i
årskurs 6. För att kunna leva upp till regelverket ska en elev
kunna välja mellan minst två moderna språk. Under läsåret
2019/20 annonserade rektor på Solklintsskolan vid sju tillfällen efter en behörig lärare i tyska utan något resultat. Att
behöva anställa en obehörig lärare påverkar elevresultaten.
Betygssättningen blir inte rättssäker när andra behöriga lärare
(eller rektor) med legitimation i verksamheten ska ansvara för
betygssättningen utan att ha undervisat eleven.

Strategier för att möta kompetensbehovet
Utifrån rådande läge och prognoser är frågan uppenbar: hur
ska vi rimligen klara att bemanna 40 förskolor och 31 grundskolor (samt resursskolor) med behöriga lärare? Förskolan och
grundskolan måste bli en mer attraktiv arbetsplats, både för
att attrahera unga människor att utbilda sig till lärare men
också för att behålla de lärare Region Gotland har i yrket.
I mars 2020 antog barn- och utbildningsnämnden en reviderad kompetensförsörjningsplan för hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen åren 2020-2023. Den beskriver hur förvaltningen planerar att arbeta med kompetensförsörjningen de
kommande tre åren och fokuserar på de mest svårrekryterade
yrkesgrupperna. Utifrån en analys av förutsättningar, nuläge
och rekryteringsprognoser har ett antal strategier tagits fram11.
• Vara en attraktiv arbetsgivare. T.ex satsningar på introduktion, arbetsmiljö (arbetsgruppen för ”lärares arbetsmiljö”),
10 Se bilaga 1-2 för att kunna göra fler jämförelser.
11 Strategier framtagna av Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fungerat som
inspiration.
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lön, arbetsvillkor, karriär- och utvecklingsmöjligheter, insatser för ett hållbart arbetsliv, satsningar på att avlasta lärare
genom att exempelvis anställa lärarassistenter eller socialpedagoger, så att lärare kan fokusera mer på sitt kärnuppdrag,
dvs att planera och genomföra undervisningen, bedöma,
dokumentera och informera om elevers kunskapsutveckling.
Rimlig arbetsbelastning, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön är viktigt för de lärare som funderar
på att återvända till yrket. Avlastning kan också leda till att
fler elever får undervisning av lärare som är legitimerade och
behöriga i de ämnen de undervisar i. Eleverna får då en bättre
möjlighet att nå målen för utbildningen. Rekryteringen av
socialpedagoger och lärarassistenter är också ett led i att öka
elevnärvaron i skolan.
• Vidareutbildning av anställda lärare. T.ex stöd till prioriterade ämnesstudier inom ramen för statsbidraget Lärarlyftet
och stöd till kompletterande pedagogisk utbildning för att bli
legitimerad lärare. Ämnen som skulle kunna bli särskilt aktuella är moderna språk, naturvetenskapliga ämnen, matematik, praktisk/estetiska ämnen samt utbildning till speciallärare
med inriktning mor utvecklingsstörning. Grupper som skulle
kunna bli särskilt aktuella är yrkeslärare, lärare i fritidshem
och ämneslärare 7–9.
• Locka unga och nya lärare till skolan samt påverka normer och attityder till läraryrket. T.ex etablering av ambassadörsnätverk, sprida inspirerande och autentiska berättelser,
inkluderande kommunikation, fokus på timanställda medarbetare som arbetar som vikarier i utbildningsverksamheterna
– de utgör en viktig rekryteringsgrund.
• Samverkan mellan lärosäten och huvudman. T.ex samarbete med Campus Gotland, Uppsala Universitet kring läraraspiranttjänster, verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
handledarutbildningar, partnerskolor, examensarbeten, informationsträffar, gemensam marknadsföring, undersöka
förutsättningar för att skapa regionala varianter av kombinerad kompletterande pedagogisk utbildning och anställning i
Region Gotland.
• Genomströmningen i lärarutbildningen. T.ex samarbete
kring ”läraraspiranter”, där skolor och studenter knyter kontakt redan från start och studenter ges möjlighet att arbeta en
dag i veckan på en grundskola med lön.
• Byta yrke mitt i livet. T.ex samarbetet med stiftelsen Teach
For Sweden (TFS) som genom ett särskilt tvåårigt ledarskapsprogram erbjuder möjligheten för akademiker inom naturvetenskap eller språk att arbeta 80 procent på en högstadieskola
och få 20 procent betald studietid för att läsa in en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
• Fånga upp lärare med utländsk utbildning eller erfarenhet. T.ex
annonsering för att locka finska lärare till Gotland, undersöka nya
möjligheter för att fånga upp lärare med utländsk utbildning.
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• Förlänga arbetslivet. T.ex att pröva mentorsanställningar för
lärare över 68 år för att behålla kompetens inom skolan. En
del av uppdraget innebär att vara mentor för yngre kollegor
vilket också kan få positiva effekter på arbetsmiljön.
Det finns en särskild utmaning att rekrytera nya lärare från
fastlandet, bl.a annat kopplat till svårigheter att få tag i bostäder på Gotland och att det är svårt att konkurrera lönemässigt
med storstadsregionerna. Storstadsregioner som Stockholm
har lönenivåer som ligger över eller långt över de nivåer som
gäller riket i övrigt.
Kan fjärrundervisning vara en lösning på lärarbristen?

Som ett alternativ när det råder lärarbrist har Region Gotland
prövat att använda sig av fjärrundervisning. Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Huvudmän får anordna fjärrundervisning endast
i vissa fall: om det inte finns någon legitimerad och behörig
lärare i moderna språk, det inte finns någon annan lämplig
person som kan ge studiehandledning på modersmålet eller
om elevunderlaget är otillräckligt.
På försök (i ett pilotprojekt med stöd från fristående forskningsinstitut IFOUS - innovation, forskning och utveckling i
skola och förskola) sänder modersmålsenhetens lärare till ett
flertal av skolor som har nyanlända elever. I Fårösundsskolan
får elever språkundervisning sänd från lärare på Solbergsskolan och Åbo i Finland. Skolverket har öppnat för att fjärrundervisning kan ske i fler ämnen från och med läsåret 2020/21.
Fasta vikarier - kanske en del av bemanningslösningen

Genom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens vikarieförmedling anställs medarbetare som arbetar med barn och ungdomar i kortare uppdrag (t.ex barnskötare, lärarvikarier och

elevassistenter). Under perioden januari till november 2019
anställdes korttidsvikarier motsvarande 28,6 årsarbetare per
månad inom grundskolan samt 44,17 årsarbetare per månad
inom förskolan, via den centrala vikarieförmedlingen. Användandet av korttidsvikarier varierar mellan olika skolor och förskolor. Utifrån inrapporterade behov, har vikarieförmedlingen ibland svårt att täcka efterfrågan. Förmedlarna upplever
det vara extra svårt att klara den dagliga bemanningen för
enheter som ligger långt ifrån Visby.
Det finns behov av att titta närmare på samordningen av bemanningen ute på förskole- och grundskolenheterna för att
kunna minska beroendet av korttidsvikarier. Ett minskat inflöde av korttidsvikarier skulle sannolikt bidra till en minskad
upplevelse av stress i verksamheten, då vikarier inte alltid kan
rekryteras och då det innebär en daglig personalomsättning
då vikarierna byts ut. Förskoleenheter som har arbetat med att
ha fasta vikarier har minskat sina sjuktal.

Arbetsplatser måste vara attraktiva
Att arbetsplatser är attraktiva är viktigt för att kunna behålla
och rekrytera medarbetare. Kända och viktiga faktorer för att
en arbetsgivare ska vara attraktiv är: organisationskulturen,
stämningen på arbetsplatsen, tillgången till kollegor, möjlighet till utveckling i arbetet (exempelvis vidareutbildning,
kollegialt lärande, karriärmöjligheter), arbetsvillkor och möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, att arbetsuppgifterna
är meningsfulla, att ledarskapet är bra, en fungerande fysisk
arbetsmiljö, förmåner, löneutveckling, möjligheten att uppnå
balans mellan arbete och fritid med mera.
I valet av arbetsgivare rankar yrkesverksamma lärare och förskollärare enligt en studie meningsfyllt syfte högst, följt av trygg
anställning, ledare som stöttar min utveckling, inspirerande
ledarskap och hög framtida ersättning12.

I en annan studie13 om bl.a vad unga mellan 15–24 år ser som
viktigast så kommer trevliga kollegor överst på listan, följt av
bra chefer, intressanta arbetsuppgifter, bra arbetsvillkor/förmåner samt goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
12 Universum – studie bland ca 2000 yrkesverksamma lärare och förskollärare, 2019.
13 Unga om välfärdsjobben, Sveriges Kommuner och Landsting, 2019 - studie bland
1000 personer som tittat på ungas attityder och tankar om jobben inom välfärden,
www.skr.se

Under januari 2020 genomförde utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ett antal medarbetarträffar för att informera om
översynen av förskolan och grundskolan. Där fanns möjlighet
att anonymt svara på frågan: ”Vad gör en arbetsplats attraktiv
för dig? 512 av sammanlagt 1646 inskickade synpunkter tar
upp bra kollegor, arbetsglädje samt positivt och öppet klimat
som viktiga faktorer. 271 nämner bra/lyhörd samt närvarande
rektor/arbetsledning och 192 skriver lön. Även den fysiska
arbetsmiljön med välutrustade, anpassade lokaler med fungerande teknik ges en hög svarsfrekvens. Närmare bestämt 101
svar. De två sista områdena som utmärker sig är möjligheten
till utveckling/karriär med 80 svar samt förutsättningar/tid
för att utföra ett bra arbete med 67 svar. Detta bekräftar mer
eller mindre ovanstående studiernas slutsatser.
En viktig sak är också att kunna erbjuda attraktiva tjänster. Att
Region Gotland har en skolstruktur med många små enheter
gör att en lärare i flera av skolans ämnen på en mindre enhet
får vara beredd att arbeta på fler än en skola för att få ihop
en heltidstjänst. Det upplevs inte så attraktivt och därför söker sig lärare ofta till större skolenheter där möjligheten finns
till en heltidstjänst på ett arbetsställe. Eftersom en framgång
för eleverna är kontinuitet och goda relationer mellan lärare
och elev så påverkas detta också om lärare åker mellan flera
enheter och deltar mer sporadiskt i skolans arbetslag. (Man
är kanske på en annan skola och undervisar, en dag då det är
arbetslagsmöte.) Ur ett kvalitets- och attraktivitetsperspektiv
är en kritisk massa av lärare på en skolenhet väsentlig. Lärare
utvecklar undervisningen tillsammans. Kollegialt lärande är
en framgångsfaktor och lärare vill ha kollegor.
Resultatet i Region Gotlands medarbetarenkät visar att medarbetare inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen känner sig motiverade och tycker att det är kul att gå till jobbet.
Det är bra. När det gäller frågor med koppling till ”attraktiv
arbetsgivare”har mätvärdet/index på frågeområdet de senaste
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åren varit lågt (även om en positiv förskjutning skett). Det
visar att det fortfarande finns ett arbete att göra för att medarbetare ska kunna vara goda ambassadörer och fler rekommendera arbetsgivaren.

Hur mäter Region Gotland kvalitet i förskolan
och grundskolan?
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete följs olika resultatindikatorer upp som beslutats av
barn- och utbildningsnämnden. För förskolan är indikatorerna från och med år 2020:
• Antal inskrivna barn per årsarbetare i kommunal förskola
• Kostnad i förskolan: kronor per inskrivet barn
• Andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen
• Föräldrars nöjdhet med förskola utifrån enkätresultat
För grundskolan följs följande indikatorer upp från år 2020:
• Antal elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola
i årskurs 1-9 (lägeskommun)
• Kostnaden i kronor per elev i kommunal grundskola F-9
• Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram i
hemkommunen
• Andel elever i årskurs 9 som ger positiva svar på påståendet:
”på lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi
ska arbeta med olika skoluppgifter”
• Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn
till elevsammansättningen - SALSA-värdet
• Andel elever i årskurs 4 och 8 som självskattar att de mår
bra eller mycket bra.
• Andel elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov och som
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/svenska som andraspråk och matematik, kommunala skolor
• Andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen
Resultatet kring dessa redovisas i bilaga 1-3.

Måluppfyllelse - hur går det för eleverna?
Generellt är resultaten för kommunala grundskolan bra om
man tittar på helheten14. Gotland tillhör de 25 procent bästa
kommunerna när det gäller elever i årskurs 9 som har fullstän14 Redovisningen i avsnittet är kopplad till nämndens resultatindikatorer för år 2019.
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diga betyg (uppnått kunskapskraven i samma ämnen) och är
något bättre än riket vad gäller behörighet till yrkesförberedande program på gymnasiet.
Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen (i kommunala skolor) var år 2019: 77,8 procent. Rikets andel var då 73,4.
Andelen behöriga elever till yrkesprogram var i de kommunala skolorna på Gotland 83,7 procent år 2019. Rikets andel
var då 82,5 procent.
Det sammanlagda meritvärdet i årskurs 9 för 2019 var 223,5
vilket är något lägre än föregående år. Resultatet är högre än
för riket (218,4).
Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 - elever som
uppnått kunskapskraven med hänsyn till elevsammansättningen (modellberäknat värde - Salsa värde) visar att i Region Gotlands skolor var andelen 83,7 procent och i riket: 82,5 procent.

Andel elever med provbetyg E-A i matematik i årskurs 6 år
2019 var 89,2 procent och där ligger Gotland i linje med
alla kommuner ovägt medel samt liknande kommuner som
uppvisar 85,9 procent.

När det gäller andelen elever i årskurs 3 som deltagit och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik var siffran 69
procent förra året. Gotland ligger över alla kommuner (ovägt
medel) med sju procentenheter.

Hur ser det ut med likvärdigheten i Region
Gotlands förskolor och grundskolor?
Förskolorna i Sverige är inte likvärdig för alla barn och kvaliteten varierar alltför mycket - det anser Skolinspektionen
i granskningen av förskola 2015-201715 . Det finns skäl att
tro att det förhåller sig på samma sätt på Gotland, även om
Gotland inte var en av de granskade kommunerna.
I förskolorna i Sverige mäts inte kvalitet generellt utifrån barnens ”framgång” under förskoletiden, på samma sätt som i
grundskolan där ett fokus finns på elevernas måluppfyllelse.
Kvantifierbara indikatorer som mäts rör istället kostnader,
föräldrars nöjdhet och platstillgång. Region Gotland har
även lagt till en mätbar indikator kring antal barn per årsarbetare som utgör ett jämförelsetal kommunerna emellan.
Skolinspektionen fastslår i tidigare nämnda slutrapport att
det är bekymmersamt om förskolans viktiga roll i skolväsendets livslånga lärande reduceras till den här typen av mätbara
frågeställningar.
Det finns idag inga bra mätverktyg för förskolans kvalitativa
arbete som kan påvisa barnens lärande och utveckling. Men
en viktig faktor för kvalitet och likvärdighet i förskolan är istället kompetensläget inom förskolan16. För att förskolan ska
kunna arbeta med det kompensatoriska uppdraget så behöver
det finnas utbildade förskollärare och barnskötare.
En stor del av likvärdighetsarbetet sker genom kompetensutveckling, delvis gemensam. De två första förskollärarna, som
är en egen satsning som inte alla kommuner har för förskolan, har haft en viktig roll i arbetet med kompetenshöjande
insatser genom föreläsningar och genomförande av kollegiala
nätverk med fokus på diskussionsfrågor som hänger ihop med
de heldagar som varit. Detta för att förstärka likvärdigheten
i kompetens även på mindre enheter som beroende på antal
pedagoger har svårare att utvecklande kollegialt lärande jämfört med större enheter.

Tittar man på gymnasiebehörigheten hos elever i årskurs 9 utifrån föräldrars studiebakgrund är det 90,3 procent av elever
med högutbildade föräldrar17 som blir behöriga, medan 79,8
procent av eleverna som har föräldrar med kortare utbildning
blir behöriga till ett yrkesprogram.
Tittar man på andelen gymnasiebehöriga elever i årskurs 9
i kommunal grundskola på Gotland uppdelat på kön så ser
man att flickorna i större utsträckning når behörighet till yrkesprogram (86,8 procent) i jämförelse med pojkarna (80,8
procent).
Behörigheten påverkas också av migrationsbakgrund. Elever
födda i Sverige är i större utsträckning behöriga jämfört med
elever födda utomlands. På Gotland blev 88,6 procent av de
som var födda i Sverige behöriga till ett yrkesprogram medan
40 procent av eleverna med utländsk bakgrund klarade att
bli gymnasiebehöriga. Sämst utgångsläge har de elever som
kommit under skoltiden. Eleverna som har kommit till Sverige innan ordinarie skolstart klarar bättre att ta sig till gymnasiebehörighet.

Likvärdighet har även skapats genom gemensamma funktionsbeskrivningar för förskolan Gotland för förskollärare,
barnskötare samt arbetslag. Tydliga roller skapar trygghet
och ger förutsättningar för igenkännande inom alla enheterna
även om du byter arbetsplats.
På Gotland finns stora skillnader i kunskapsresultat/måluppfyllelse mellan Region Gotlands grundskolor och mellan pojkar och flickor samt också utifrån på om man har utländsk
bakgrund eller inte och utifrån vilken studiebakgrund ens
föräldrar har.

15 Skolinspektionens slutrapport 2018 om förskolans kvalitet och måluppfyllelse, där
man granskat 455 förskolor, 136 huvudmän och 110 kommuner.
16 Region Gotland mäter även andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen.
17 med eftergymnasial utbildning
Region Gotland | 13

Skillnaden mellan den skola som har störst andel elever och
lägst andel elever som uppnår behörighet till ett yrkesprogram
på gymnasiet är hela 34 procent. I den skola med lägst andel år
2019 var 61 procent behöriga. Skolan med högst andel hade
95 procent behörighet.
Viktigt i sammanhanget är att säga att det finns ett salsavärde
som behöver beaktas när man tittar på resultaten. Salsavärdet
bygger på de socioekonomiska faktorer som man vet påverkar
elevernas resultat mest. Dessa är föräldrarnas studiebakgrund,
andelen elever födda i ett annat land och andelen pojkar i skolan. När man tagit hänsyn till dessa värden får man fram ett
förväntat värde för en skola = Salsavärdet. Dvs ett värde som
berättar vilket resultat en skola förväntas ha. Utifrån detta
värde rankas skolorna i plus eller minus jämfört med Salsa och
där framgår att på Gotland så är det Klinteskolan som lyckas
bäst jämfört med förväntat resultat.
Skolorna har en viktig roll i att klara sitt kompensatoriska
uppdrag och speciellt då att det finns kvalitet i undervisningens genomförande, vilket har stor betydelse för elevernas resultat. Hittills har det gått bra att kompensera och det hänger
sannolikt samman med den förhållandevis höga andelen behöriga lärare i den kommunala grundskolan på Gotland.

Dagens organisatoriska förutsättningar
Förskolan respektive grundskolan är organiserade i var sin
avdelning under ledning av två verksamhetschefer som leder
sina respektive rektorer.
Förskoleorganisationen

På Gotland finns det 62 förskolor, varav 40 i kommunal regi.
Förskola erbjuds barn i åldern 1-5 år och är första steget i en
pedagogisk integrerad kedja tillsammans med förskoleklass,
grundskola och fritidshem. Antalet barn i förskola (Region
Gotlands regi) varierar under året och pendlar mellan 2 100
2 300. 89 procent av alla barn på Gotland är inskrivna i förskolan18. Andelen har minskat något de senaste åren, men
det är en hög andel jämfört med andra kommuner. Detta
är positivt för barns utveckling och forskning visar att barn
som gått i förskola har större möjligheter att lyckas i skolan.
Mest avgörande är det för barn från socioekonomiskt svaga
18 Andelen minskade under 2016-2018, men har ökat år 2019.
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förhållanden. Region Gotland erbjuder inte pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i egen regi. Men det finns fristående
pedagogisk omsorg på ön.
Region Gotlands förskolor är organiserade i tolv förskoleområden med 12 rektorer. Förskolornas ledning ser olika ut
i de olika områdena. En del förskoleområdens ledning består av endast rektor medan de större områdena har en eller
två biträdande rektorer. De som har större förskoleområden
kan fördela arbete och ansvar för enheterna tillsammans där
de kollegialt kan stötta varandra och komplettera varandras
kompetenser. Rektorsarbetet är ofta stressigt och kräver snabba/svåra beslut i en komplex organisation. Fördelarna som
kommer av att leda tillsammans är mindre känsla av stress
och även en trygghet i beslutsfattandet som då ofta bollas
inom ledningen.
Nackdelarna i de större områdena med större ledningsstruktur kan vara att medarbetarna upplever att de är långt från
chefen. Dock ska tilläggas att de områden som haft den här
strukturen ett tag ser skillnad i styrning och ledning och landar i att närmaste chef kan vara en biträdande rektor som blir
mer synlig. Fördelarna med mindre förskoleområden med en
rektor är att ledarskap uppfattas som nära.
Centralt i förvaltningen finns administration, HR-stöd, kommunikationsstöd, kvalitetsstöd (för bl.a systematisk kvalitetsuppföljning, övergripande kompetensutveckling och IT-stödutveckling/utveckling kring lärverktyg), ekonomistöd (med
bl.a en intendent för förskolan som ger ekonomistöd) och
administrationen av förskoleplatser.
Grundskoleorganisationen

På Gotland finns idag 31 kommunala grundskolor (från förskoleklass till skolår 9) och tre resursskolor i Region Gotlands
regi (Hamnen på Klinteskolan, Lövsta i Roma och tal- och

språkklasserna på Tjelvarskolan). Utöver detta finns fem fristående grundskolor. Region Gotlands grundskolor är spridda
över hela ön och har i många fall ett ganska litet antal elever
med ca 40-100 per skola. På alla kommunala grundskolor
med förskoleklass upp till skolår 6 finns även integrerade fritidshem (med undantag för Solbergaskolan). Skolåren 7-9
finns på sex orter: Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse eller Visby (två kommunala grundskolor).
Region Gotlands grundskolor är indelade i sju elevupptagningsområden med en årskurs 7-9 skola i varje (Visby är uppdelat i två områden: Södervärnslinjen och Solbergalinjen).
Centralt i förvaltningen finns administration, HR-stöd, kommunikationsstöd, kvalitetsstöd (för bl.a systematisk kvalitetsuppföljning, övergripande kompetensutveckling och IT-stödutveckling/utveckling kring lärverktyg), ekonomistöd (med
bl.a en intendent för grundskolan som ger ekonomistöd) och
administrationen av fritidshemsplatser. Skolplacering av elever sköter respektive skola själva.
Många grundskolerektorer i Region Gotland ansvarar för flera
skolenheter, ofta med långa avstånd emellan dem. Rektorernas arbetssituation blir därför pressad med risk för splittring,
stress och brist på tid för planering och strategisk ledning. Resultaten från Region Gotlands medarbetarenkäter ger också
varningssignaler om stress och hög arbetsbelastning hos skolledare. Rektor behöver ett gott stöd för att klara uppdraget
och en optimal situation om man frågar rektorer är principen
en rektor – en skola med tillräcklig storlek så att det också
ryms en biträdande rektor alternativt en administrativ chef/
intendent inom budget.

Skolenhetsstorlek ur ett kvalitetsperspektiv
Amerikansk forskning visar att det saknas samband mellan
skolstorlek och elevresultat19. Det är inte givet att skolans
storlek ensam avgör hur bra det går för eleverna. Det är andra faktorer som är betydligt mer avgörande som föräldrars
studiebakgrund, kontinuiteten i lärar- och rektorskåren och
undervisningskvaliteten. I en svensk forskningsöversikt20 visas
både positiva och negativa samband mellan skolstorlek och
studieprestationer.
Fördelarna med en liten skola kan vara bl.a individualisering,
närhet till skolan, trygghetsaspekten, föräldranätverk och byns
överlevnad. Små skolor är gynnsamma för vissa grupper, mest
där skolan behöver vara extra kompensatorisk. Nackdelarna
med den lilla skolenheten kan vara mycket ensamhetsarbete
för lärare, svårigheter att klara kravet på behöriga lärare med
lärarlegitimation och därmed kunna ge likvärdig utbildning.
Elevers upplevelse av en liten skola varierar. Ofta lyfts trygghetsfaktorn fram, men litenheten kan också ha en annan effekt. Måttet för det som anses som ”normalt” tenderar att bli
19 John Hatties ”Visible learning” 2009 (Synligt lärande).
20 Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan:
En forskningsöversikt, Carl-Henrik Adolfsson, 2014.

snävare när antalet personer minskar. Det som anses som annorlunda framträder tydligare i en liten gruppering. Därmed
kan en känsla av utsatthet upplevas större på en liten skola.
Stora skolor har inget egenvärde. Men oavsett var en elev på
Gotland bor och var helst en nyinflyttad barnfamilj väljer att
bo så ska det finnas en skola med god kvalitet inom rimligt
avstånd. Läraren är den viktigaste faktorn för att eleven ska
lyckas och om det inte finns behöriga lärare så det räcker för
att hålla god kvalitet så finns det stora bekymmer inom en
snar framtid21.
Beprövad erfarenhet och forskning visar att en skola med få
elever är mer sårbar vad gäller kvalitet. Upp och nergång i
elevflöden, fritt skolval, andel behöriga lärare, elevers behov av
särskilt stöd och tillgång till elevhälsa är faktorer som har större
effekter på kvaliteten i en liten skola. Rekryteringen av lärare
(och skolledare) är en avgörande framgångsfaktor för skolor.
Att kunna anställa behöriga lärare i samtliga ämnen ger särskilt
tydliga utmaningar22.

Upp och nedgång i elevflöden, fritt skolval,
andel behöriga lärare, elevers behov av
särskilt stöd och tillgång till elevhälsa är
faktorer som har större effekter på kvaliteten
i en liten skola
I en konsultrapport om framtidens skola i Bollnäs kommun23
framgår att en F-6 skola med 80 elever har svårt att klara det
väsentliga för hög kvalitet, ”skapa organisation som ger förutsättningar för lärare att tillsammans planera, undervisa, utvärdera och utveckla”. Med 120 elever kan det troligen fungera
men 240 elever är att föredra då det ger möjlighet till parallella
klasser i årskurserna. På Gotland skulle i stort sett alla skolor

21 Just nu har Gotland ett relativt gott behörighetsläge, men utmaningarna ökar med
lärarbristen. Se tabell 1-2.
22 Klarar den lilla skolan de stora kraven, SKL 2018.
23 Sweco, 2012.
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hamna i kategorin små utifrån det måttet.
Idag krävs en hög grad av samverkan mellan lärare med olika
kompetens för att klara en pedagogisk helhet som även handlar
om att kunna möta en snabb teknisk utveckling med digitalt
innehåll med nya former för lärande och erkännande, för att
tillgodose elever med olika behov och förutsättningar så att de
når målen samt att dessutom svara upp mot formella krav på
lärarutbildning. Olika kompetenser måste tas till vara inom ett
arbetslag eller en arbetsgemenskap om detta ska bli möjligt.
Det som kan konstateras är också att en stor grundskola har
lättare än en liten att ha stödfunktioner tillgängliga. Elevantalet utgör en grund för att ekonomi finns för att kunna erbjuda
heltidstjänster. De större skolenheterna har fler timmar med
skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer på plats i
den dagliga verksamheten24.
I områden med många mindre förskolor blir det mycket tid
som går åt till att åka bil istället för att tiden går till att vara på
plats och arbeta med fokus på uppdraget och barnen.
För att värna kvalitet och likvärdighet behöver både förskolorna och grundskolorna ha förutsättning för hållbar ekonomi och kompetensförsörjning. Små förskolor har exempelvis
svårt att vara ekonomiskt hållbara då det är svårt att bemanna
för att täcka öppnings- och stängningstider. Större förskolor
kan utöver att de har enklare att bemanna för öppnings- och
stängningstider även i större utsträckning ha fasta vikarier vilket skapar mindre stress och lägre sjuktal.
De förskolor som ligger i anslutning till en grundskola kan utnyttja skolmatsalen bl.a annat till de äldre barnen i förskolan
och då t.ex. frigöra utrymmen i lokalerna för utökad verksamhet som hjälper upp den ekonomiska situationen.
24 Se bilaga 4.
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Undervisning i åldersblandade klasser

På åtta mindre skolenheter25 på Gotland sker undervisningen
i det som förr kallades B-form – dvs åldersblandade klasser
där två eller tre årskurser får undervisning tillsammans av en
lärare. Region Gotland eftersträvar inte åldersblandade klasser
i allmänhet, utan denna typ av klassorganisation beror på skolornas relativa litenhet. Detta är ganska vanligt i små skolor på
svensk glesbygd där det är ont om elever. På 1990-talet blev
åldersbladade klasser populära av pedagogiska skäl. Barnen
skulle ta ansvar för och lära av varandra. Bl.a annat har det
anförts att åldersbladade klasser skulle vara gynnsamma för
flickor, svaga elever och barn födda utomlands, något som
inte forskning kan styrka. I en undersökning som omfattar
8 500 elever i 35 kommuner, där de följts från årskurs 3 och
genom hela grundskolan, dras slutsatsen att elever i klasser
där barn från två eller fler årskurser går tillsammans får sämre
resultat i matematiska och språkliga test26. I undersökningen
har det även tittats på betygen i årskurs 9, men där syns inga
skillnader.

Att organisera för mesta möjliga kvalitet och
likvärdighet
Sättet vi väljer att organisera enskilda skolor spelar roll – det
anser författarna och forskarna bakom studien Att organisera
för skolframgång (2017)27.
Framgångsrika skolor kännetecknas av

• Skolan har ett stabilt och långsiktigt ledarskap och rektor
25 Polhemskolan F-6 är en av dessa som har åldersblandade klasser under uppbyggnandsskedet.
26 Essays on schooling, gender, and parental leave (2010) av Elly-Ann Johansson,
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
27 Maria Jarl, Klas Anderssons och Ulf Blossing är verksamma vid institutionen för
pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet
av arbete med lärar- och rektorsutbildning. Frågeställningen var hur det kan komma
sig att det är så stora variationer i elevernas studieresultat mellan olika skolor, även när
förutsättningarna kring resurser och elevunderlag är likartade. Svaret finner de i hur
skolorna har organiserat sin verksamhet. I studien har fyra framgångsrika och fyra icke
framgångsrika F-9-skolor undersökts. Bl.a har genom att analysera organiseringen av
skolornas ledningsfunktioner – av lärares arbete och – av undervisningens former.

som formulerat tydliga mål och riktning för skolan. De påminner lärarna om vikten av pedagogiskt ledarskap i klassrummet och att arbetet handlar om att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov för att på bästa sätt
främja lärande och nå måluppfyllelse.
• Lärarna arbetar utifrån samma förståelse av uppdraget. Lärarna uppvisar gemensamma undervisningsrutiner kring hur
lektioner startas, genomförs och avslutas, gemensamma rutiner finns också för att kartlägga och följa upp elevers kunskaper och lärande.
• Eleverna vet vad som förväntas av dem och är trygga i undervisningssituationen.
Icke-framgångsrika skolor kännetecknas av

• Det är täta rektorsbyten och det saknas en välfungerande
dialog med förvaltningsledningen. Rektor saknar också tydligt pedagogiskt ledarskap. Verksamheten på skolan är inte
tydligt kopplad till att anpassa undervisningen till elevernas
förutsättningar och behov för att främja lärandet och uppnå
måluppfyllelse.
• Lärarna arbetar individuellt, men ibland tillsammans med
några få kollegor eller tillsammans i mindre grupper. Lärarna
på skolan saknar fokus på centrala lärandemål, samsyn kring
hur undervisningen ska gå till och gemensamma regler för
klassrumsarbetet.
• Eleverna möter lärare med olika undervisningssätt. Stort
ansvar läggs på eleverna själva att komma underfund med lärarnas sätt att undervisa och vilka deras förväntningar är på
eleverna, istället för att lägga kraft på lärandet.
Rektors styrning och ledning har stor betydelse för skolans
kvalitet, framgång och elevernas resultat. Forskningen pekar
på vikten av att rektor leder det dagliga arbetet i skolan, och
dess kärnprocesser undervisning och lärande. Rektors pedagogiska ledarskap inrymmer att hävda och kommunicera
skolans mål, att analysera och bedöma arbetet med skolans
målområden samt att initiera och leda utvecklingsarbete. Det
inrymmer också att reflektera över och föra dialog med lärare kring skolans målsättningar, undervisningens kvalitet och
elevers lärande.
Redan 2006-12-1328 beslutade barn- och utbildningsnämnden att förvaltningen ska arbete utifrån följande faktorer för
framgångsrika skolor. Det som då pekades ut var:
• Ett aktivt och hela tiden pågående arbete med värdegrunden
• Stark fokusering på elevernas behov och förutsättningar och
deras arbete och motivation
• Stark resultatorientering
• Engagemang i mål- och uppföljningsarbete och intresse av
att få sin verksamhet utvärderad
• Höga förväntningar på eleverna
• Gemensamt arbete, utveckling och ansvar

28 BUN 2006/128-61, Gotlands kommun

Vad är bra idag och vad behöver utvecklas?
Region Gotlands grundskolor har just nu en kontinuitet i
ledarskapet – något som pekats ut som en framgångsfaktor
bakom framgångsrika skolor. Skolledare är engagerade och
vill stanna på sin grundskola för att driva utvecklingen framåt.
Samtidigt visar resultatet av medarbetarundersökningen att
skolledare har en utsatt roll med upplevd stress och en känsla
av otillräcklighet. Resultatet i medarbetarenkäten pekar också på att medarbetare upplever att chefen inte vet vad medarbetaren gjort den senaste månaden – att man vill ha mer
återkoppling på sitt arbete och ett mer nära ledarskap. Det
nära ledarskapet är viktigt för att kunna bygga lagarbete – ett
vi-tänk och samsyn kring uppdrag och riktning. Rektorerna
i Region Gotlands verksamheter strävar efter gemensamma
rutiner och struktur ”så här arbetar vi på den här skolan”.
I senaste medarbetarenkäten (2019) svarade 56 procent av cheferna positivt på frågan om möjlighet till återhämtning mellan
arbetspass. Dvs en tydlig förbättring i förhållande till 43 procent år 2017. Men långt ifrån bra att 44 procent av chefskåren uppfattar att man inte får tillräcklig återhämtning. Chefer behöver förutsättningar att göra ett bra jobb, stöd vid hög
arbetsbelastning, återhämtning mellan arbetspass. När chefen
har mycket att göra hinner vederbörande inte med den viktiga
uppgiften att stötta medarbetare i riktningen för arbetet.
Verksamhetscheferna för förskolan respektive grundskolan
arbetar aktivt med sin ledningsorganisation genom att t.ex se
över möjlighet till stöd i form av biträdande funktioner och
administrativt stöd. På central nivå finns en arbetsgrupp med
särskilt fokus på skolledares arbetsmiljö.
Fördelning av ledningsresurser inom förskolorna ser olika ut
idag. Stödet kring rektorernas uppdrag i förskolan måste vara
likvärdigt och även snabbt kunna anpassas när något blir extra
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belastande. Riktlinjer håller på att tas fram kring hur många;
förskolor, avdelningar, barn, medarbetare samt stöd i form
av biträdande rektor och skolassistent det bör finnas för att
uppdraget ska vara rimligt.
Rektorerna har varit tydliga med att de ser två saker som skulle
förbättra deras arbetsmiljö och få dem att känna fortsatt engagemang för uppdraget och stanna i yrket.

Beslutet blev att huvudmannen fick ett föreläggande om att
åtgärda bristen. Skolinspektionens efterföljande beslut omfattar ett föreläggande till huvudmannen att se till att tillgång
till elevhälsans alla kompetenser finns i sådan utsträckning att
de, utifrån varje enskild skolas behov, kan användas främst
i förebyggande och hälsofrämjande i arbetet samt att stödja
elevernas utveckling mot utbildningens mål.

• Stöd i ekonomifrågor
• Undvika ensamarbete. Rektorernas önskemål är att hellre
vara chef för fler enheter och medarbetare om det samtidigt
innebär att man kan arbeta med en biträdande rektor. Med
skollagens skrivning om rektors rätt att delegera ansvar så är
det en möjlig väg att gå.

Med den skolstruktur Region Gotland har med många små
enheter så kan inte en förskola eller grundskola bära att ha en
rektor per skolenhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det skulle
vara möjligt om skolenheterna vore större. Det är heller inte
möjligt att skapa attraktiva tjänster med deltidsrektorer.

Den nuvarande skolstrukturen med många små enheter har
negativa konsekvenser för elevhälsoarbetet och gör också att
det inte blir likvärdigt för eleverna. Många medarbetare i
Barn- och elevhälsan upplever också att de är för få i förhållande till antal skolenheter och elever med insatsbehov. En
heltidskolsköterska ansvarar i genomsnitt för ca 400 elever,
en skolkurator har ca 600 elever och en skolpsykolog har ca
800 elever32. Majoriteten av medarbetarna är riktade mot flera
olika enheter och rektorsområden. Att få ihop arbetet med resande och kortare besök på olika enheter i kombination med
att olika rektorer har sin egen struktur och organisationskultur för elevhälsoarbetet innebär ur vissa aspekter ett annat
arbete jämfört med den kollega som arbetar på en stor skola
utan resor och med en rektor.

I en skolstruktur där rektor och biträdande rektorer måste
dela sin tid mellan flera olika små enheter blir tjänsterna mindre attraktiva och därför svårrekryterade. Exempel på detta är
Fole/Stenkyrka skolområde där en rektor delar sin tid med
50 procent på vardera skola och som inte har ekonomiskt
utrymme för att ha en biträdande rektor. Ett annat exempel är
Sudrets skolområde där rektor har huvudansvar för fem skolor
och en av de biträdande rektorerna har 25 procents tjänst på
Öja skola och 25 procents tjänst på Havdhem skola.

Den nuvarande lokalsituationen, där barn- och elevhälsan
i vissa fall inte har tillgång till sekretessdörrar och rinnande
vatten i rum de använder för sin verksamhet ute i skolorna, är
inte fullgod. I många fall saknas det rum för barn- och elevhälsokompetenserna ute på skolorna överhuvudtaget. T.ex. har
kurator fått genomföra elevsamtal i skolsköterskans väntrum.
Skolpsykolog har i vissa fall fått genomföra svåra föräldra/
elevsamtal i träslöjdssal och skolsköterska får dela rum med
både rektor och specialpedagog.

Barn- och elevhälsan i nuläget

Elevhälsa är relationsberoende. En skolkurator eller en specialpedagog behöver vara på plats på skolan under längre tid
för att bygga relation med en elev som har det behovet. Men
också för att det innebär attraktivare tjänster för barn- och
elevhälsans medarbetare att vara på en skola istället för att åka
till ett flertal små enheter. Att ha en arbetsplats med ett eget
arbetsrum som man åker till varje dag och där man bygger
relationer med övriga på skolan (som både gagnar god trivsel
och arbetsmiljö men även samarbete till nytta för eleven) är
inte alla förunnat.

Hur skapar vi bästa förutsättningarna för
framgångsrika skolor?

Barn- och elevhälsan i Region Gotland har en central organisation och fördelning av sina resurser via elevantal29. I
fördelningen finns det med flera aspekter som t.ex att lägga
mer tyngd på skolor där elevhälsobehov är uttalat större och
utifrån antal enheter/skolområden/elevhälsoteam per medarbetare. Skollagens krav på att eleverna ska ha tillgång till
elevhälsopersonal30 på skolan är svår att uppfylla utifrån den
skolorganisation som finns idag. Tillgången till kompetensen
är något som också Skolinspektionen anmärkte på efter sin
inspektion 201931.

29 Se bilaga 4 med statistik om fördelning av elevhälsoresurs per enhet.
30 Skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator måste ingå i elevhälsan, som
omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
31 Skolinspektionens regelbundna tillsyn av förskolan, grundskolan och fritidshemmen på huvudmannanivå (Region Gotland) våren 2019.
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Elevhälsa är relationsberoende - det krävs
kontinuitet
Under 2019 har ett arbete påbörjats med att ta fram en övergripande elevhälsoplan. Planen ska vägleda verksamheterna
i vad som är gemensamt för alla verksamheter och vad som
varje verksamhet kan anpassa och utveckla lokalt. Syftet är
att underlätta verksamheternas arbete, att öka likvärdigheten
och förbättra övergångar mellan skolor och skolformer samt
skapa bättre förutsättningar för elevhälsopersonal som arbetar
på flera skolor. I planen inkluderas även förskolan.
32 Se bilaga 4.

Stödbehoven har ökat
Region Gotlands kostnad för elevhälsa i grundskolan är något
högre än rikssnittet. Kostnaden för elevhälsan i kommunal
grundskola åk 1-9 på Gotland år 2018 var 3762 kronor per
elev. Rikets kostnad var då 3516 kronor per elev. (Detta kan
jämföras mot Arjeplogs kommun som lade mest pengar: 12
000 kronor per elev år 2018, medan Boxholms kommun lade
lägst summa på elevhälsan med 1 100 kronor. Olikheterna i
kostnader har fått reaktioner. Utifrån att tillgången till elevhälsa är alltför låg på många skolor har regeringen beslutat att
utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven ska
analysera bestämmelserna om tillgång till elevhälsa och föreslå
hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.
Gotland har en barn- och ungdomspopulation som enligt tillgänglig statistik har behov av samhällsstödjande hälsoinsatser
och psykosociala insatser som överstiger rikssnittet. I en sammanställningen som gjordes till dåvarande Sveriges kommuner och landsting (SKL) i en begäran om att kunna kvittera ut
stimulansmedel från ”Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2018”, uppgav Region Gotlands verksamhetsledare
för BarnSam följande jämförelser:
• Kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin - BUP:
Gotland drygt 10 procent. Riket knappt 6 procent
• Förskrivning av ADHD-läkemedel (0–24 år): Gotland 35
per 1000. Riket 20 per 1000.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel (0–24 år): Gotland 35 per 1000. Riket 12 per 1000.
• Psykisk funktionsnedsättning (18–24 år): Gotland 8 per
1000. Riket 5,5 per 1000.
• Orosanmälningar till socialtjänsten (13–20 år): Gotland
8 procent. Riket 4 procent.
På Gotland finns ett stort antal elever som är i behov av särskilt stöd. Detta märks på att antalet ansökningar om tilläggsbelopp33 ökar. Så är fallet även i förskola där antalet barn i
behov av särskilt stöd har ökat och det kräver mer specialkompetens och stöd av funktioner såsom specialpedagoger och
psykologer. Förskolan Gotland har under många år tillbaka
haft dessa funktioner i sina verksamheter - något långt ifrån
vad alla kommuner har.
Barn- och elevhälsans medarbetare ser tendensen att fler barn
och unga är i behov av extra stöd och speciellt vid hög frånvaro
och därmed med risk för att skolplikten (rätten till utbildning) inte kan fullgöras. Att det görs fler kränkningsanmälningar i skolorna pekar också på socialt betingade problem.
För att möta det ökade antalet elever som har behov av ett
förstärkt särskilt stöd har tre av regionövergripande särskilda
undervisningsgrupper fått status av resursskolor.
33 Tilläggsbelopp, särskild ersättning för enskilda barn/elever med omfattande behov
av särskilt stöd, som är individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. I tilläggsbeloppet ingår även ersättning för modersmålsundervisning/stöd samt deltagande
i lovskola.

Grundskolan har ett ökat antal elever med antingen psykisk
ohälsa eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - ibland
hänger dessa samman. Elever med psykisk ohälsa och/eller
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har i allmänhet svårare att nå goda kunskapsresultat. Det krävs mer för att skolan
ska fungera för eleven: samarbete i vid bemärkelse och olika
typer av resurser. I den här gruppen återfinns ofta elever med
hög frånvaro – och närvaro i skolan är en förutsättning för
att nå målen.
Det kompensatoriska uppdraget i skolan har växt – fler elever
behöver individuellt stöd i sin utveckling mot kunskapsmålen. Det behöver finnas flera lärare som tillsammans delar på
arbetsuppgifterna.

Tillgången till specialpedagog och
speciallärare i förskolor och grundskolor
Tillgången på specialpedagoger och speciallärare bedöms av
rektorerna ligga på en adekvat nivå. Inom grundskolan är det
organiserat så att varje rektorsområde gemensamt fördelar
resurserna mellan de skolenheter som ingår i området. Totalt
finns det 20,2 heltidstjänster som specialpedagog34 och 14,8
heltidstjänster som speciallärare35 inom grundskolan.

Det är inom grundskolan på Gotland organiserat så att varje
rektorsområde gemensamt fördelar resurserna mellan de
skolenheter som ingår i området. Dessa redovisas i tabellen
ovan. Det finns utöver resurserna i grundskolan även ett antal
specialpedagoger anställda inom förskolan vilket är relativt
ovanligt i Sverige. Ofta sker samarbete mellan grundskolan
och förskolan och resurser kan omfördelas efter behov. I en
pågående översyn av förskolans organisation utifrån att säkerställa grundläggande kvalitativa aspekter så ser förskolan även
över fördelning och behov av bl.a. specialpedagoger och resurser. Inom förskoleenheterna Storken (”Språkis”) och Humlan
(Heden/Myggan) finns särskild kompetens med inriktning på
de speciella behov som finns på just dessa två förskolor. Detta
gäller även för de tre resursskolorna.
34 Specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för elever som har
behov av särskilt stöd. T.ex vid läs- och skrivsvårigheter eller psykiska eller intellektuella funktionshinder. Specialpedagogen utgår ifrån ett helhetsperspektiv som omfattar organisation, lärmiljö och pedagogiskt stöd åt lärare och arbetslag.
35 Specialläraren arbetar med elever i behov av särskilt stöd och mer individinriktat
mot det enskilda barnet genom exempelvis färdighetsträning i svenska, matematik
eller språk.
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*Små skillnader kan förekomma (+/- en person) mellan de två tabellerna ovan, även vid jämförelser av samma år och med användningsgrad 1,0. Detta då den övre tabellen (befolkningsutveckling) består av en framräknad total (ett värde) medan den nedre (platsbehovsprognos)
är summan av de för respektive skolupptagningsområde framräknade totalerna - detta kan ge
små avrundningsfel. (Befolkningsprognosen är sammanställd av Statisticon.)
* Observera att med ”2019” avses här mars månad i läsåret 2019/2020 - dvs mars 2020.

Gotlands demografiska utmaningar
En annan avgörande utmaning framåt är att kunna hantera
den demografiska förändringen med fler barn- och elever och
äldre samtidigt som andelen medborgare i arbetsför ålder blir
färre. Region Gotland har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren. Under prognosperioden 2018-202836
beräknas folkmängden i Region Gotland att öka med 3000
invånare, från 59 249 till 62 249 personer. Antalet inflyttade
beräknas bli i genomsnitt 2 600 personer per år medan antalet
utflyttade skattas till 2 165 personer. Antalet barn som föds
förväntas vara 548 per år i genomsnitt under prognosperioden
medan antalet avlidna skattas till 683 personer.

Barn- och elevunderlaget på Gotland
Befolkningsökningen i åldern 0-15 år är enligt Befolkningsprognos 2019-2028 (Statisticon) ca 500 från och med år 2020
till och med år 2028. Det kommer att finnas ca 100 fler barn
i förskolan, ca 170 fler elever från förskoleklass till årskurs 6
och 235 fler elever i årskurs 7-9, än det gör idag. Skolprognosen, som baseras på befolkningsprognosen, tar inte hänsyn till
förändringar som sker genom det fria skolvalet.

Elevtalen i grundskolan
Antalet elever från förskoleklass till årskurs 6 (F-6) bedöms
i stort sett vara konstant. Inom upptagningsområdet Slite är
prognosen så gott som en rak linje med endast små variationer
mellan åren. I Fårösundskolans upptagningsområde förväntas
en liten ökning på 15-20 elever i år 7-9. Inom Romas upptagningsområde förväntas antalet ligga konstant och öka med ett
20-tal i årskurs 7-9. I Klinte spås en ökning med ett 30-tal i F-6
och ett 20 tal inom 7-9. Även på Sudret förväntas en ökning
inom skolåldrarna. Inom F-6 med ett 15-tal och 7-9 med ett
30 tal. Inom Visby norr förväntas de boende i området minska
med ca 60 elever i F-6 och öka med ca 30 inom årskurs 7-9.
Inom Visby södra prognosticeras en ökning inom både F-6 och
36 Det har efter färdigställandet av denna rapport kommit ytterligare en prognos för
2019-2029 som anger att ökningen av antalet barn är något mindre än i Befolkningsprognos 2019-2028.
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7-9 - ca 40 fler inom de yngre åren och ca 90 på högstadiet.

Skolplacering och fria skolvalet
Eleverna på Gotland erbjuds och är garanterad en skolplacering inom det elevupptagningsområde man bor i, men kan
välja annan skola genom det fria skolvalet37 men då i mån
av plats. Det är skolans rektor som beslutar om en elev utanför upptagningsområdet kan beredas plats. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen rapporterar årligen till nämnden om
resultaten från årets skolval til förskoleklass. Skolvalet 2019
till förskoleklass följer samma trender som tidigare år där ca
15 procent väljer en fristående grundskola. Förvaltningen har
inte kunnat se någon tendens kring att skolvalet bidrar till
ökad skolsegregation på Gotland, även om så är fallet i storstadsområdena i Sverige38. I denna rapport har vi däremot tidigare beskrivit hur exempelvis föräldrars studiebakgrund och
migrationsbakgrund påverkar studieresultat. Inför skolvalet
till årskurs 7 kan förvaltningen se en tendens att elever söker
sig till de två högstadieskolorna i Visby. Det handlar om ungefär tio procent av årskullen motsvarande knappt 60 elever.
Det finns ett antal faktorer som påverkar valet av förskola och
grundskola. I den enkätundersökning som förvaltningen genomförde vecka 10 värderade vårdnadshavarna både inom förskola och grundskola att känna sig trygg med verksamheten
som den viktigaste faktorn39. Eleverna värderade främst lärarna
är duktiga på sina ämnen och bra på att lära ut. Detta gäller
både de äldre och yngre åldrarna40. Då svarsfrekvensen var låg
bland vårdnadshavare, kommer förvaltningen att göra ett nytt
försök under senvåren.

Gotlands fristående anordnare av grundskola
och förskola
I Region Gotland finns fem fristående grundskolor med fyra
37 som infördes 1992
38 Att undersöka frågan om skolsegregation har inte ingått i utredningsuppdraget.
39 Då svarsfrekvensen var låg - ca tio procent, kommer den att genomföras ytterligare
en gång under april för att få ett bredare svarsunderlag.
40 Se bilaga 5

huvudmän); Atheneskolan Pysslingen Visby, Atheneskolan
Pysslingen Fardhem, Guteskolan, Orionskolan och Montessoriskolan Gotland. Elevbyten till de privata alternativen har
varit kontanta de senaste åren. Under läsåret 2019/20 finns
det totalt 924 elever i fristående skola från förskoleklass upp
till årskurs 9. I fristående förskolorna finns 609 barn samt
ytterligare tio barn inom fristående pedagogisk omsorg.

Behovet av förskoleplatser
Placeringen av barn i förskola styrs inte av upptagningsområden utan av vårdnadshavarnas önskemål och kötid. Därför är
det mycket svårt att göra prognoser på enhetsnivå. Men ofta
är det geografisk närhet som styr valet av förskola och därför
är det logiskt att titta på de prognosticerade barntalen utifrån
skolornas upptagningsområden: Fårösund, Slite, Roma, Klinte, Sudret, Visby norra och Visby södra.
Platsbehovet i förskolan utgörs inte till 100 procent av åldersgruppen 1–5 år. Att det finns fristående förskolor påverkar
antagandena som görs i prognosen. Prognosen omfattar det
totala antalet barn som beräknas födas samt vara i åldern 1–5
år inom respektive geografiskt område snarare än ett antal
platser som behöver tillgodoses av våra kommunala förskolor.
Sammantaget för hela Gotland ges en svag positiv utveckling
av antalet barn som föds per år. Gotland går från beräknat
550 födda år 2020 till ett beräknat antal om ca 560 år 2028.
Inom åldersspannet 1–5 år, som är de som antas behöva plats
i förskolan, beräknas ökningen gå från 2 973 barn år 2020
till 3 095 barn år 2028 - dvs en ökning på totalt ca 110 barn
i detta åldersspann. Knappt 100 av dessa förväntas i de två
områdena Visby norra och Visby södra och merparten av återstoden i Romaområdet. Totalt sett bedöms inte barnantalet de
närmsta åren att öka mer än vad förskolan kan hantera inom
befintliga förutsättningar. Dock uppstår en utmaning när barnen bor på platser där förskolorna är underdimensionerade.
Fårösund

Upptagningsområdet Fårösund, som består av förskoleenheterna i Fårösund och Lärbro, prognosticeras en så gott som
rak linje vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet som
beräknas födas per år fram till och med år 2028 ligger på 25
barn och i åldersspannet 1–5 år, som är de som antas behöva
plats i förskolan, är antalet svagt ökande från 143 barn år
2020 till 147 barn år 2028.
Slite

Upptagningsområdet Slite, som består av förskoleenheterna
i Slite, Stenkyrka och Fole, prognosticeras också en så gott
som rak linje vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet
som beräknas födas per år fram till och med 2028 beräknas
ligga näst intill konstant på knappt 45 barn från år 2020 till
och med år 2028. I åldersspannet 1–5 år, som är de som antas
behöva plats i förskolan, är antalet också så gott som konstant
runt 232 barn med en liten topp år 2021 på 237 barn. Åren
2022 till 2028 ligger antalet så gott som konstant på 232 barn.

Roma

Upptagningsområdet Roma, som består av förskoleenheterna
Roma/Skogsgläntan, Roma/Kungsallén, Dalhem, Endre och
Vänge, prognosticeras en viss ökning vad gäller antalet barn i
åldern 0–5 år. Antalet som beräknas födas per år fram till och
med 2028 ligger konstant på knappt 80 barn. Dock är antalet
barn i åldersspannet 1–5 år, som är de som antas behöva plats
i förskolan, något ökande från ca 400 barn år 2020 till ca 420
barn år 2028.
Klinte

Upptagningsområdet Klinte som består av förskoleenheterna
Klintehamn och Sanda, prognosticeras ligga konstant men
med en liten topp under 2022 vad gäller åldrarna 1–5 år.
Antalet som beräknas födas per år fram till och med 2028
ligger konstant på ca 45 barn. Dock har alltså antalet barn
i åldersspannet 1–5 år, som är de som antas behöva plats i
förskolan, en liten topp under 2022 med 258 barn jämfört
med övriga år där antalet barn beräknas vara konstant ca 250
fram till och med år 2028.
Sudret

Upptagningsområdet Sudret, som består av förskoleenheterna Hemse/Högby, Hemse/Mullvaden, Hemse/Tallen, Garda,
Stånga, Havdhem och Öja, prognosticeras en så gott som rak
linje vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet som beräknas födas per år fram till och med 2028 ligger konstant på
ca 60 barn och antalet barn i åldersspannet 1–5 år, som är de
som antas behöva plats i förskolan, beräknas öka något från
knappt 350 år 2020 till ca 355 barn år 2028.
Visby norra

Upptagningsområdet Visby norra (Solbergalinjen), som består
av förskoleenheterna Asken, Blå huset, Forellen, Humlan (inklusive specialavdelningen Heden/Myggan), Klubbsvampen,
Linden, Persgränd, Storken (inklusive Storkens språkförskola),
Vitkålen och Väskinde, prognosticeras en viss ökning vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet som beräknas födas per
år fram till och med 2028 bedöms en svag ökning från ca 135
barn 2020 till ca 140 barn 2028. I åldersspannet 1–5 år, som
är de som antas behöva plats i förskolan, förväntas också en
viss ökning från ca 750 barn år 2020 till ca 775 barn år 2028.
Visby södra

Upptagningsområdet Visby södra (Södervärnslinjen), som
består av förskoleenheterna Bogen, Bryggaren, Bullerbyn,
Eskelhem, Glasmästaren, Kabyssen, Västerhejde/Korallen,
Västerhejde/Torpet, Myran, Skräddaren, Törnekvior och Visborgsstaden, är det område som prognosticeras den största
ökningen vad gäller antalet barn i åldern 0–5 år. Antalet som
beräknas födas per år fram till och med 2028 bedöms gå från
ca 160 barn år 2020 till ca 170 barn år 2028. I åldersspannet
1–5 år, som är de som antas behöva plats i förskolan, förväntas
en ökning från ca 850 barn år 2020 till ca 920 barn år 2028.
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Lokalsituationen i förskola och grundskola
Det finns ingen lagstiftning som reglerar antal kvadratmeter
för barns och elevers innemiljö, varken i förskola eller grundskola. Varje huvudman ansvarar för att lokalytan är tillräcklig
ur ett arbetsmiljöperspektiv och ett pedagogiskt perspektiv.
Tidigare rekommenderade Socialstyrelsen 7,5 kvadratmeter
pedagogisk inomhusyta för barn i förskola. I dag utgår många
kommuner från ett riktvärde på ca 10 kvadratmeter lokalarea
(LOA) per barn eller elev i förskola och grundskola. LOA anger den totala lokalytan av de rum och utrymmen som krävs
i en förskola eller skola för att kunna bedriva verksamheten.
I LOA ingår t.ex pedagogiska ytor för förskola, klassrum,
grupprum, specialsalar, bibliotek, arbetsrum, pausrum, toaletter, matsal, storkök, förråd, personalutrymmen och kommunikationsytor. De ytor som inte ingår i LOA är teknikutrymmen.De riktvärden som finns ska ses som vägledande
vid planering och byggande av nya förskolor och skolor och
tillämpas, om möjligt, normalt sett även vid tillbyggnad och
anpassning av befintliga förskolor och skolor.
Stora och små ytor

Den förskola som har det lägsta värdet är Garda förskola med
7,1 kvm per barn. Högst har Slite förskola med 15,4 kvm
per barn. Hemse Högby förskola som vid mättillfället hade
endast en helt nystartad avdelning med ytor som är planerade
för inledningsvis två avdelningar och till slut tre. De hade vid
tillfället 15,8 kvm per barn.
Snittet för alla förskoleenheterna var vid mättillfället 11,6
kvm per barn. Den sammanlagda lokalytan är på knappt
24 000 kvm. Rent teoretiskt skulle detta ge en kapacitet för att
ha ca 2 400 barn i verksamheterna. Inskrivna vid mättillfället
var ca 2 100 barn - med andra ord fanns en överkapacitet rent
lokalmässigt motsvarande drygt 300 barn41. Förvaltningens
bedömning kring maximal kapacitet är ca 2 500 barn. Detta
skulle också ge ett snitt på ca 10 kvm per barn.
41 Det är fler barn inskrivna på våren, vilket gör att överkapaciteten endast är ca 150200 barn
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Västerhejde skola hade det lägsta talet med 8 kvm per elev
och Öja skola hade det högsta värdet med 43,4 kvm per elev.
Snittet på grundskolan var 18,1 kvm per elev. Det totala kvadratmetertalet för Gotlands grundskolor är ca 93 000 kvm.
Med måttet 10 kvm per elev skulle då vår totala kapacitet ligga
på drygt 9 300 elever mot den faktiska siffran 5 473, dvs en
överkapacitet motsvarande ca 4 000 elever eller ca 41procent.
Förvaltningens bedömning av maximalt antal elever på enheter är dock 7 820 vilket skulle ge en snittyta på ca 12 kvm
per elev42.
Det finns överytor

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ytor som
inte utnyttjats fullt ut. Framförallt inom grundskolan. Variationerna i hyra per elev är också stora per skola, men här
beror det delvis på två olika faktorer. Dels om, och i så fall när,
förskolan eller grundskolan är om eller tillbyggd och dels hur
många barn/elever det går på enheten i förhållande till storleken på densamma. Detta gör alltså att kvadratmeterkostnaden per barn/elev varierar starkt. Här utmärker sig nybyggda
Törnekvior förskola med sina 28 947 kronor per barn och år.
I övrigt är det Slite förskola som ligger på en kostnad på drygt
24 000 kronor per barn. Undantaget är likt tidigare Hemse
Högby förskola som även i detta fall bär en hyra för motsvarande fler avdelningar än vad man vid mättillfället hade.
Lägst lokalkostnader per barn hade Roma förskola/Skogsgläntan med 6 186 kronor följt av Väskinde förskola med
6 282 kronor. Inom grundskolan ligger Kräklingbo överlägset
högst med sina dryga 53 000 kronor per elev och år följt av
Solklintsskolan med knappa 32 000 kronor per elev och år.
Allra lägst kostnad hade Humlegårdsskolan med 4974 kronor
följt av Alleskolan med 6 081 kronor.
När det gäller förskolorna kan konstateras att flertalet är bygg42 Samtliga förskolors och grundskolor lokalytor finns angivna i bilaga 1-2 tillsammans med andra mått.

da under perioden 1960-talet till 1980-talet och är relativt likartade både vad gäller byggnadernas standard och underhåll.
Undantag utgörs av bl.a annat Förskolan Törnekvior som
byggdes och togs i bruk 2017/18. Många av lokalerna har
under de senaste åren fått planerat underhåll av ytskikten och
verksamheterna har då också gjort vissa anpassningar av lokalerna för att få en mer funktionell och modern lärmiljö. Vissa
lokaler utmärker sig åt det negativa hållet vad gäller innemiljö
(exempelvis Visborgsstaden) och det kan då både handla om
att lokalernas utformning är omodern eller behov av ytskiktsrenovering. Gamla tiders syn på barnomsorg kan tydligt ses i
våra två äldsta enheter Persgränd förskola och Visborgsstadens
förskola. Renovering följer till stor del teknikförvaltningens
underhållsplan som utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
har möjligheter att vara med och prioritera till viss del.
Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) om fysisk aktivitet och
miljöer

• Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter
och vistas i olika naturmiljöer.
• Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.
• Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande
om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet.
• Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.
Utomhusmiljön är viktig

Barn mår bättre och är friskare vid utomhusvistelse jämfört
med att vara inomhus. Förskolor som har en rymlig utemiljö
med träd, buskage och kuperad terräng ger även barnen en
ökad möjlighet till fysisk aktivitet. Barnens koncentrationsförmåga förbättras, och lek och motorik utvecklas på ett positivt sätt. En bra utemiljö ger extra möjligheter för social,
emotionell och kognitiv utveckling hos barnen vilket enligt
Folkhälsoinstitutet minskar risken för psykiska problem hos
barnen. Boverket har tagit fram allmänna råd och där uppges för förskolans del att ett rimligt mått kan vara 40 kvm
per barn i friyta. Forskning visar att den totala storleken på
friytan bör överstiga 3 000 kvm. På en gård som är mindre,
oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek
och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov43.
Den yta som finns som riktvärden avseende förskolors utemiljö varierar dock mellan 20 och 40 kvm per barn beroende
på utemiljöns kvalitet. Förskolorna på Gotland har i de allra
flesta fall en god utemiljö för lek och fysisk aktivitet.
I denna utredning har inte fastigheternas/gårdarnas storlek utretts. Detta skulle gett en skev bild av verkligheten då
många av Gotlands förskolor ligger i direkt anslutning till
park, skog eller andra grönytor. Vissa förskolor delar också

43 Mårtensson. F, C. Boldemann. M, Söderström, M, Blennow, J-E. Englund, och P.
Grahn. ”Outdoor Environmenta Assessment of Attention Promoting Settings for
preschool children – part of salutogenic concept.” Health and place 15, nr 4 (2009):
11491157.

i viss mån gård med intilliggande grundskola. Utmärker sig
allra mest gör nog även här Persgränd förskola. Detta är i sig
inte konstigt då förskolan har sin placering i Visby innerstad.
Gården som finns är liten men funktionell och relativ närhet
finns ändå till andra grönområden.
Lärmiljöerna varierar

Kvaliteten på grundskolornas lokaler varierar kraftigt. Många
lokaler håller hög kvalitet och är ändamålsenlighet ur ett pedagogiskt perspektiv. Exempelvis Solbergaskolan, Gråboskolan och Garda skola. Andra skolor har betydligt sämre lokalmässiga förutsättningar. Exempel på detta är Sanda skola,
Stånga skola och Vänge skola. Till stor del beror skillnaderna
på storleken och när skolorna är byggda. De mer nybyggda
skolorna har i högre utsträckning en bra pedagogisk miljö
med grupprum, avdelningsmöjligheter och bra ytor för pedagogisk personal. Graden av specialsalar för praktisk/estetiska ämnen så som slöjd, musik och bild är också högre på
de större skolorna. Det hänger ofta samman med att dessa
enheter också har undervisning för elever i de högre åldrarna
(högstadium) där kraven varit högre under en längre tid.
Avsaknad av specialsalar innebär resor för eleverna

Skolor som saknar specialsalar får som följd en högre grad
av elevrelaterade resor under dagtid för att nyttja sådana salar eller har undervisningen i ordinarie klassrum, något som
dessvärre motverkat likvärdighet och kvalitet. Mer om detta
finns att läsa i stycket kring elevrelaterade resor/skolskjutsar44.
Nämnas här kan ändå att fem av våra 31 grundskolor saknar
idrottshall på gångavstånd. Vad gäller just idrottsämnet har
behovet av idrottshallar ökat i och med den utökade timplanen på 100 timmar i ämnet idrott och hälsa i årskurserna 6-9.
Högstadieskolorna i Roma och Solbergaskolan i Visby utmärker sig, då det är mycket svårt att få tillgång till idrottssal.
Sexton enheter har slöjdmöjligheter på den egna skolan och så
44 Siffror kring elevrelaterade resor återfinns i bilaga 2.
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gott som endast högstadieskolorna har lektionssal/salar inredda för musikundervisning. Nämnas kan i sammanhanget att
konsultföretaget SWECO:s analys för Tyresö kommun från
år 201445 satte ett skallkrav på tillgång till salar för bibliotek,
musik, bild, slöjd, hemkunskap, naturvetenskapliga ämnen,
grupprum samt lärararbetsplatser utöver ordinarie lektionssalar för alla skolor med elever upp till årskurs 6 alternativt
årskurs 9. Skulle Gotland ha motsvarande krav skulle endast
våra sju högstadieskolor uppfylla dessa.
De flesta av grundskolorna saknar större gemensamma ytor
som t.ex aula där barnen kan samlas vilket delvis beror på att
många är byggda under en period då klassrumsundervisning
var rådande som pedagogisk metod. Detta medför även att
det på flera av skolorna också råder brist på såväl grupprum
som lärarararbetsplatser. Sådana är önskvärda för att främja
flexibilitet i undervisningen, men även samverkan i lärarlag.
Lärarna har istället på flera håll sin lärararbetsplats vid katedern i det egna klassrummet. Som exempel kan här nämnas
Sanda och Vänge som så gott som saknar grupprum och inte
har någon egentlig yta avsatt som gemensam arbetsyta för pedagogisk personal. Rent ytskiktsmässigt har flera enheter fått
underhållsarbeten utförda relativt nyligen. Terra Nova och S:t
Hans pågår och Högby står på tur. Enheter som behöver är
bl.a Vänge och delar av Öja.
Mer än tio grundskolor har allvarliga lokalbrister genom att
de inte lever inte upp till Hälso- och sjukvårdslagen gällande
exempelvis golvyta, avstånd till syntavla, tillgång till rinnande
vatten samt ljudisolering (för att sekretessens skull).
Utomhusmiljön på öns grundskolor får se som god. Motsvarande bedömning som görs i förskolan ger grundskolan
ett riktvärde på 30 kvm per elev och en total friyta som bör
överstiga 3 000 kvm. Inte heller här har någon undersökning
gjorts av storleken på öns skolgårdar, men bland de minsta
är S:t Hansskolan som har en total tomtarea på 4 288 kvm
varav skolgården är ca 2200 kvm exklusive tomten ”Ödis”
som finns i anslutning till skolan. Yta där är ca 600 kvm, dvs
totalt ca 2800 kvm. Många av skolorna, framförallt de utanför
Visby ligger i direkt eller nära anslutning till park eller skog.
Dessa kan normalt sett inte nyttjas under rasttid men finns
ändå som en fördel när det kommer till möjligheterna att lära
i och av naturen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att olikheterna är stora. Både vad gäller tillgång till specialsalar, rum för delning
av grupper och större samlingsmöjligheter men också i förutsättningarna för olika personalgrupper. Främst avses här
möjligheter för specialpedagoger, speciallärare och barn- och
elevhälsans personal som alla har en viktig och stödjande roll
i elevarbetet i främst grundskolan men till viss del även i förskolan. Alla skolenheters specifika förutsättningar finns redovisade rapportens del 2 och i de jämförande bilagorna 1 och 2.
Den nuvarande lokalplaneringen och behoven framåt finns
45 2014 BUN 0069, Tyresö kommun.
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beskrivna i barn- och utbildningsnämndens strategiska plan
och budget 2021-202346. I denna förutspås en brist på skollokaler i Visby med ca 14 klassrum och i Roma med två
klassrum. Även denna prognos kommer att förändras utifrån
uppdaterade befolkningsprognoser.

Hur ser det ut med måltider och städning?
Städningen på alla Region Gotlands förskole- och grundskoleenheter utförs av regionens interna service för detta (genom
regionstyrelseförvaltningen). Skillnaderna i kostnader för
städning kommer sig dels av hur många barn eller elever det
är per enhet men kan i viss mån också bero på hur lättstädad
enheten är. Detta hänger i sin tur ihop med när och hur enheten är byggd och/eller renoverad. Högst städkostnad inom
grundskolorna har Kräklingbo skola med 7 186 kronor per
elev och år och lägst har Stånga skola med 1 684 kronor per
elev och år. Inom förskolan ligger Törnekvior högst med 5
242 kronor per barn och år och lägst har Väskinde förskola
med 1 348 kronor per barn och år47.
Kostnaderna för måltider utgörs av alla inberäknade kostnader som respektive produktionskök bär. Dvs lokaler, personal, transporter till respektive enhet inom kökets område men
självklart också råvarukostnaderna. Organisationen består av
25 kök som levererar mat till de 74 enheterna. Dyrast är köket
i Kräklingbo skola med en produktionskostnad på 109 kronor per tillagad måltid och lägst har enheterna som får maten
från Tjelvarskolans kök där varje tillagad portion 2019 kostade 36,1 kronor48.
Nämnas kan att det just nu pågår en parallell översyn av
Region Gotlands måltidsorganisation49.

Digitaliseringen i förskola och grundskola
Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla
en digital kompetens. Skolans uppdrag omfattar därför att
stärka barnens och elevernas digitala kompetens. Detta som
en förberedelse inför ett liv som medborgare i en digitaliserad
värld. Därför har läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för
grundskolan förändrats från och med 1 juli 2018.
Som ett led i förändringarna har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tagit fram en lokal handlingsplan för digitaliseringen av den kommunala skolan på Gotland för åren
2018–202250. I handlingsplanen anges ambitionen att ”Barn,
elever, deltagare och medarbetare ska ha ändamålsenlig och
likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att
förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.”
I Region Gotlands förskolor är digitala verktyg en naturlig del
av det dagliga lärandet och utforskandet för barnen. Digitala verktyg används på ett medvetet sätt som gynnar barnens
46 Strategiska plan och budget 2021-2023 - BUN 2020/6.
47Se bilaga 1 och 2.
48 Måltidskostnaderna finns redovisade i bilaga1 och 2.
49 Syftet är att identifiera och initiera förändringar i organisation och lokalisering av
verksamhet som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar i den samlade måltidsverksamheten.
50 Handlingsplan för digitalisering 2017-2022

lärande. Alla förskolor använder lärplattor, men lärplattorna
finns i lite olika täthet per enhet.
Några korta aktuella fakta om digitaliseringsläget just nu

• 1-till-151 datorer är etablerat i alla grundskolornas i årskurs 7-9 och 90 procent av grundskolor F-6 har 1-till-1
idag och uppnår förmodligen 100 procent till år 2021.
• Alla pedagoger som undervisar i årskurs F-9 har lärplatta
och/eller dator.
• Alla skolor har trådlöst nät.
• Digitala klassrum är utbyggt i stor omfattning, men kvaliteten varierar.
• Digital kompetensutveckling pågår kontinuerligt. Exempelvis i STL (Skriva till lärande52), Office365 generellt
och just nu särskilt aktuellt i Teams i Office 365 samt
Skype. Båda för fjärr och distansundervisning.
• DIGU-team (tidigare kallat IKT-team) finns centralt på
förvaltning som omfattar IT-strateg, systemförvaltare, systemadministratör, IT-pedagog och verksamhetsutvecklare.
• Ca 400 pedagogiska appar används för undervisning i
nuläget och en översyn av utbudet pågår.

Ekonomiska aspekter på förskola och
grundskola
I det uppdrag som barn- och utbildningsnämnden fått från
regionfullmäktige framgår att nämnden ska utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild
som närmar sig referenskostnaden. Referenskostnaden bygger
på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om
kommunen bedriver den med genomsnittlig ambitionsnivå
och effektivitet.

Så här såg kostnadsutvecklingen ut åren
2014–2018
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tog hösten 2019
fram en rapport gällande kostnadsjämförelser för åren 2014–
201853. I rapporten återfinns bl.a kostnadsutvecklingen
under den aktuella tidsperioden för förskola, förskoleklass,
fritidshem och grundskola. Det finns även jämförelser mellan
Gotland och tre jämförelsegruppers kostnader. Grupperna är
samtliga kommuner, liknande kommuner samt kommungruppen.
I diagrammen till höger framgår kostnadsutvecklingen i de
olika skolformerna på Gotland och en jämförelse med ett
genomsnitt för de tre jämförelsegrupperna.

51 En dator per elev
52 STL är en vetenskapligt beprövad modell som stödjer lärares undervisning och
elevers lärande med digital teknik. Modellen har fokus på digitalt skrivande.
53 Rapporten finns i sin helhet som bilaga till detta dokument.

Sammanfattningsvis visar detta att kostnadsutvecklingen har
varit lägre i samtliga skolformer på Gotland än snittet för de
tre jämförelsegrupperna. Störst är förändringen inom gruskoskolan där skillnaden minskat från 17 360 kronor per elev till
1 898 kronor per elev d v s med hela 16 462 kronor per elev.
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Uppdragets utgångspunkt – en kostnadsbild
som närmar sig referenskostnaden
Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den med
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Referenskostnaden för t. ex grundskolan bygger på nettokostnaden för
grundskola och förskoleklass i riket; andel 6–15-åringar i
kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden
om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver
tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna
löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Värt att
notera är att modellen utgår från att det totalt inklusive de
fristående ska finnas 24 grundskolor på Gotland medan det
faktiska antalet är 37. I vårt eget resursfördelningssystem har
vi för att kunna driva de minsta skolorna lagt till ett stöd för
små skolor på landsbygden. Totalt omfattar stödet 9,7 miljoner kronor.
I rapporten gällande kostnadsutvecklingen för åren 2014–
2018 finns även en beskrivning av hur avvikelsen mot referenskostnaden för respektive skolform har förändrats under
åren 2015–2018. I nedanstående två diagram framgår dels
den procentuella avvikelsen för respektive skolform samt den
faktiska avvikelsen i miljoner kronor.

Sammanfattningsvis har den totala avvikelsen från referenskostnaden i stort sett halverats från 2015 till 2018 då den
minskat från 238,3 miljoner till 123,8 miljoner. Detta har till
största delen skett genom minskade personalkostnader.
Om grundskolan minskade sina kostnader så att man kommer i nivå med referenskostnaden skulle effekten bli en lägre
kostnad per elev än de tre kommungruppernas snittkostnad.
Se nedanstående tabell.

Personalrelaterad statistik
Enligt statistik från Kommun och landstingsdatabasen
(Kolada) har Region Gotland en högre personaltäthet är riket,
framförallt inom förskolan. Kommunala förskolan har under
åren 2008–2018 legat i snitt på 4,7 barn per årsarbetare. År
2017 var det år som personaltätheten var som högst med 4,4
barn per årsarbetare och år 2012 var det år som personaltätheten var som lägst med 5,1 barn per årsarbetare. De senast
publicerade siffrorna var för 2018 och visade då på 4,5 barn
per årsarbetare. De inrapporterade siffrorna för år 2019 publiceras under våren 2020.
Beträffande heltider med förskollärarexamen så hade Sanda
förskola högst andel med 59 procent på en total personalkapacitet på 12,8 heltidstjänster. Strax efter återfinns Öja förskola
som hade 57 procent heltider med förskollärarexamen - på en
total personalkapacitet på fem heltidstjänster. Lägst andel heltider med förskollärarexamen hade Fårösunds förskola med13
procent, där det totala personalkapaciteten är 7,9.
När det gäller antalet elever per lärare i grundskolan på Gotland så visar statistiken från Skolverket att snittet under läsåret
2018/2019 låg på 11,6. Variationerna är stora med det lägsta
värdet på 7,5 elever per lärare (Öja skola F-6) till det högsta
på 18,1 elever per lärare (Humlegårdskolan F-1)54.

54 För alla grundskolors hämförelsesiffror se bilaga 2.
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Hur många förskolor och grundskolor kan
Gotland ha?

Närservice - kartillustration
från servicestrategin

Många kommuner driver många fler skolor än vad utjämningen beräknar att de behöver. I 69 kommuner ligger det faktiska
antalet skolor minst 30 procent över utjämningsmodellens
beräkning, enligt tidningen Dagens samhälle. Kommunerna
i fråga kännetecknas som helhet av att de finns i gles- eller
landsbygd, att de har höga skolkostnader (i genomsnitt sju
procent över referenskostnaden i utjämningssystemet, vilket
motsvarar ca 35 öre i skatteuttag för en snittkommun). Gotland tillhör en av dessa. I skatteutjämningen baseras beräkningarna på att det på Gotland skulle finnas 24 grundskolor.
För närvarande har Gotland 36 kommunala grundskolor (exklusive tre resurskolor, men de fem fristående grundskolorna
inräknade). Merkostnaden för att ha fler skolor än Region
Gotland får bidrag för står Gotlands skattebetalare för. Ambitionen hos gotländska politiker är att hela Gotlands ska leva.
Därför har Region Gotlands i sitt eget resursfördelningssystem (som bygger på elevvolymer) lagt till ett stöd för små
skolor på landsbygden, som nämns på föregående sida.
Enligt modellen i utjämningssystemet börjar merkostnader
uppstå vid 130 elever i årskurs 7–9 och vid 80 elever i årskurserna F–6. Kostnaden per elev i de lägre årskurserna beräknas
ligga på 195 000 kronor per elev i skolor med mindre än 25
elever. Jämför med 73 000 kronor per elev i skolor med minst
150 elever55. ”Utjämningen av grundskolan är en av de tyngsta delarna i kostnadsutjämningen. Helt avgörande för kommunens utfall är andelen grundskolebarn bland invånarna.”
En tidigare utredning till regeringen56 gör gällande att 200
elever på en skola för årskurs 1-5 och 400 elever på en skola
för årskurs 6-9 är ”optimal” skolstorlek ur ekonomisk synvinkel. Vid ett elevantal under 100 uppstår merkostnader, säger
utredningen.
Grundläggande för hur många skolor det ska finnas och var
de ska ligga är hur lång skolväg eleverna kan ha för att få en
rimligt lång skoldag.

Servicestrategins ambitionsnivåer kring
förskolor och grundskolor
År 2018 antog regionfullmäktige servicestrategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”. Strategins ambitioner omfattar även förskole- och grundskoleverksamheten.
Målet med strategin är att säkerställa att Region Gotlands
service utvecklas så att den bidrar till en långsiktigt hållbar
regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för
boende, besökare och näringsliv.
Strategin fastställer vilken typ av service som ska finnas tillgänglig för olika geografiska serviceområden. Allt detta under
förutsättning att kvaliteten kan säkerställas. I serviceområden

med ”Närservice” ska förskola finnas samt grundskola från
förskoleklass upp till årskurs 6. I serviceområdena ”Fyra väderstreck” ska skola med högstadium finnas tillgängliga - dvs
årskurs 7-9.
Om man sammanställer dagens antal skolor utifrån servicestrategins karta för ”Närservice” så finns det i alla områden,
med undantag för Sudret och Östergarnslandet, fler skolor
än vad servicestrategin ”kräver”. Om man teoretiskt omvandlar antalet till minsta möjliga enligt strategin kommer man
väldigt nära utjämningssystemets siffror, detta under förutsättning att det är en grundskola per område i alla områden
förutom Visby. När det gäller högstadieskolor så finns det
idag tio på ön varav tre fristående. Servicestrategins ”Fyra vädersträck” lägger lägstanivån till en högstadieskola per väderstreck (område). I dagsläget innebär det att Gotland har en
högstadieskola ”för mycket” på norra Gotland och fem ”för
många” i det västra området.
Det finns inte för förskolan - som inom grundskolan - något utjämningssystem att jämföra med. Det är också så att det redan
idag finns ett område (Österganslandet) som enligt servicestrategin bör ha förskola, men där saknas kommunal förskola. Istället
finns fristående förskola i området. Det finns inte heller någon
egentlig överkapacitet inom kommunal förskola på Gotland. Detta sammanvägt gör att ett motsvarande resonemang som inom
grundskolan blir omöjligt. Dock kan man sammanfattningsvis
konstatera att strategins ambitioner rörande förskola uppfylls väl.

55 Artikel i Dagens samhälle 2020-01-30.
56 Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen - SOU
2011:39.
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Fyra väderstreck - kartillustration
från servicestrategin

Restiderna i nuläget

Idag överskrids de angivna maxtiderna i några enstaka fall.
Det handlar om sju elever och i en riktning. Detta motsvarar
ca 0,4 procent av de som åker skolskjuts.
F-6

7-9

Restid över 60 min i 0
ena riktningen

7

Restid över 60 min i 0
båda riktningarna

0

Restid över 45 min i 71
ena riktningen

-

Restid över 45 i
båda riktningarna

-

18

Vissa mönster i restiderna för skolskjutsarna framträder vid en
analys. Bl.a. blir det tydligt att elever som bor i Gothem har
en relativt lång restid. Även boende på Fårö har en ganska lång
restid. 10 elever, alla boende på Fårö, av de 45 som har skolskjuts till Fårösundskolans F-6 har en restid på över 45 minuter.
Några två gånger per dag. Det är dock ingen boende på Fårö
som har mer än 60 minuter. Havdhem skola har totalt 60 elever
som åker skolskjuts. Elva av dessa har längre än 45 minuters
restid en gång per dag och alla dessa bor i Hablingbo eller Rone.

Skolskjutsning och skälig tillgänglighet i tid
På Gotland åker ca 1 800 elever skolskjuts varje dag. Varje
kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri
skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild
omständighet. Förutom Skollagen regleras skolskjuts genom
barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts.
Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet. Rätt till
skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem
i (hemskolan) eller elever som går i annan kommuns grundskola. Elever som inte har beviljats skolskjuts kan få åka med
i skolskjuts i mån av plats och om befintlig hållplats används.

Sexton elever boende i Träkumla och Stenkumla har mer än
45 minuters restid en gång per dag. De åker till dels Lyckåkerskolan och dels Södervärn och den totala numerären med
skolskjuts till dessa båda skolor är 62 elever i år F-6. 13 av 60
resande med skolskjuts till Romaskolans F-6 har mer än 45
minuters restid en gång per dag. Elva av dessa bor i Hogrän.
Av 122 elever till Västerhejde skola är det tio som har mer än
45 minuters restid. Det är lätt att tänka att eleverna i våra mest
perifera skolor Öja och Kräklingbo skulle ha längst restid. Så
är dock inte fallet då ingen av eleverna i dessa två skolor åker
över 45 minuter.
De sju elever i årskurs 7-9 som har mer än 60 minuter restid
en gång per dag är fördelat enligt följande:

En kommun är skyldig att pröva behov av skolskjuts från båda
vårdnadshavarnas adresser endast när barnet bor lika mycket
hos vardera föräldern. Alla elever som valt sin hemskola erbjuds skolskjuts utifrån det regelverk som barn- och utbildningsnämnden beslutat.

• Två elever i Hangvar som åker till Fårösundsskolan.
• En elev som bor i Östergarn och en som bor i Buttle båda åker till Romaskolan.
• Två elever som bor i Stenkyrka och en elev som bor i
Tingstäde - alla åker till Solklintsskolan i Slite.

Det finns inga nationella rekommendationer kring restider
med skolskjuts utan det är upp till varje kommun att besluta
vad som är rimligt. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt att maximal restid till respektive från skolan ska vara
högst 60 min för elever i förskoleklass till årskurs 9. Restiden
ska endast i undantagsfall överstiga 60 minuter. Målsättningen är att väntetiden före hemfärd från skolan efter skoldagens
slut inte ska vara längre än 60 minuter.

I sammanhanget kan nämnas att forskning visar att hur elever
färdas till och från skolan har betydelse för deras välmående och
påverkar deras studieresultat. I studien ingår nästan 400 barn
i årskurs 4, 6 och 8 från värmländska skolor. Slutsatsen som
dras av studien är att barns restid spelar roll för deras prestation
i skolan. Men samtidigt är barn som är aktiva på vägen till
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skolan - t.ex pratar med andra - piggare, nöjdare och presterar
bättre i skolan. Allra bäst är det att låta barnen cykla, gå eller åka
skolskjuts till skolan, menar forskaren bakom studien57.

Prognosen för skolskjutsar
För skolskjutsarna på Gotland prognostiserar utbildningsoch arbetslivsförvaltningen en mindre ökning fram till 2028.
Läsåret 2018/19 fanns 6419 elever i årskurs F-9 varav 1779
hade rätt till skolskjuts. Mängden skolskjutsar är helt beroende av skolorganisationen, den demografiska utvecklingen, var
familjerna är bosatta och om familjer väljer annan skola än
hemskolan genom det fria skolvalet.
Volymer och aktuell prognos

Skolskjutstrafiken för år 2019 omfattar ca 1,1 miljoner km
(inklusive fram- och tillbakakörning med tom buss) eller
990 000 km (exklusive fram- och tillbakakörning). Detta kan
jämföras med 1,5 miljoner km (exklusive fram- och tillbakakörning) per år före år 2012.
Elevökningen till år 2028 är ca sju procent och utbildningsoch arbetslivsförvaltningen uppskattar att ökningen för skolskjutsar är proportionell med 50 procent av den prognostiserade elevökningen. Detta beroende på att de flesta elever inte
påverkar rutterna då de ofta bor längs med befintliga rutter.
För läsåret 2019/20 har elektronisk ansökan om skolskjuts
införts och det påverkar volymen beslut samt en del linjedragningar.

Inför år 2020 har Region Gotland genomfört en upphandling
av allmän linjelagd kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik
i form av skolskjutsar. Det nya avtalet58 omfattar både skolskjuts och linjetrafik - något som är ovanligt. (Normalt sett
ansvarar region/län för linjetrafik och kommunerna för skolskjuts.) Detta ger möjlighet att samordna fordon och chaufförer vilket ökar flexibiliteten. I avtalet för både taxi och bussar
kan Region Gotland nyttja det fordonsslag som passar bäst.
Detta kommer alltså att ge möjlighet att kapa ”svansarna”
inom upptagningsområdena och med det korta restiderna för
de som bor längst bort då deras bussresa kan ersättas av taxi.
En faktor som servicestrategin pekat ut är utvecklingen av
skolskjutsverksamheten med nya och utvecklade rutter som
kan kompensera ökade geografiska avstånd till verksamhet.
Detta ger det nya avtalet utrymme för. ”Skälig tillgänglighet
i tid” ses som en viktig utgångspunkt vid strukturella förändringar.
Kostnaden för Trafik 2020 beräknas till 357 miljoner kronor
för treårsperioden dvs 119 miljoner kronor per år. Överenskommelse har träffats mellan barn- och utbildningsnämnden
(BUN) och tekniska nämnden (TN) att BUN betalar 28 procent av totalkostnaden. Detta är baserat på antalet körda kilometer år 2018 av respektive trafikslag. Trafik 2020 kommer
att medföra en kostnadsminskning för BUN på 1 238 000
kronor. BUN har i budget för år 2020 utgått från de gamla skolskjutsavtalen och därför budgeterat totalt 37 miljoner
kronor.
Elevrelaterade resor

Elevernas resande påverkas också av vilka ämnen som är möjliga att läsa i den egna skolan (att lärare i ämnet finns liksom
eventuella specialsalar för ändamålet) och hur ofta eleverna
behöver åka till en annan skola för att få undervisning i ämnet/ämnena - exempelvis slöjd, bild, musik, hemkunskap och
57”Drivers of children’s travel satisfaction” (2018) av Jessica Westman, Centrum för
tjänsteforskning, Karlstads universitet.

58 Det nya avtalet ersätter tidigare avtalet för tätortstrafik Visby, landsbygdstrafiken
på Gotland samt de sju skolskjutsavtalen.
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nisk utrustning, AI-artificiell intelligens, mer datakunskap/programmering i undervisningen)
• Värderingsförändringar (synen på utbildning, yrke, samhälle, individ osv)
• Hållbarhetsfrågor/klimat- och miljöförändringar kommer
att vara centrala för samhället och därmed i undervisningen
• Demografiska förändringar kommer att påverka barn-/
elevtal och tillgång på medarbetare och chefer

idrott59. Även moderna språk är ett ämne som det sker undervisning i på någon av Region Gotlands högstadieskolor,
men då inte på grund av lokalerna utan snarare beroende på
gruppens storlek och lärarnas behörigheter.
Tiden som eleverna reser är mycket olika fördelad. Många
reser inte alls och de elever som har mest tid i buss för denna
typ av resor är eleverna i år 6 i Stenkyrka skola som totalt
åker 120 minuter per vecka. Även eleverna i år 6 i Öja och
Kräklingbo har relativt mycket restid med 95 respektive 80
minuter. Sammanlagt kostade de elevrelaterade resorna drygt
1,5 miljoner kronor 2019. För mer detaljer kring de elevrelaterade resorna60.

Framtidens undervisning och lärande
En frågeställning i direktivet till översynen av förskolan och
grundskolan är vad samhället kommer att ställa för krav på
skolan på 10–15 års sikt. Det kommer att behövas en förskola och grundskola som i framtiden återspeglar den pågående samhällsomvandlingen. Om man överväger den globala
ekonomin, den tekniska utvecklingen och att det finns ett
arbetsliv i snabb förändring, kan man konstatera att detta sannolikt kommer att ställa krav på undervisning och lärande
– bl.a rekommendationerna för hur utbildning bör vara utformad. Den teknisk utveckling kommer utan tvekan att påverka
undervisning och lärande.
Några stora trender som har och kommer ha betydelse för
framtidens förskola och skola är:
• Globalisering som påverkar skolsystemet i stort och vilken kunskapsinlärning som ska ske och vilka resurser som
står till buds
• Digitalisering/teknikutveckling (t.ex mer avancerad tek59 Elevrelaterade resor.
60 Se bilaga 2.
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Oavsett kommande förändringar och framtidens skolsystem
kommer läraren inte att vara mindre viktig i skolan år 2035.
Samhället kommer att fortsätta ha ett intresse av att försöka
styra vad människor lär sig – det finns en nytta med det att det
finns kompetens inom efterfrågade yrkesområden. En slutsats
är att vi måste vara beredda på ett livslångt lärande och att
anpassa oss till förändring genom yrkesbyten. Det kommer
att vara viktigare än någonsin att varje elev har möjlighet att
lägga grunden för just det livslånga lärandet. Ett kvarstående
faktum är att satsning på utbildning kommer att fortsätta vara
en av de främsta vägarna till att utjämna skillnader i människors levnadsvillkor.

Så här har rapporten tagits fram
Arbetet med att ta fram denna rapport - för att bygga upp
samlad kunskap om nuläget i förskolan och grundskolan startade i oktober 201961. Avstämningsmöten kring arbetet
har skett löpande i styrgruppen, politisk referensgrupp och
samverkansmöten. Under arbetets gång har sex informationsmöten genomförts för 1500 medarbetare62 i Region Gotlands
förskolor och grundskolor. Dels för att informera om arbetet
och bakgrunden till att översynen görs och dels för att få en
uppfattning om hur medarbetare tolkar begreppen kvalitet
och likvärdighet samt för att närmare ta reda på synen på en
attraktiv arbetsplats - alla via Mentimeter. Medarbetare har
också fått möjlighet att lämna medskick i form av synpunkter
vid informationsmötena - även detta anonymt via Mentimeter. Medarbetare har även uppmanats komma in med frågor
och synpunkter via särskild e-postbrevlåda. Något enstaka
förslag har kommit in.
Även rektorer i grundskola och förskola har i sina ledningsgrupper prövat frågan kring likvärdighet och kvalitet utifrån
olika perspektiv: föräldern, barnet/eleven, pedagog och rektor.

I samband med sportlovet gick en enkät ut till alla vårdnadshavare inom förskola och grundskola64. Då svarsfrekvensen
endast var tio procent bland föräldrar i förskola och sex procent bland föräldrar i grundskolan öppnades enkäten åter
upp under vecka 17. Den har också gått ut personligt till alla
elever i årskurserna 5-9 och år 1 på gymnasiet. De svarande
har fått värdera ett antal faktorer som är viktigast i den bästa
skola svarande kan tänka sig. I de yngre åren, förskoleklass
till och med år 4, har klasserna svarat gemensamt under ledning av en pedagog. Där är med andra ord svaren framröstade
med hjälp av majoritetsbeslut inom varje klass som besvarat
enkäten. Svarstiden var en dryg vecka för eleverna och sammanlagt cirka tre veckor för vårdnadshavare. Enkäten gick
ut till drygt 4300 vårdnadshavare i förskolan varav 731 har
svarat. Inom grundskolan gick den ut till drygt 10 000 vårdnadshavare varav 1311 svarat. I de yngre åldrarna gick den
ut till knappt 150 grupper där 106 svarat och bland de äldre
eleverna gick den ut till drygt 3 250 elever och 583 svarade.
Då svarsfrekvensen i flera av grupperna är låg kan inte allt för
stora slutsatser dras men de svar som inkommit ligger i linje
med tidigare studier och erfarenheter bland förskolans och
grundskolans personal65. Under maj månad kommer det även
att genomföras djupintervjuer med vårdnadshavare kring de
svar som lämnats.
Merparten av jämförelsetalen i rapportens redovisningsdel
och bilagor är från 2019. I vissa fall 2018 eller läsåret 2018/19
och i några enstaka fall 2020.

Tidplanen för den politiska beslutsprocessen
Nulägesrapporten kommer att presenteras på barn- och
utbildningsnämndens (BUN) arbetsutskott den 31 mars för
att sedan fastställas i BUN 14 april. Därefter börjar arbetet
med att ta fram ett förslag på ny förskole- och grundskoleorganisation.
Kommande organisationsförslaget presenteras på BUN:s
arbetsutskott den 29 september och beslutas 20 oktober. Förslaget går sedan vidare till regionstyrelsen vars arbetsutskott
behandlar förslaget den 11 november och regionstyrelsen
fattar sitt beslut den 25 november. Sedan går förslaget till
förskole- och grundskoleorganisation vidare till regionfullmäktige som får sista ordet i ärendet den 14 december.

Som ett led i kommunikationsinsatserna om översynen har
även nämndpolitiker i barn- och utbildningsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige (gruppledare) samt tjänstemän/direktörer vid regionstyrelseförvaltningen deltagit i
praktiska gruppövningar och diskussioner kring begreppen
kvalitet och likvärdighet i förskola och grundskola utifrån
olika perspektiv (enligt ovan)63.
61 Regionstyrelsen beslutade om projektdirektivet för översynen 2019-10-23.
62 januari 2020
63 Workshop 2020-02-07.

64 Översättning till något annat språk än svenska hade inte gjorts vilket delvis kan
försvårat möjligheterna för elever och föräldrar med annat modersmål än svenska.
65 Alla frågor och svar redovisas i bilaga 5.
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Sammanfattning
Rapportens del 1 innehåller en beskrivning av den nuvarande organisationen
för Region Gotlands förskola och grundskola (med styrkor och utmaningar), prognoser för barn- och elevtal, den rådande kompetensförsörjningssituationen, elevresultaten, reurser inom barn- och elevhälsan, lokalkapaciteten
och behoven av lokalåtgärder, skolskjutsbehoven och elevernas resande för
att få undervisning i andra skolor med mera. Vi har beskrivit ett läge där det
framåt blir fler barn och elever i verksamheten samtidigt som lärarbristen
ökar. Rapportens del 1 innehåller också en beskrivning av vilka faktorer som
är viktiga för framgångsrika skolor, där rektors viktiga roll i pekas ut i att
dagligen kunna leda verksamheten (dvs vikten av ett nära pedagogiskt ledarskap) samt att lärare behöver kunna arbeta gemensamt för att lägga grunden
för att nå goda elevresultat. Vi beskriver också hur kostnadsutvecklingen
sett ut och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och
jämförbara kommuner.
Utgångspunkten för hur förskolan och grundskolan ska organiseras är
huvudmannens ansvar för barnens och elevernas lärande och kunskapsutveckling . Eleverna har rätt till en likvärdig utbildning med tillgång till
behöriga lärare, elevhälsa och andra resurser är nödvändiga för att skolan
och undervisningen ska fungera. Det som kan konstateras är att det råder
olika förutsättningar att klara läroplansmålen i Region Gotlands förskolor
och grundskolor. I nästa steg av översynen av förskola och grundskola kommer utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att lägga fram ett förslag på en
ny förskole- och grundskoleorganisation som beslutas av Region Gotlands
förtroendevalda under hösten/vintern 2020.

BUN 2019:1091

Rapport från översynen - del 2
redovisning av skolenheterna
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Redovisning av Region Gotlands
förskole- och grundskolenheter

Här följer en redovisning för varje skolenhet från norr till söder kring upptagningsområden, antal barn och
elever, elevprognonser, måluppfyllelse, lokalkapacitet m.m. Barn- och elevtalen i de beskrivande texterna om
skolenheterna är från 15 mars år 2020. Ytterligare jämförbara detaljer kring lokalytor, andel pedagoger med
pedagogisk högskoleexamen, kostnader, tillgång till elevhälsopersonal m.m återfinns i jämförbar tabell i bilaga 1-2. Samlad statistik kring måluppfyllelse/elevresultat samt resultat kring Skolinspektionens enkät och
föräldraenkäten i förskola för hela Gotland och riket återfinns längst bak i denna rapportdel.

Visby med omnejd

Granen för barn 1-2 år, Kvisten för barn 1-2 år, Rönnen för
barn 3-5 år, Boken för barn 3-5 år, Asken för barn 3-5 år.
Bedömningen är att det finns plats för upp till 115 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 113

15/3: 114

15/3: 112

15/3: 107

15/10: 111

15/10: 107

15/10: 106

15/10: 103

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Väskinde förskola
Väskinde förskola ligger ca tio km norr om Visby. Förskolan
har 107 barn på sex avdelningar: Björken för barn 1-2 år,

Förskolan har ändamålsenliga lokaler fördelat i två byggnader och huvudbyggnaden är nyrenoverad. Tidsbegränsade
bygglov finns för paviljonger, vilka upphör 2022. Förlängning
är möjlig till år 2025. Därefter måste permanent lösning vara
på plats. Då förskolan och grundskolan delvis har gemensamma lokaler är planering och prioritering utifrån detta mycket
viktigt. Förskolans utemiljö är bra med välutrustad gård och
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närhet till skog och natur. Förskolan har serveringskök och får
sin mat från Väskinde skola.

och natur. Skolan har eget tillagningskök.

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10

Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).

2018

2019

8,37

8,89

Måluppfyllelse

2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv
Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/96/96

Åk 6
Betygsresultat

99

2017

2018

2019

44/64

20/63

34/50

94/100/88

100/100/

93/97/94

100

93

99

96

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)

Väskinde skola F-6
Väskinde skola är en grundskola som ligger ca 10 km norr
om Visby med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6
och fritidshem. Upptagningsområdet är Väskinde, Lummelunda och Bro socknar. Skolan har 231 elever varav 76
går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: två paralleller F-3, en parallell 4-6. Bedömningen är att skolan kan
ta emot upp till 300 elever1. I årskurs 7-9 tillhör eleverna
Solbergaskolan.

Vårdnadshavare

Elever åk 5

7,7

7,33

Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

194

225

233

231

Forellen förskola

Elevtalet avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
F-6
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

247

239

242

236

214

Beräknat, på historik, är att Väskindes ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 90 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Väskinde skola är en traditionell skolbyggnad i ett plan med
undantag för personalutrymmen. Skolan har tretton klassrum
och nio grupprum samt specialsalar för undervisning i textilslöjd, träslöjd och idrott. Hemkunskap och moderna språk
läses på Solbergaskolan. Rum finns avsatt för Barn- och elevhälsan. Separat rum för kurator/psykolog och skolsköterska
efterfrågas. Rum har även avsatts för skolbibliotek.
Väskinde skola har en utemiljö med lekredskap, hinderbana,
fotbollsplaner och stora ytor för fri lek. Det är nära till skog
1 Vid ett elevantal överstigande 250 måste lokalerna anpassas.
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Forellen förskola ligger i norra Visby. Förskolan har 75 barn
på fyra avdelningar: Räkan för barn 1-3 år, Musslan för barn
1-3 år, Snäckan för barn 3-5 år, Krabban för barn 3-5 år.
Bedömningen är att det finns plats för upp till 80 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 81

15/3: 82

15/3: 79

15/3: 69

15/10: 76

15/10: 75

15/10: 61

15/10: 71

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan har ändamålsenliga lokaler. Utemiljön är bra med
välutrustad gård och närhet till parker och natur. Förskolan
har eget tillagningskök.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,22

8,92

Storken förskola
Storken förskola ligger i norra Visby och är till viss del en
språkförskola riktad speciellt till barn med tal- och språksvårigheter. Förskolan har 76 (64+122) barn på fem avdelningar: Lärkan för barn 1-3 år, Ugglan för barn 1-3 år, Duvan
för barn 3-5 år, Svalan (språk) för barn 3-6 år, Måsen
(språk) för barn 3-5 år. Bedömningen är att det finns plats
för upp till 80 (65+15) barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3:
79+14

15/3:
87+12

15/3:
77+13

15/3:
69+14

15/10:
74+11

15/10:
75+13

15/10:
64+10

15/10:
55+12

Norrbackaskolan F-6
Norrbackaskolan är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand norra delen av Visby och är gemensamt med S:t Hansskolan och Polhemskolan vilka bildar ett
gemensamt skolområde. Skolan har 178 elever varav 132 går
på fritidshem. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp
till 180 elever. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6.
Hemkunskap och moderna språk läses på Solbergaskolan. I
årskurs 7-9 tillhör eleverna Solbergaskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

192

192

189

178

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.

Förskolans lokaler har en bra planlösning och lokalerna är
nyrenoverade. En paviljong med tidsbegränsat bygglov togs
bort hösten 2019. Det har gett till följd att Storken förskola
minskat sin verksamhet med en avdelning. Utemiljön är bra
med välutrustad gård och närhet till parker och natur. Förskolan har eget tillagningskök.

Elevprognos

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,50

8,97

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

176

164

147

143

137

Beräknat, på historik, är att Norrbackaskolan ansökningar till förskoleklass motsvarar nästan 100% av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Skolbyggnaden är traditionellt byggd i delvis två plan med
åtta klassrum och åtta grupprum samt specialsalar för undervisning i idrott och slöjd. I byggnaden bedriver även särskolan
verksamhet. Norrbackaskolan tar emot elever från andra skolor för slöjdundervisning. Skolbibliotek finns i rum avsatt för
ändamålet. Skolan har ett eget tillagningskök. Utemiljön är
säker med välutrustad gård och närhet till parkområden och
natur. Barn- och elevhälsan har rum avsatt för verksamheten,
men det saknas sekretessdörr. Egna och separata rum för kurator/skolpsykolog efterfrågas.

2 språkförskolan
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Måluppfyllelse

Elevprognos

Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

78/96

87/77

80/84

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

86

113

134

141

149

Då Polhemskolan är under uppbyggnad är elevsiffrorna till största
delen uppskattade. Hänsyn är även tagen till statistik från Region
Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Vårdnadshavare

Elever åk 5

Skolbyggnaden är i ett plan med åtta klassrum och nio grupprum. Specialsal finns för undervisning i idrott. Huset är helt
nyrenoverat. Specialsalar för praktisk-estetiska ämnen planeras i befintlig byggnad på fastigheten kallad ”Långa längan”.
Skolbibliotek finns centralt placerat i rum som delas med
fritidshemsverksamhet. När renoveringen är klar kommer
rum finnas avsatt för Barn och elevhälsan. Skolgården är säker, men under upprustning då skolan är ny. Skolan har serveringskök och får sin mat från Wisbygymnasiet. Matsalen
delas med gymnasieelever och när elevtalen ökar kommer det
att behövas anpassningar av lokalen.

8,9

8,72

Måluppfyllelse

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

96/100/95

83/96/100

97/100/97

96/100/96

Åk 6
Betygsresultat

98

97

98

99

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)

Eftersom skolan är ny från höstterminen 2019 saknas data kring
nationella prov och betygsresultat.

Polhemskolan F-6
Polhemskolan är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Skolan är ny och
under uppbyggnad och har 66 elever från F-4 varav 60
går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en parallell förskoleklass, sammanslagna klasser 1-2 och 3-4 (som
samläser tills dess att grupperna är stora nog att övergå till
åldershomogena klasser) samt särskild undervisningsgrupp
(SUG). Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 190
elever när den är färdigutbyggd. Upptagningsområdet är i
första hand norra delen av Visby och är gemensamt med
S:t Hansskolan och Norrbackaskolan. Hemkunskap och
moderna språk läses på Solbergaskolan. Slöjdundervisningen sker på Norrbackaskolan. I årskurs 7-9 tillhör eleverna
Solbergaskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

-

-

-

65

Antalet elever avser 15 oktober.
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Persgränd förskola
Persgränd förskola är Gotlands äldsta förskola och ligger i
Visby innerstad. Förskolan har 45 barn på tre avdelningar:
Hugin för barn 1-2 år, Munin för barn 2-3 år, Ratatosk för
barn 4-5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till
55 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 46

15/3: 50

15/3: 41

15/3: 47

15/10: 39

15/10: 38

15/10: 46

15/10: 42

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolans lokaler är inte anpassade till dagens förskoleverksamhet eller kraven på tillgänglighet. Planlösningen är inte
optimal utan har många vinklar och vrår. Ventilationen är
nyrenoverad. Gården är liten och trång men funktionsenlig.
Nytt trädäck finns och förbättrat UV-skydd. Förskolan har
serveringskök och får sin mat från Norrbackaskolan.

Nöjdhetsindex föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,06

8,43

Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

S:t Hansskolan F-6

2017

2018

2019

76/92

69/78

91/82

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

96/92/100

91/96/100

100/100/
100

96/100/
100

Åk 6
Betygsresultat

98

96

96

100

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)

S:t Hansskolan är en grundskola i Visby innerstad med
verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Upptagningsområdet är i första hand innerstaden och gemensamt med Norrbackaskolan och Polhemskolan, då dessa
bildar ett gemensamt skolområde. Skolan har 184 elever
varav 117 går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation:
en parallell F-6. Bedömningen är att skolan kan ta emot
upp till 190 elever. Eleverna får sin undervisning i moderna
språk, hemkunskap och slöjd på andra skolor. Skolan tar
emot elever från andra skolor för idrottsundervisning. I
årskurs 7-9 tillhör eleverna Solbergaskolan.

Vårdnadshavare

Elever åk 5

8,1

6,03

Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

179

180

189

183

Solbergaskolan 4-9

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

175

163

150

129

124

Beräknat, på historik, är att S:t Hans ansökningar till förskoleklass
motsvarar nästan 100 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Skolbyggnaden är i tre plan med källare. Skolhuset har tio
klassrum, sju grupprum och specialsalar för idrott (två stycken) i separat byggnad. Rum har avsatts för skolbibliotek. Renoveringsåtgärder är planerade i flertalet klassrum, korridorer
och aula med start våren 2020. Rum har avsatts för Barnoch elevhälsan, men sekretessdörr saknas. Egna och separata
rum efterfrågas för kurator/skolpsykolog. Skolgården är liten
och är belägen framför och bakom skolbyggnaden. Möjlighet
finns ibland till liten extra gård bredvid. Skolan har serveringskök och får sin mat från Norrbackaskolan.

Solbergaskolan är en grundskola med verksamhet från
årskurs 4 till 9 och har även särskild undervisningsgrupp
(SUG) och samundervisningsgrupp. Fritidshem saknas på
skolan. Eleverna i år 4-6 erbjuds fritidshemsplats på Tjelvarskolan. Upptagningsområdet är centrala och norra delen av
Visby, samt Väskinde/Bro. Skolan har 733 elever. Nuvarande klassorganisation: två paralleller år 4-6 samt åtta paralleller år 7-9. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till
850 elever.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

672

645

703

725

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
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Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

715

711

721

738

732

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Traditionell skola i två huvudbyggnader i två till tre plan
samt två separata byggnader för kök/matsal, hemkunskap och
idrott. Skolan har 45 klassrum och 25 grupprum samt specialsalar för undervisning i idrott, slöjd och hemkunskap, bild,
musik och naturvetenskapliga ämnen. Skolan tar emot elever
från andra skolor för undervisning i moderna språk, slöjd och
hemkunskap. Rum finns avsatta för skolbibliotek. Utemiljön
är bra utrustad med säker skolgård och närhet till parkmiljö.
Skolan har eget tillagningskök. Barn- och elevhälsan har ändamålsenliga lokaler på skolan. Framtida renoveringsbehov
finns av ventilationen i A-huset. Nämnas kan att den öppna
ungdomsverksamheten Citygården bedriver verksamhet i Solbergaskolans elevcafé, efter skoltid.

Blå huset förskola
Blå Huset förskola ligger i Bingebyområdet i nordöstra
Visby. Förskolan har 75 barn på fem avdelningar: Bläckfisken för barn 5 år, Blåvalen för barn 4 år, Hajen för barn 3
år, Rockan för barn 1-2 år, Pirayan för barn 1-2 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 80 barn.
Barntal

Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016

2017

2018

2019

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

96/100/96

83/96/100

97/100/97

96/100/96

Åk 6
Betygsresultat

92

Åk 9
Betygsresultat

81

91

95

92

Salsavärde
*

73

76

73

80

91

96

82

2016

2017

2018

2019

15/3: 75

15/3: 75

15/3: 74

15/3: 74

15/10: 73

15/10: 63

15/10: 68

15/10: 69

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan har slitna men ändamålsenliga lokaler med funktionell planlösning. Utemiljö är bra med närhet till parkmiljö.
Förskolan har serveringskök och får sin mat från Tjelvarskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,51

8,68

* Salsavärde - skolenhetens resultat av slutbetygen i årskurs 9
(elever som uppnått kunskapskraven) med hänsyn till elevsammansättningen.
Behörighet i åk 9 till yrkesprogram på gymnasiet (andel i procent)
2016

2017

2018

2019

77

87

89

89

Skolinspektionens enkät, övergripande nöjdhet (10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elev åk 5

Elev åk 9

8,1

7,32

7,61
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Asken förskola
Asken förskola ligger centralt i Visby (på A7-området).
Förskolan har 63 barn på fyra avdelningar: Diamanten för
barn 1-3 år, Pärlan för barn 1-3 år, Kristallen för barn 4 år,
Juvelen för barn 5 år. Bedömningen är att det finns plats för
upp till 65 barn.

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10

Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 54

15/3: 53

15/3: 54

15/3: 59

15/10: 54

15/10: 54

15/10: 52

15/10: 60

2018

2019

8,61

9,03

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Innemiljön är bra och lokaler har bra planlösning. Gården är
liten, men i bra skick. Lokalerna förhyrs av värden GotlandsHem genom teknikförvaltningen. Underhållsarbeten genomförs av GotlandsHem under våren 2020. Evakuering sker till
före detta förskolan Lien Det är nära till spontanidrottspark
samt gångavstånd till park- och naturområden. Förskolan har
serveringskök och får sin mat från Wisbygymnasiet.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,81

8,83

Humlegårdsskolan F-1
Humlegårdsskolan är en grundskola med verksamhet för
förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem. Upptagningsområdet
är Lännaområdet i Visby. Skolan har 79 elever och 80 går på
fritidshem4. Nuvarande klassorganisation: två paralleller F-1.
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 100 elever.
Eleverna i årskurs 2 går vidare till Alléskolan, som ligger
några hundra meter bort. Ett nära samarbete sker med just
Alléskolan då skolorna tillsammans utgör ett gemensamt
skolområde.
Elevtal

Humlan förskola

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

73

75

82

79

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos

Humlan förskola ligger i Humlegårdskolan, centralt i Visby.
Förskolan har 51 (36+153) barn på fyra avdelningar: Ängen
för barn 1-4 år, Jordhumlan för barn 5 år, Hagen för barn
1-3 år samt Heden som är en specialavdelning för barn med
flerfunktionsnedsättning. Bedömningen är att det finns
plats för upp till 51 (36+15) barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3:
41+14

15/3:
43+14

15/3:
42+15

15/3:
42+15

15/10:
43+12

15/10:
42+14

15/10:
41+15

15/10:
32+14

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

80

80

80

80

80

Skolans placering är mycket central och relativt stor rörlighet
råder inför val av förskoleklass. Beräknat, på historik, är att Humlegårdsskolans ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 40 elever.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Skolan är byggd i ett plan med matsal och idrottssal i ena
änden av byggnaden. Utemiljön är säker med en välutrustad
gård som delas med förskola. Det är nära till parkmiljö.
Humlegårdsskolan har serveringskök och får sin mat från
Wisbygymnasiet.

Humlan förskola är lokalintegrerad med Humlegårdsskolan.
Förskolan har slitna men ändamålsenliga lokaler men med trång
planlösning. Höstterminen 2019 avvecklades en paviljong med
anledning av att tidsbegränsat bygglov inte förlängts. Detta har
medfört att förskolan avvecklat en avdelning. Utemiljö är bra
med närhet till parkmiljö. Förskolan har serveringskök och får
sin mat från Tjelvarskolan.
3 specialavdelningen Heden

4 inklusive särskoleelev
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Litet rum har avsatts för Barn- och elevhälsan, men sekretessdörr och väntrum saknas. Egna och separata rum för kurator/
skolpsykolog efterfrågas.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

Alléskolan 2-6
Alléskolan är en grundskola med verksamhet för årskurs 2
till 6 och fritidshem. Upptagningsområde är Lännaområdet
i Visby. Skolan har 199 elever varav 108 går på fritidshem.
Nuvarande klassorganisation: en parallell åk 2-6, men
klasserna delas ofta i två grupper pga klassrummens storlek.
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 200 elever. I
årskurs 7-9 tillhör eleverna Solbergaskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

168

174

191

195

2017

2018

2019

79/86

73/70

77/82

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/97/93

87/96/100

97/100/
100

93/97/97

Åk 6
Betygsresultat

97

96

98

97

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elever åk 5

7,0

6,67

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

200

200

205

200

199

Beräknat, på historik, är att Alléskolans (Humlegårdens skolområde med F-1 på Humlegårdsskolan) ansökningar till förskoleklass
motsvarar ett intag på ca 40 elever. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av
Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Skolbyggnaden utgörs av ett före detta militärt logement
byggt år 1942 i fyra plan. Skolan startade 1988 efter att byggts
om till skola. Lokalerna är långsmala med svårutnyttjade korridorytor vilket ger låg tillgänglighet. På skolan finns idag tio
klassrum och fem grupprum. Lokalerna är mycket slitna och
medel har beslutats om av regionfullmäktige för ombyggnation/renovering med tillbyggnation. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer att Alléskolan och den nystartade
Polhemskolan tillsammans kommer att möta behovet av flertalet utbildningsplatser för ett växande Visby. Skolan blir efter
den planerade ombyggnationen tvåparallellig F-6.
Rum har avsatt för skolbibliotek. För undervisningen i idrott
används närområdets idrottshall (A7-hallen). Hemkunskap,
slöjd och moderna språk läses på Solbergaskolan. Skolan
har ett serveringskök och får sin mat från Wisbygymnasiet. Alléskolan har en säker och välutrustad skolgård med
stora grönytor och närhet till parkmiljö. I direkt anslutning
till skolgården har man tillgång till en spontanidrottsplats.
10 | Region Gotland

Klubbsvampen förskola
Klubbsvampen förskola ligger i östra Visby. Förskolan
har 63 barn på fyra avdelningar: Tickan för barn 1-2 år,
Champinjonen för barn 1-2 år, Kantarellen för barn 2-3 år,
Murklan för barn 4-5 år. Bedömningen är att det finns plats
för upp till 65 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 63

15/3: 66

15/3: 60

15/3: 58

15/10: 63

15/10: 56

15/10: 54

15/10: 50

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Lokalerna är väldimensionerade utifrån ett avdelningsperspektiv,
men slitna och i behov av ytskiktsrenovering. Samtidigt har lokalerna en krånglig planlösning med många vinklar och vrår. Gården är i
gott skick med många lekytor. Mycket bra belysning och UV-skydd.

Det är nära till skog och park. Förskolan har eget tillagningskök.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,33

8,71

helger. Förskolan har 98 barn på sex avdelningar: Trossen för
barn 1-3 år, Jollen för barn 1-3 år, Hytten för barn 2-5 år,
Livbojen för barn 2-5 år, Ruffen för barn 2-5 år, Riggen för
barn 2-5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till
120 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 105

15/3: 103

15/3: 94

15/3: 89

15/10: 96

15/10: 90

15/10: 78

15/10: 87

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Kabyssen förskola har genomgått verksamhetsanpassning
och renovering av ventilation. Förskolan har en bra planlösning. Lokalerna är nyrenoverade och i mycket gott skick.
Förskolan har en stor och bra gård med många avskilda
lekytor för avdelningarna. Det är nära till skog. Förskolan
har eget tillagningskök.

Vitkålen förskola

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10

Vitkålen förskola ligger i östra Visby. Förskolan har 76 barn på
fem avdelningar: Tomaten för barn 1 år, Bönan för barn 2 år,
Rädisan för barn 3 år, Ärtan för barn 4 år, Moroten för barn 5
år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 85 barn.

2018

2019

8,40

8,30

Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 85

15/3: 78

15/3: 78

15/3: 74

15/10: 68

15/10: 69

15/10: 71

15/10: 71

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Lokalerna är slitna och har en planlösning med många
vinklar och vrår. Behov finns av ytskiktsrenovering. Utemiljön är god med välutrustad gård och förstärkt utebelysning.
Förskolan har eget tillagningskök.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,38

8,71

Tjelvarskolan F-3
Tjelvarskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 samt tal- och språkklasser (resursskola)
och fritidshem5. Upptagningsområdet är Bingebyområdet
och Östra Vi. Tjelvarskolan har 139 elever och 137 går på
fritidshem (inklusive 21 elever från Solbergaskolans år 4-6).
Nuvarande klassorganisation: en förskoleklass, två paralleller
1-3 samt tal- och språkklasser F-3. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 200 elever vid en F-3-organisation.
I årskurs 4 tillhör eleverna Solbergaskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

176

182

160

136

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.

Kabyssen Förskola

5 Fritidshemmet tar emot elever från Solbergaskolan.

Kabyssen förskola ligger intill Furulundsskogen i östra Visby
och har även verksamhet på obekväm arbetstid, kvällar och
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Elevtal

Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

141

128

127

134

122

201

214

217

214

Beräknat, på historik, är att Tjelvarskolans ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 60 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Tjelvarskolan har genomgått modernisering - senaste gången
år 2005. Skolan består av tre byggnader i ett plan. Det finns
tio klassrum, 20 grupprum och specialsalar för undervisning
i slöjd (två mindre) och idrott. Utemiljön är säker med en
välutrustad gård samt närhet och tillgång till parkyta och asfalterade ytor. Barn- och elevhälsan har ändamålsenlig lokal
på skolan, men det saknas väntrum. Rum har avsatts för skolbibliotek. Skolan har ett eget tillagningskök.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

76/80

79/65

65/90

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare
5,9

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

228

240

244

246

255

Beräknat, på historik, är att Gråboskolans ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 80 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Gråboskolan är en relativt nybyggd skola med mycket ändamålsenliga lokaler i ett plan. Gråboskolan har byggts om
i början på 2000-talet. Skolan har en säker och välutrustad
gård med närhet till park, skog och natur. Spontanidrottsplats
finns i anslutning till skolan. Skolan har 16 klassrum, cirka 30
grupprum och specialsalar för undervisning i textilslöjd, träslöjd och idrott. Den planerade utbyggnaden och utvecklingen av Gråbo- och Furulundsområdet i Visby gör att det kan
finnas behov av utbyggnad av Gråboskolan framöver. Gråboskolan tar emot elever från andra skolor för undervisning
i slöjd och idrott. Eleverna på Gråboskolan läser moderna
språk och hemkunskap på Södervärnskolan. Gråboskolans
skolbibliotek är integrerat med Gråbobiblioteket som är ett
folkbibliotek. Barn- och elevhälsan har ändamålsenliga lokaler. Skolan har eget tillagningskök.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

Gråboskolan F-6
Gråboskolan är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 6, fritidshem och lokalintegrerad
samundervisningsklass. Upptagningsområdet är södra Visby.
Skolan har 221 elever varav 116 i fritidshem. Nuvarande
klassorganisation: två parallella F-3 och en parallell 4-6.
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 300 elever. I
årskurs 7-9 tillhör eleverna Södervärnskolan.
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2017

2018

2019

75/87

40/55

44/41

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

76/85/90

83/74/67

90/86/90

79/87/82

Åk 6
Betygsresultat

89

84

89

91

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elever åk 5

7,1

6,51

Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 33

15/3: 36

15/3: 31

15/3:31

15/10: 31

15/10: 29

15/10: 31

15/10: 31

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Glasmästaren förskola
Glasmästarens förskola är belägen i utkanten av norra Terra
Nova i Visby. Förskolan har 46 barn på tre avdelningar:
Droppen för barn 4-5 år, Bubblan för barn 3-4 år, Kulan för
barn 1-2 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till
55 barn.

Lokalerna har en bra planlösning och relativt god innemiljö.
Underhållsrenovering planeras efter att Terra Novaskolan
är färdigställd. Gården är välutrustad med närhet till park
och skog. Förskolan har serveringskök och får sin mat från
Norrbackaskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

9,04

8,85

Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 50

15/3: 47

15/3: 47

15/3: 43

15/10: 48

15/10: 45

15/10: 34

15/10: 36

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Lokalerna är ljusa med öppna ytor. Förskolan är delvis renoverad - det återstår en avdelning. Utemiljön är bra med välutrustad gård och det är nära till natur. Förskolan har serveringskök
och får sin mat från Norrbackaskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,71

8,48

Skräddaren förskola

Skräddaren förskola är belägen i södra Terra Nova, Visby.
Förskolan har 36 barn på två avdelningar: Saxen för barn
1-3 år, Nålen för barn 3-5 år. Bedömningen är att det finns
plats för upp till 40 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 36

15/3: 37

15/3: 33

15/3:37

15/10: 31

15/10: 31

15/10: 32

15/10: 32

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Bryggaren förskola
Bryggaren förskola är belägen på Terra Nova i Visby. Förskolan har 32 barn på två avdelningar: Humlan för barn 1-3
år, Blomman för barn 3-5 år. Bedömningen är att det finns
plats för upp till 40 barn.

Lokalerna är nyrenoverade och ändamålsenliga. Förskolan
har en bra välutrustad gård med närhet till skog och natur.
Det finns ett serveringskök och förskolan får sin mat från
Norrbackaskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,46

8,56
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Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

Terra Novaskolan F-6
Terra Novaskolan är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är Terra Nova. Skolan har 184 elever varav 118 går på
fritidshem. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till
190 elever. I årskurs 7-9 tillhör eleverna Södervärnskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

181

178

196

179

2017

2018

2019

39/67

48/78

67/85

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

97/100/
100

61/64/78

82/86/91

87/92/82

Åk 6
Betygsresultat

99

94

95

95

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elever åk 5

8,0

8,11

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

180

187

180

177

167

Beräknat, på historik, är att Terra Novas ansökningar till förskoleklass motsvarar nästan 100 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Terra Novaskolan har platsbrist och behöver ytterligare ett antal klassrum som kan frigöras genom anpassningar i samband
med pågående renovering.Verksamhetsanpassningar kommer
också möjliggöra bättre nyttjandegrad i bl.a grupprum och
hallar. Skolan har eget tillagningskök och även det ska renoveras (genom regionstyrelseförvaltningen). Skolan har egen
idrottshall, men från årskurs 4 har eleverna vissa idrottslektioner på Gråboskolan, där de även har slöjd. Eleverna i årskurs
6 undervisas i moderna språk och hemkunskap på Södervärnskolan. Barn och elevhälsan har rum avsatt för sin verksamhet.
Dock saknas sekretessdörr. Rum har avsatts för skolbibliotek.
Egna och separata rum för kurator/skolpsykolog efterfrågas.

Bullerbyn förskola
Bullerbyn förskola ligger i södra Visby. Förskolan har 55
barn på fyra avdelningar: Norrgården för barn 1-3 år,
Mellangården för barn 1-3 år, Storgården för barn 3-5 år.
Bedömningen är att det finns plats för upp till 55 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 60

15/3: 54

15/3: 55

15/3:52

15/10: 50

15/10: 52

15/10: 44

15/10: 52

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolans lokaler har en bra planlösning, men är slitna och
det finns behov av underhållsrenovering. Gården är öppen och
håller god utrustningsnivå. Det är nära till parkområden. Förskolan har serveringskök och får sin mat från Norrbackaskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
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2018

2019

7,83

8,49

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan invigdes 2018 och har moderna verksamhetsanpassade lärmiljöer. Förskolans gård, en för de mindre
barnen och en för de större, är delvis kuperad med bland
annat en vattenlek, hinderbana och amfiteater. Förskolan
har eget tillagningskök.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

7,87

8,72

Myran förskola
Myran förskola ligger i södra Visby. Förskolan har 55 barn
på tre avdelningar: Snäckan 1-3 år, Hammaren 4-5 år,
Städet 4-5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till
60 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 57

15/3: 56

15/3: 57

15/3: 54

15/10: 56

15/10: 55

15/10: 48

15/10: 50

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Lokalerna är nyrenoverade och ändamålsenliga. Utemiljö
är bra med välutrustad gård och närhet till skog och natur.
Belysning på förskolan har förstärkts utomhus. Förskolan
har serveringskök och får sin mat från Norrbackaskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

7,91

9,08

Bogen förskola
Bogen förskola ligger i södra Visby. Förskolan har 52 barn
på tre avdelningar: Skeppet för barn 1-2 år, Kajutan för barn
2-3 år, Eken för barn 3-5 år. Bedömningen är att det finns
plats för upp till 55 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 50

15/3: 48

15/3: 46

15/3: 35

15/10: 48

15/10: 44

15/10: 33

15/10: 43

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Törnekvior förskola
Törnekvior förskola är belägen på A7-området i Visby. Förskolan har 87 barn på fem avdelningar: Igelkotten för barn
1-2 år, Kaninen för barn 1-2 år, Ekorren för barn 3-5 år,
Räven för barn 3-5 år, Ugglan för barn 3-5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 100 barn.

Bogen förskola nyinvigdes år 2019 - vid ett 40-årsfirande efter att ha en genomgått en totalrenovering mellan år 2017
och 2019. Förskolan är i mycket gott skick och har en bra
planlösning med tillgängliga lärmiljöer. Gården är stor, rymlig och bra utrustad med närhet till mindre skog samt parkområden. Den planerade utbyggnaden och utvecklingen av
Gråbo- och Furulundsområdet i Visby gör att det kan finnas
behov av utbyggnad av förskolan Bogen längre fram. Förskolan har serveringskök och får sin mat från Tjelvarskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,15

7,88

Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: -

15/3: -

15/3: 44

15/3: 66

15/10: -

15/10: -

15/10: 64

15/10: 76
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Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

207

200

183

164

156

Beräknat, på historik, är att Lyckåkers ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 90 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Visborgsstaden förskola
Visborgsstaden förskola är under avveckling. Förskolan
ligger i södra Visby och har 42 barn på tre avdelningar.
Avvecklingen ska vara genomförd till höstterminen 2020.
Bakgrunden är att förskolan, som förhyrs av GotlandsHem,
har ett omfattande behov av underhåll, bl.a utbyte av ventilationen, samt att lokalerna är små och utomhusmiljön inte
optimal. Alla 1-4-åringar har erbjudits plats på Bullerbyn
förskola och Myran förskola. En 5-åringsgrupp flyttar in i
nyrenoverade lokaler i Lyckåkerskolan.

Lyckåkerskolan är i gott skick efter omfattande underhållsarbete. Trots delvis förnyad planlösning för att underlätta modern pedagogik är många av klassrummen små och biytor/
grupprum saknas. En paviljong med tidsbegränsat bygglov
har tagits bort sommaren 2019. Detta har medfört en flytt av
Lyckåkerskolans mellanstadium till Södervärnskolan höstterminen 2019. Underhåll pågår av byggnaden kallad ”Dungen”
som görs i ordning för förskoleklass, fritids och förskola till
höstterminen 2020 - lokaler som bl.a ersätter Visborgsstadens
förskola. Skolgården är säker och välutrustad med stora ytor.
Skolan har 15 klassrum och 15 grupprum i tre byggnader merparten i ”Dungen”. Lyckåkerskolan har egen idrottshall.
Eleverna får slöjdundervisning på Södervärnskolan. Rum
finns avsatta för Barn- och elevhälsan, men det saknas sekretessdörr på skolkurators rum. Rum har även avsatts för
skolbibliotek. Skolan har serveringskök och maten tillagas på
Södervärnskolan.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

Lyckåkerskolan F-3
Lyckåkerskolan är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 3 och fritidshem. Upptagningsområdet är delar av södra Visby, Träkumla och Stenkumla.
Skolan har 207 elever varav 184 går i fritidshem. Nuvarande
klassorganisation: tre paralleller år F-2, två paralleller år 3.
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 300 elever.
Eleverna i årskurs 4-9 tillhör Södervärnskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

313

323

341

208

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
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2017

2018

2019

71/67

57/77

80/80

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

98/100/
100

93/95/98

98/98/98

95/98/98

Åk 6
Betygsresultat

100

99

97

95

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elever åk 5

8,1

8,02

samundervisningsgrupp. Bedömningen är att skolan kan ta
emot upp till 700 elever.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

410

411

406

554

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
4-6

Linden förskola
Linden förskola ligger på Hällarna i Visby. Förskolan har 40
barn på tre avdelningar: Fjärilarna för barn 1-3 år, Sländan
för barn 1-3 år, Drakarna för barn 4-5 år. Bedömningen är
att det finns plats för upp till 40 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 40

15/3: 37

15/3: 39

15/3: 40

15/10: 34

15/10: 35

15/10: 36

15/10: 35

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

144

145

152

159

159

Beräknat, på historik, är att intaget till år 7 motsvarar ca 150
elever. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).
7-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

427

449

450

477

508

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

571

594

602

636

667

Totalt 4-9

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön
Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan har ändamålsenliga lokaler i bra skick. Lokalerna
förhyrs via teknikförvaltningen av Riksbyggen, Brf Linden.
Utemiljön är bra men förskolans gård är relativt liten. Det är
nära till parkmiljö. Förskolan har serveringskök och får sin
mat från Norrbackaskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,73

8,76

Traditionell skola i två huvudbyggnader med två plan samt
två separata byggnader för kök/matsal och specialsalar samt
idrottshallar. Södervärnskolan är nyrenoverad och har 25
klassrum, 12 grupprum samt specialsalar för undervisning i
idrott (avdelningsbar idrottshall samt en mindre idrottssal),
träslöjd (två), textilslöjd (två), hemkunskap, bild, musik och
specialinredda salar för naturvetenskapliga ämnen. Södervärnskolan tar emot elever från andra skolor för moderna
språk och hemkunskap. Skolan har ett eget skolbibliotek.
Rum finns avsatta för Barn- och elevhälsans verksamhet. Skolgården är säker men enkelt utrustad. Det sker en anpassning
av skolgården för mellanstadieeleverna under läsåret 2019/20.
Det är nära från skolan till parkmiljö. Södervärnskolan har
eget tillagningskök.
Ett utbyte av ventilationssystem planeras år 2020-2021 i
A-huset (huvudbyggnaden), vilket medför en eventuell kommande evakuering.

Södervärnskolan 4-9
Södervärnskolan är en grundskola med verksamhet för elever
i årskurs 4 till 9 och fritidshem från höstterminen 2019.
Upptagningsområdet är södra Visby, Eskelhem, Västerhejde,
Träkumla och Stenkumla. Skolan har 563 elever varav 28
i fritidshem. Nuvarande klassorganisation: två paralleller
år 4-6, sex paralleller år 7-8 och fem paralleller år 9 samt
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Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016

2017

2018

2019

Åk 9
Betygsresultat

86

74

74

81

Salsavärde

81

70

74

78

Förskolan har serveringskök och får sin mat från Södervärnskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

7,93

8,25

* Salsavärde - Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9
med hänsyn till elevsammansättningen, i detta fall andel elever
som uppnått kunskapskraven.
Södervärnskolan blev en 4-9 skola hösten 2019. Därför finns det
inga värden för årskurs 6 för åren 2016-2018. Behörighet i åk 9 till
yrkesprogram på gymnasiet (andel i procent)
2016

2017

2018

2019

90

78

80

86

Skolinspektionens enkät, övergripande nöjdhet (10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elev åk 9

7,0

7,39

Västerhejde förskola/Torpet
Västerhejde förskola/Torpet ligger i Vibble ca tre kilometer
söder om Visby. Förskolan har 39 barn på två avdelningar:
Kammaren för barn 1-2 år och Loftet för barn 3-5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp till 40 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 35

15/3: 38

15/3: 36

15/3: 37

15/10: 36

15/10: 35

15/10: 36

15/10: 37

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Västerhejde förskola/Korallen
Västerhejde förskola/Korallen ligger i Vibble ca tre km
söder om Visby. Förskolan har 92 barn på fem avdelningar: Sjöstjärnan för barn 1-2 år, Sjöhästen för barn 1-2 år,
Anemonen för barn 3-5 år, Pärlan för barn 3-5 år, Snäckan
för barn 3-5 år. Bedömningen är att det finns plats för upp
till 95 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 89

15/3: 93

15/3: 94

15/3: 89

15/10: 86

15/10: 91

15/10: 85

15/10: 85

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Verksamheten bedrivs i två byggnader varav den ena renoverades år 2014. Lokalerna är ändamålsenliga. Förskolan har en
paviljong med tidsbegränsat bygglov, som det sökts förlängning för till juni 2024. Förskolan har en stor och välutrustad
gård med bra UV-skydd och närhet till skog och parkmiljö.
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Förskolans lokaler är ändamålsenliga och nyrenoverade. Förskolan har en välplanerad gård med bra UV-skydd. Det är
nära till skog och parkmiljö. Förskolan har serveringskök och
får sin mat från Södervärnskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,43

8,57

Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

Västerhejde skola F-6
Västerhejde skola är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem som ligger ca fem
km söder om Visby. Upptagningsområde är Västerhejde,
Tofta och Gnisvärd. Skolan har 269 elever varav 139 i fritidshem. Nuvarande klassorganisation: två paralleller år F-6.
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 300 elever. I
årskurs 7-9 tillhör eleverna Södervärnskolan.

2017

2018

2019

59/82

45/76

72/89

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

96/100/
100

94/97/97

87/100/97

95/92/95

Åk 6
Betygsresultat

98

99

96

96

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elever åk 5

7,3

8,29

Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

240

259

273

271

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

275

279

293

307

298

Beräknat, på historik, är att Västerhejdes ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 90 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

En omfattande renovering har gjorts av Västerhejde skola.
Sista delen av renoveringsinsatsen pågår och beräknas klar till
sommaren 2020. I denna ingår verksamhetsanpassningar för
Barn- och elevhälsan och skolbibliotek. Skolan är tillbyggd
och har verksamhet i sex olika byggnader. Byggnaderna är i
ett plan med undantag för delar av huvudbyggnaden. Skolan
har totalt 15 klassrum och 18 grupprum.
Den så kallade Gröna längan (en paviljong), har tidsbegränsat bygglov till och med år 2027. I Gröna längan finns idag
fyra klassrum och ett personalrum. Västerhejde skola har efter
färdigställd renovering specialsalar för undervisning i idrott
slöjd och musik. Skolan tar emot elever från andra skolor för
undervisning i idrott och slöjd. Hemkunskap och moderna
språk läser eleverna på Södervärnskolan. Skolan har serveringskök och får sin mat från Södervärnskolan. Skolgården är
säker och relativt välutrustade. Det är nära till skog och natur.
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Norra Gotland

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,52

8,32

Fårösund förskola
Fårösund förskola har 41 barn på tre avdelningar: Lillstimmet för barn 1-2 år, Hajen för barn 3-4 år och Neptun för
barn 5 år. Förskolan tar i första hand emot barn från norra
Gotland. Bedömningen är att det finns plats för upp till 60
barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 38

15/3: 48

15/3: 40

15/3: 39

15/10: 48

15/10: 37

15/10: 35

15/10: 36

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Fårösund förskola nyinvigdes 2018. Förskolan flyttade då från
lokaler i ett tidigare äldreboende till nyrenoverade lokaler som
är väl anpassade för förskoleverksamhet i anslutning till Fårösundskolan. Förskolan har en stor och välutrustad gård med
närhet till parkmiljö. Skolan har serveringskök och mat levereras från Strandgårdens kök.
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Fårösundskolan F-9
Fårösundskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem. Upptagningsområdet
är Fårö, Fleringe, Bunge, Rute, Hall, Hangvar, Lärbro och
Hellvi. Skolan har 119 elever varav 32 i fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-8. Eleverna i år 9 går
innevarande läsår i Solklintskolan i Slite med anledning av
litet elevunderlag. Bedömningen är att skolan kan ta emot
upp till 250 elever.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

138

142

123

128

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.

Elevprognos
F-6

Salsavärde

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

104

110

107

94

89

Beräknat, på historik, är att Fårösunds ansökningar till förskoleklass motsvarar nästan 100 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).
7-9
2020/21
47

2021/22
39

2022/23
44

2023/24
51

2024/25
55

Beräknat, på historik, är att Fårösundskolans ansökningar till år 7
motsvarar ca 50 procent av eleverna i upptagningsområdet.

66

-

-

För litet elevunderlag

För litet elevunderlag

53

* Salsavärde - Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9
med hänsyn till elevsammansättningen, i detta fall andel elever
som uppnått kunskapskraven
Behörighet i åk 9 till yrkesprogram på gymnasiet (andel i procent)
2016

2017

2018

2019

46

65

56

86

Skolinspektionens enkät, övergripande nöjdhet (10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elev åk 5

Elev åk 9

7,9

8,18

6,9

Totalt F-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

151

149

151

145

144

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Skolan är nyrenoverad. Fritidshemmet har flyttat till den tidigare förskolebyggnaden, som också renoverats. Skolbyggnaden är i tre plan med separata byggnader för matsal, musik
och teknik samt för hemkunskap och elevcafé. Skolbiblioteket är integrerat med Fårösunds folkbibliotek. Skolan har
elva klassrum och fem grupprum (i huvudbyggnaden). Det
finns specialsalar för undervisning i textilslöjd, träslöjd, bild,
teknik, hemkunskap, musik, idrotts samt specialinredda salar
för naturvetenskapliga ämnen. Barn- och elevhälsan har rum
avsatt för sin verksamhet. Eget och separat rum för skolpsykolog efterfrågas. Fårösundskolan tar emot elever i årskurs 6
från Lärbro skola för undervisning i moderna språk, hemkunskap slöjd, bild och musik. Skolgården är uppdelad i
olika områden och kommer att rustas efter att alla renoveringar är klara. Skolan har ett serveringskök och får sin mat
från Strandgården.

Lärbro förskola
Lärbro förskola har 62 barn på fyra avdelningar: Vargen för
barn 1-3 år, Skutt för barn 1-3 år, Bamse för barn 3-4 år,
Skalman för barn 4-5 år. Förskolan tar i första hand emot
barn från norra Gotland. Bedömningen är att det finns plats
för upp till 65 barn.
Barntal

Måluppfyllelse

2016

2017

2018

2019

Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)

15/3: 59

15/3: 62

15/3: 63

15/3: 63

15/10: 58

15/10: 57

15/10: 57

15/10: 59

2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

50/-

60/70

79/ 68

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan har nyrenoverade och väl anpassade lokaler, delvis i grundskolans bottenplan. Verksamheten bedrivs också
i paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01, utan
möjlighet till förlängning - vilket måste tas med i planeringen.
Utemiljön är bra med välutrustad gård och närhet till skog
och natur. Lärbro förskola har serveringskök och får sin mat
från Solklintskolans kök.

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/100/
100

86/60/
80

100/100/
92

100/100/
89

Åk 6
Betygsresultat

91

66

100

87

Åk 9
Betygsresultat

57

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
74

84

94

2018

2019

7,76

8,35
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Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

Lärbro skola F-6

Lärbro skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet
är Hall, Hangvar, Lärbro och Hellvi. Skolan har 119 elever
varav 60 i fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till
175 elever. I årskurs 7-9 tillhör eleverna Fårösundskolan.

2017

2018

2019

50/45

20/40

80/65

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/100/
90

83/100/89

91/100/
100

71/92/92

Åk 6
Betygsresultat

93

94

98

99

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elever åk 5

7,3

6,36

Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

106

100

112

118

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

111

116

110

112

110

Beräknat, på historik, är att Lärbros ansökningar till förskoleklass
motsvarar nästan 100 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Skolbyggnaden är i två plan med tillbyggd del för träslöjd och
fritidshem. Skolan har nio klassrum i huvudbyggnaden, sex
till sju grupprum och specialsalar för undervisning i träslöjd,
textilslöjd/musik och idrott. Rum har avsatts för skolbibliotek. Barn och elevhälsan har rum avsatt för sin verksamhet.
Dock saknas sekretessdörr. Egna och separata rum för kurator/skolpsykolog efterfrågas. Huvudbyggnaden nyttjas till
viss del av förskolan. Den paviljong vars tidsbegränsat bygglov
upphör i september 2020 påverkar samnyttjandet av lokalerna framåt. Skolan har en säker och välutrustad gård med närhet till skog och natur. Skolan har ett serveringskök. Maten
levereras från Solklintskolan.
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Slite förskola
Slite förskola har 63 barn på fem avdelningar: Lammet för
barn 1-3 år, Igelkotten för barn 1-3 år, Rabbisen för barn 3
år, Russet för barn 4 år, Bläcku för barn 5 år. Förskolan tar i
första hand emot barn från norra Gotland. Bedömningen är
att det finns plats för upp till 110 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 59

15/3: 53

15/3: 54

15/3: 66

15/10: 52

15/10: 51

15/10: 57

15/10: 60

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan har nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler i
samma byggnad som grundskolan. Utemiljön är bra med
välutrustade gårdar och närhet till stor skolgård, hav, skog
och parkmiljö. Förskolan har serveringskök och får sin mat
från Solklintskolan.

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

7,82

8,04

elever från andra skolor för undervisning i moderna språk
och hemkunskap. Solklintskolan har specialsalar för undervisning i drama, musik, bild, hemkunskap, träslöjd, textilslöjd, två specialinredda salar för naturvetenskapliga ämnen
och idrott (i Solklintshallen cirka 500 meter bort). Skolan
har eget bibliotek. Barn och elevhälsan har rum för sin verksamhet. Sekretessdörr saknas dock till kurator, som delar rum
med övrig verksamhet. Egna och separata rum för kurator/
skolpsykolog efterfrågas. Skolan har en välutrustad och säker
skolgård med närhet till parkmiljö och natur. Skolan har eget
tillagningskök.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016

Solklintskolan F-9
Solklintskolan är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem samt särskild undervisningsgrupp (SUG) som ligger i Slite. Skolan har 221
elever varav 66 i fritidshem. Nuvarande klassorganisation:
en parallell år F-6 och två paralleller år 7-9, SUG. Upptagningsområdet för F-6 är Slite, Boge och Othem och för
årskurs 7-9 är det Slite, Boge, Othem, Fole och Stenkyrka.
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 350 elever.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

195

199

228

218

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
F-6
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

112

108

107

106

104

Beräknat, på historik är Solklintskolans ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 90 % av de boende i upptagningsområdet.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).
7-9

Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv/eng

2017

2018

2019

78/67

39/67

54/31

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

88/100/
100

100/88/
94

91/83/
100

100/87/
100

Åk 6
Betygsresultat

94

97

98

98

Åk 9
Betygsresultat

81

87

91

92

Salsavärde
*

70

68

66

63

*Salsavärde=skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med
hänsyn till elevsammansättningen - i detta fall andel elever som
uppnått kunskapskraven.
Behörighet i åk 9 till yrkesprogram på gymnasiet (andel i procent)
2016

2017

2018

2019

-

71

78

78

Skolinspektionens enkät, övergripande nöjdhet (10-gradig skala)

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

99

99

91

95

82

Vårdnadshavare

Elev åk 5

Elev åk 9

7,3

7,78

4,8

Beräknat på historik är Solklintskolans ansökningar till år 7
motsvarar ca 70 procent av elever från upptagningsområdets
F-6-skolor (Solklinskolan, Stenkyrka, Fole). Hänsyn är även tagen
till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).
Totalt F-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

211

207

198

201

186

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Solklintskolan är byggd i två plan med källare samt separat
byggnad för hemkunskap, bild och slöjd. Skolan renoverades
2006 och har 14 klassrum och 15 grupprum. Skolan tar emot
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Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

119

120

122

128

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos F-6
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

118

112

114

109

110

Beräknat, på historik, är att Fole skolas ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 90% av de boende i upptagningsområdet.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Fole förskola
Fole förskola har 45 barn på tre avdelningar (inklusive en
utegrupp): Igelkotten för barn 1-4 år, Russet för barn 1-4 år,
utegruppen Trollungarna för barn 4-5 år. Bedömningen är
att det finns plats för upp till 50 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 41

15/3: 44

15/3: 47

15/3: 49

15/10: 36

15/10: 45

15/10: 48

15/10: 40

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan ligger i anslutning till skolan. Lokalerna har en bra
planlösning och är i gott skick. Utemiljö är mycket bra med
en välutrustad gård och skog i direkt anslutning. Förskolan
har serveringskök och får sin mat från Fole skola.

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Skolbyggnaden är i ett plan och har sju klassrum och åtta
grupprum samt en tillbyggd förskoledel i anslutning. Fole
skola har specialsalar för undervisning i träslöjd, syslöjd och
idrott. Skolan tar emot elever från annan skola för slöjdundervisning. Hemkunskap och moderna språk läser eleverna
på Solklintskolan i årskurs 6. Rum har avsatts för skolbibliotek. Barn och elevhälsan har rum avsatt för sin verksamhet. Dock saknas sekretessdörr. Egna och separata rum för
kurator/skolpsykolog efterfrågas. Utemiljön är säker med en
välutrustad gård vid skola och förskola samt med närhet till
skog och natur. Fole skola har eget tillagningskök.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,55

8,06

2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

95/76

26/53

40/67

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/89/89

100/91/98

78/100/80

100/100/
100

Åk 6
Betygsresultat

99

91

92

99

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)

Fole skola F-6

Fole skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Skolan har 126 elever
varav 68 elever i fritidshem. Skolans nuvarande klassorganisation är en parallell F-6. Bedömningen är att skolan kan
ta emot upp till 165 elever. Upptagningsområdet är Fole,
Hejnum, Bäl, Lokrume, Gothem, Källunge, och Vallstena. I
årskurs 7-9 tillhör eleverna Solklintskolan.
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Vårdnadshavare

Elever åk 5

7,9

7,08

och år 6. Sammanslagningar av år 1-2 och 4-5. Bedömningen
är att skolan kan ta emot upp till 135 elever. I årskurs 7-9
tillhör elever till Solklintskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

93

92

74

66

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos F-6

Stenkyrka förskola
Stenkyrka förskola har 39 barn på tre avdelningar: Röd för
barn 1-3 år, Blå för barn 2, 5-4 år, Grön för barn 3-5 år.
Bedömningen är att förskolan kan ta emot upp till 45 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 39

15/3: 38

15/3: 42

15/3: 40

15/10: 35

15/10: 37

15/10: 33

15/10: 34

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan ligger i anslutning till skolan. Lokalerna är ändamålsenliga och nyrenoverade med öppen planlösning. Två
skötrum behöver dock ytskiktsrenoveras och i viss mån verksamhetsanpassas. Det finns en välutrustad gård och det är nära
till skog och natur. Förskolan har serveringskök och får sin mat
från Stenkyrka skola.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,0

8,59

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

66

59

63

60

62

Beräknat, på historik, är att Stenkyrkas ansökningar till
förskoleklass motsvarar ca 80 procent av de boende i
upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från
Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av
Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljö

Traditionell skola i två plan med tillbyggd del i ett plan.
Matsal och idrottssal finns i separata byggnader. I byggnaden
finns sju klassrum och 7-8 grupprum. Slöjdundervisning sker
i Fole skola. Hemkunskap och moderna språk läses på Solklintskolan i årskurs 6. Utemiljön är säker med välutrustad
gård samt närhet till skog och natur. Skolan har avsatt rum
för skolbibliotek. Barn och elevhälsan delar rum med övrig
verksamhet. Egna och separata rum för läkare/sköterska samt
kurator/skolpsykolog efterfrågas. Stenkyrka skola har eget
tillagningskök.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

85/86

70/90

100/100

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/100/
100

100/94/
100

100/89/92

100/100/
100

Åk 6
Betygsresultat

100

99

99

100

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)

Stenkyrka skola F-6

Vårdnadshavare

Elever åk 5

7,1

9,0

Stenkyrka skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Skolan har 63 elever
varav 29 i fritidshem. Upptagningsområdet är Stenkyrka,
Tingstäde, Martebo och Lummelunda (norr om Kanalen).
Nuvarande klassorganisation: en parallell förskoleklass, år 3
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Mellersta Gotland

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,54

8,63

Endre förskola
Endre förskola har 49 barn på tre avdelningar: Vallmon för
barn 1-2 år, Blåelden för barn 2-3 år, Vildrosen för barn 4-5
år. Bedömningen är att förskolan kan ta emot upp till 60 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 56

15/3: 60

15/3: 63

15/3: 48

15/10: 49

15/10: 58

15/10: 48

15/10: 46

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Lokalerna är ändamålsenliga. Den äldre delen är i gott skick
men den nyare delen mer sliten. Verksamheten bedrivs också
i paviljong med tidsbegränsat (och förlängt) bygglov till november 2023. Detta påverkar planeringen framåt. Utemiljön
är välutrustad och det är nära till skog och natur. Förskolan har
serveringskök och får sin mat från Romaskolan.
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Endre skola F-6
Endre skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområde
är Endre, Follingbo, Barlingbo och Hejdeby. Skolan har
81varav 55 elever går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en parallell förskoleklass och 3-5. Sammanslagen
undervisning i år 1-2 (Inga elever i år 6). I årskurs 7-9 tillhör
eleverna Romaskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

94

94

91

83

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos F-6

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

92

84

80

72

71

Beräknat, på historik, är att Endres ansökningar till förskoleklass
motsvarar ca 70% av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn
är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljö

Den äldsta delen av skolbyggnaden är i två plan. Det finns
även en tillbyggd del med matsal och undervisningssalar. Skolan har totalt sex klassrum och sju grupprum. Vissa klassrum
är belägna i paviljong med tidsbegränsat bygglov fram till
mars 2024 (med möjlighet till förlängning till och med vårterminen 2025, vilket påverkar planeringen framåt). Eleverna får undervisning i moderna språk, hemkunskap, slöjd och
idrott på andra skolor. Rum har avsatts för skolbibliotek. Barn
och elevhälsan delar rum med övrig verksamhet. Det saknas
sekretessdörr och väntrum. Egna och separata rum för läkare/
sköterska samt kurator/skolpsykolog efterfrågas. Utemiljö är
säker med bra skolgård som delas med förskolan. Det är nära
till skog och natur. Skolan har serveringskök och får sin mat
från Romaskolan.

Dalhem förskola
Förskolan ligger i anslutning Dalhems skola. Förskolan har
59 barn på tre avdelningar: Vattnet för barn 1-2 år, Elden
för barn 3-4 år, Jorden för barn 4-5 år. Bedömningen är att
förskolan kan ta emot upp till 60 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 66

15/3: 72

15/3: 63

15/3: 57

15/10: 65

15/10: 63

15/10: 54

15/10: 54

Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv
Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/91/
100

Åk 6
Betygsresultat

98

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

2017

2018

2019

75/88

38/62

98/94

Lokalerna är ändamålsenliga och bedrivs i två byggnader med
två avdelningar i ett hus och en avdelning i paviljong.
Utemiljön är bra med välutrustad gård och närhet till skog
och natur. Förskolan har serveringskök och får sin mat från
Romaskolan.

100/100/
100

100/100/
92

100/100/
100

Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10

100

97

2018

2019

7,81

8,36

100

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elever åk 5

7,3

7,37

Dalhem skola F-6
Dalhem skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområde är
Dalhem, Halla, Norrlanda, Ganthem, Källunge och Hörsne.
Skolan har 112 elever varav 62 elever går på fritidshem.
Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6. Bedömningen är att skolan skulle kunna ta emot upp till 175 elever6. I
6 Vid utökning över 150 elever krävs anpassningar av matsal.
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årskurs 7-9 tillhör eleverna Romaskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

90

100

107

113

Elevprognos F-6
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

116

115

113

110

111

Beräknat, på historik, är att Dalhems ansökningar till förskoleklass
motsvarar ca 80 procent av de boende i upptagningsområdet.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljö

Skolan är byggd i i två plan med tillbyggd del i ett plan för
matsal och före detta slöjdsalar. Dalhem skola har totalt nio
klassrum och nio grupprum. Skolan har egen idrottshall men
saknar andra specialsalar. Eleverna får undervisning i moderna
språk, hemkunskap och slöjd på Romaskolan. Dalhem skola tar emot elever från andra skolor för idrottsundervisning.
Rum har avsatts för skolbibliotek. Barn- och elevhälsan har
eget rum, men det saknas vatten, handfat, diskbänk och sekretessdörr samt väntrum. Egna och separata rum för kurator/
skolpsykolog efterfrågas. Skolgården är säker och välutrustad.
Det är nära till skog och natur. Skolan har serveringskök och
får sin mat från Romaskolan.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

100/100

94/94

74/100

Vänge förskola
Vänge förskola ligger i anslutning till skolan. Vänge förskola
har 37 barn på två avdelningar: Nyckelpigan för barn 1-3 år
och Igelkotten för barn 3-5 år. Bedömningen är att förskolan kan ta emot upp till 35 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 49

15/3: 33

15/3: 35

15/3: 34

15/10: 31

15/10: 33

15/10: 29

15/10: 35

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Verksamheten bedrivs i byggnad med tillbyggd paviljong.
Lokalerna är ändamålsenliga men mycket slitna och det
finns mycket stort renoveringsbehov av ytskikt i samtliga lokaler. Förskolan har en välutrustad gård med stora ytor och
närhet till natur. Lunch levereras från Romaskolans kök.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/94/88

100/100/
90

100/100/
100

100/91/91

Åk 6
Betygsresultat

97

95

99

98

2018

2019

7,00

7,36

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elever åk 5

8,8

9,09

Vänge skola F-6
Vänge skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6
med tillhörande fritidshem. Upptagningsområdet är Vänge,
Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Buttle och Halla. Skolan har 54
elever varav 23 går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en grupp i förskoleklass, sammanslagningar av år 1-2, år
3-4 och år 5-6. Bedömningen är att skolan kan ta emot upp
till 110 elever. I årskurs 7-9 tillhör eleverna Romaskolan.
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Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

55

62

54

53

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos F-6
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

55

49

49

40

46

Beräknat, på historik, är att Vänges ansökningar till förskoleklass
motsvarar ca 60 procent av de boende i upptagningsområdet.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljö

Skolan är byggd i två plan med verksamhet i två byggnader. Vänge skola har totalt fyra klassrum och två grupprum.
Skolan saknar specialsalar. För en fristående paviljong finns
tidsbegränsat bygglov som gått ut. Ansökan har gjorts om
förlängt bygglov till sista juni 2024. Långsiktig lösning behövs
för att verksamheten ska fungera. Det finns stort behov av renovering och det finns med i teknikförvaltningens underhållsplan för de närmsta åren. Eleverna får undervisning i moderna
språk, hemkunskap, idrott och slöjd på Romaskolan. Rum
har avsatts för skolbibliotek i den fristående paviljongen. Rum
har avsatts för Barn- och elevhälsan, men det saknas vatten,
handfat, diskbänk, sekretessdörr och väntrum. Egna och separata rum för kurator/skolpsykolog efterfrågas. Skolgården är
säker och välutrustad. Det är nära till skog och natur. Skolan
har serveringskök och får sin mat från Romaskolan.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

63/50

100/50

75/75

Kräklingbo skola F-6

Kräklingbo skola har verksamhet från förskoleklass till årskurs
6 och fritidshem. Upptagningsområdet är Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo och Anga samt Ala. Skolan har 35 elever
varav 24 elever går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: F-1, år 2-3 och år 4-6. (Det finns inga elever i år 5).
Bedömningen är att skolan skulle kunna ta emot upp till 150
elever. I årskurs 7-9 tillhör eleverna Romaskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

36

39

36

34

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos F-6
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

35

36

33

33

33

Beräknat, på historik, är att Kräklingbos ansökningar till förskoleklass är mellan 50-100 procent av de boende i upptagningsområdet. Estimerat antal födda barn i området varierar mellan 1 till
8 kommande år varpå ingen justering av elevprognosen gjorts
med hänsyn till den lilla numerären och de stora skillnaderna.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljö

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

85/100/92

-

92/100/
100

67/100/83

Åk 6
Betygsresultat

99

-

96

97

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elever åk 5

7,5

-

Kräklingbo skola totalrenoverades och byggdes samtidigt ut
2006-2007. Skolbyggnaden är delvis i två plan med totalt sju
klassrum och åtta grupprum. Skolan saknar specialsalar. Eleverna får undervisning i moderna språk, hemkunskap, idrott
och slöjd på Romaskolan. Rum har avsatts för skolbibliotek.
Rum har avsatts för skolsköterska/skolläkare, men det saknas
sekretessdörr och väntrum. Egna och separata rum efterfrågas
för kurator/psykolog, som delar rum med övrig verksamhet.
Skolgården är säker och välutrustad. Det är nära till skog och
natur. Kräklingbo skola har eget tillagningskök.
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Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

88/88

-

100/100

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/100/
77

100/100/
80

100/100/
100

80/100/
100

Åk 6
Betygsresultat

98

98

100

98

Inga resultat i Skolinspektionens enkät 2018 kan visas pga för litet
statistiskt svarsunderlag.

Roma förskola/Kungsallén
Förskolan har 74 barn på fyra avdelningar: Pilen för barn
1-3 år, Björken för barn 2-4 år, Lönnen för barn 4 år, Aspen
för barn 5 år. Bedömningen är att förskolan kan ta emot upp
till 80 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 64

15/3: 65

15/3: 74

15/3: 76

15/10: 55

15/10: 70

15/10: 74

15/10: 68

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Roma förskola/Skogsgläntan
Förskolan har 47 barn på tre avdelningar: Boken för barn 1-2
år, Kastanjen för barn 1-2 år, Eken för barn 3-5 år. Bedömningen är att förskolan kan ta emot upp till 60 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 42

15/3: 45

15/3: 50

15/3: 45

15/10: 45

15/10: 41

15/10: 43

15/10: 43

Förskolan har nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler. Förskolan använder också en mindre del av Romaskolans lokaler.
Verksamhetsanpassning planeras under år 2020 för att möjliggöra uppdelning till ytterligare en avdelning. Förskolan har en
stor och välutrustad gård med närhet till skog och natur. Det
finns serveringskök och förskolan får sin mat från Romaskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

7,95

8,43

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan har nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler. Utemiljön är mycket bra och förskolan har en välutrustad gård
med stora ytor. Det är nära till park och skog. Förskolan har
serveringskök och får sin mat från Romaskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

7,95

8,43
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Romaskolan F-9
Romaskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem. Skolan har 315 elever
varav 87 går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en
parallell F-6, två paralleller 7-9 Bedömningen är att skolan
kan ta emot upp till 350 elever. Upptagningsområdet för

F-6 är Roma, Björke, Akebäck, Hogrän, Vall och Atlingbo.
Upptagningsområdet för år 7-9 är samma som ovanstående
samt Dalhem, Endre, Kräklingbo och Vänge.

Åk 9
Betygsresultat

97

95

98

94

Elevtal

Salsavärde
*

77

76

82

76

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

308

330

340

317

* Salsavärde - Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9
med hänsyn till elevsammansättningen, i detta fall andel elever
som uppnått kunskapskraven

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
F-6

Behörighet i åk 9 till yrkesprogram på gymnasiet (andel i procent)

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

196

193

209

223

227

Beräknat, på historik, är att Romas ansökningar till förskoleklass
motsvarar ca 100 procent av de boende i upptagningsområdet.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

2016

2017

2018

2019

95

95

95

91

Skolinspektionens enkät, övergripande nöjdhet (10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elev åk 5

Elev åk 9

5,6

7,46

6,86

7-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

144

152

160

181

167

Beräknat på historik är Romas ansökningar till år 7 motsvarar ca
80 procent av elever från upptagningsområdets F-6-skolor (Dalhem, Endre, Vänge och Kräklingbo).
Totalt F-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

340

345

369

404

394

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Skolan är till större delen byggd i ett plan fördelat på tre byggnader samt idrottssal. Romaskolan har totalt 20 klassrum
och 22 grupprum. Skolan har specialsalar för undervisning
i idrott, träslöjd, textilslöjd, musik, bild, hemkunskap och
specialinredda salar för naturvetenskapliga ämnen. Skolan
tar emot elever från andra skolor för undervisning i moderna
språk, slöjd, hemkunskap och idrott. Två rum har avsatts för
skolbibliotek, där det mindre också används som grupprum.
Rum har avsatts för Barn- och elevhälsan, men det saknas
sekretessdörr. Skolgården är säker och välutrustad. Det är nära
till skog och natur. Romaskolan har eget tillagningskök.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv
Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

100/94/
100

Åk 6
Betygsresultat

100

2017

2018

2019

68/74

100/97

87/52

88/100/88

91/96/96

88/100/88

98

94

Eskelhem förskola
Eskelhem förskola ligger i anslutning till Eskelhem skola.
Förskolan har 35 barn på en avdelning med två grupper.
Bedömningen är att det finns plats för 28 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3:24

15/3: 24

15/3: 27

15/3: 28

15/10: 21

15/10: 26

15/10: 25

15/10: 28

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan nyinvigdes 2017 efter en renovering, då verksamheten flyttade ut ur Eskelhem bygdegård. Förskolan samarbetar praktiskt och pedagogiskt med skolan. Innemiljön
är mycket god. Det finns renoveringsbehov på den mindre
paviljongsdelen i anslutning till nuvarande lokalerna som
delas med fritidshemmet. Utemiljön är mycket bra med välutrustad gård och nära till skog. Förskolan har serveringskök
och får sin mat från Eskelhem skola.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,83

8,18

94
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Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

60/80

67/57

80/80

Eskelhem skola F-3
Eskelhem skola är en grundskola med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 3 och fritidshem. Skolan har idag
40 elever varav 37 går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: En parallell F-1 och sammanslagning av år 2-3.
Upptagningsområde är Eskelhem, Tofta och Gnisvärd.
Bedömningen är att skolan har plats för upp till 75 elever. I
årskurs 4 tillhör eleverna Västerhejde skola.
Elevtal

Sanda förskola

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.

Sanda förskola har 78 barn på fem avdelningar: Hinken för
barn 1-3 år, Spaden för barn 1-3 år, Kannan för barn 3-5 år,
Räfsan för barn 3-5 år, Sandbiet för barn 5 år. Bedömningen
är att förskolan har plats för upp till 75 barn.

Elevprognos F-3

Barntal

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

29

36

35

45

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2016

2017

2018

2019

45

47

52

50

54

15/3: 68

15/3: 66

15/3: 73

15/3: 82

15/10: 59

15/10: 64

15/10: 70

15/10: 73

Beräknat, på historik, är att Eskelhems ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 80% av de boende i upptagningsområdet.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Skolbyggnaden är i två plan med matsal i fristående paviljong.
Ytterligare en paviljong finns på fastigheten och den delas
mellan förskola och fritidshem. Skolan har tre klassrum och
två grupprum (varav det ena fungerar som bibliotek). Eleverna har idrott och slöjd i Västerhejde skola. Underhållsbehov
finns i paviljongsdelen i anslutning till den nyrenoverade förskoledelen. Barn- och elevhälsan har sin verksamhet i bibliotek/grupprum, där det saknas det vatten, handfat, diskbänk
och sekretessdörr. Egna och separata rum för läkare/sköterska
samt kurator/skolpsykolog efterfrågas. Utemiljön är säker
med välutrustad gård mellan skola och förskola. Det är nära
till skog och natur. Eskelhem skola har eget tillagningskök.

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Verksamheten bedrivs i fyra byggnader (inklusive lokaler i
grundskolan). En av dessa utgörs av en paviljong med tidsbegränsat bygglov som går ut i augusti 2020. Förlängning
har sökts till 20247. Lokalerna är ändamålsenliga men relativt
slitna - med undantag för en avdelning i f.d. lärarbostaden.
Dessa lokaler är inte tillgänglighetsanpassade och mycket slitna. Utemiljön är bra med en välutrustad gård och nära till
skog och natur. Förskolan har serveringskök och får sin mat
från Klinteskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

7,97

8,45

7 Kan inte förlängas därefter.
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Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

84/79

75/58

20/50

Inga resultat i Skolinspektionens enkät 2018 kan visas pga för litet
statistiskt svarsunderlag.

Sanda skola F-5
Sanda skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 5 och fritidshem. Skolan har 72 elever varav
58 går på fritidshem. Bedömningen är att skolan skulle
kunna ta emot upp till 100 elever. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-3. Under läsåren 2019/20 samt 2020/21
undervisas årskurs 4-5 på Klinteskolan pga utrymmesbrist.
Skolans upptagningsområde är Sanda, Mästerby, Västergarn,
Väte och Hejde. I årskurs 6-9 tillhör eleverna Klinteskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

92

90

91

73

Klinte förskola
Förskolan har 87 barn på fem avdelningar: Sparven för barn
1-2 år, Bläcku för barn 1-2 år, Ugglan för barn 3-4 år, Tornfalkarna för barn 3-4 år, Staren 5 år. Bedömningen är att det
finns plats för upp till 100 barn.

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
F-3
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

76

77

78

79

70

Beräknat, på historik, är att Sandas ansökningar till förskoleklass
motsvarar ca 80 procent av de boende i upptagningsområdet.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Sanda skola är byggd i två plan. År 1997 utökades lokalerna
genom ett tillfälligt bygglov med en paviljong som inrymde
ett klassrum, grupprum och lärarrum. Med anledning av det
utgångna bygglovet har paviljongen tömts och tagits bort. Ytterligare tidsbegränsade bygglov för delar av förskolans verksamhet gör att nyttjandebehov måste utredas och prioriteras.
Sanda skola har sex klassrum och två grupprum och en liten
idrottsal. Eleverna får undervisning i musik och slöjd och viss
idrott på Klinteskolan. Skolbibliotek finns i korridoren. Skolan har en säker och välutrustad gård med närhet till skog och
natur. Barn- och elevhälsan delar rum med övrig skolverksamhet.
Rummet saknar vatten, handfat, diskbänk och sekretessdörr. Egna
och separata rum önskas för läkare/sköterska samt kurator/psykolog efterfrågas. Skolan har serveringskök och får sin mat från
Klinteskolan.

Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 79

15/3: 100

15/3: 87

15/3: 85

15/10: 72

15/10: 79

15/10: 79

15/10: 83

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan är nyrenoverad och lokalerna är i mycket gott skick
med bra planlösning. Förskolan har en stor och mycket välutrustad gård i gott skick. Klinte förskolan har serveringskök
och får sin mat från Klinteskolan.
Nöjdhetsindex i föräldraenkät - övergripande nöjdhet skala 1-10
2018

2019

8,14

7,61
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grerad spontanidrottsplats. Det är nära till skog, natur och
idrottsplats.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

Klinteskolan F-9
Klinteskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem samt utöver detta resursskolan Hamnen för elever i årskurserna 3-9 med behov av
förstärkt särskild stöd. Upptagningsområdet är Klintehamn
med omnejd. Skolan har 267 elever varav 91 går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-3, 6, 7 och
9, två paralleller 4-5 och 8 samt Hamnens elever. Under läsåren 2019/20 samt 2020/21 undervisas Sanda skolas elever i
årskurs 4-5 på Klinteskolan. Bedömningen är att skolan kan
ta emot upp till 500 elever.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

229

248

253

270

2018

2019

83/92

58/65

13/13

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

75/84/76

88/100/96

88/95/78

74/76/90

Åk 6
Betygsresultat

85

86

92

88

Åk 9
Betygsresultat

77

78

80

86

Salsavärde
*

77

76

82

76

* Salsavärde - Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9
med hänsyn till elevsammansättningen, i detta fall andel elever
som uppnått kunskapskraven
Behörighet i åk 9 till yrkesprogram på gymnasiet (andel i procent)

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
F-6
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

186

185

180

184

196

Beräknat, på historik, är att Klinteskolans ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 80 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).
7-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

91

77

82

90

92

Beräknat, på historik, är att Klinteskolans ansökningar till år 7
motsvarar ca 80 procent av eleverna i upptagningsområdet.
Totalt F-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

277

262

262

274

288

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Verksamheten bedrivs i två byggnader i ett respektive två plan
samt separat byggnad med idrottshall. Det finns tolv klassrum i tvåplansbyggnaden och elva i enplansbyggnaden samt
17 grupprum. Specialsalar finns för undervisning i idrott (en
stor delbar hall och en mindre sal), träslöjd, textilslöjd, musik, bild/teori, hemkunskap samt naturvetenskaps-/teorisalar.
Skolan har bibliotek byggt för ändamålet. Skolan har eget
tillagningskök och en säker och välutrustad gård med inte34 | Region Gotland

2017

2016

2017

2018

2019

77

68

61

61

Skolinspektionens enkät, övergripande nöjdhet (10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elev åk 5

Elev åk 9

7,2

7,17

7,01

Södra Gotland

Nöjdhetsindex föräldraenkät
2018

2019

8,67

9,02

Hemse förskola/Mullvaden
Förskolan ligger i norra delen av Hemse samhälle och har 52
barn på tre avdelningar: Spindeln för barn 2-5 år, Humlan
för barn 2-5 år, Myran för barn 1-2 år. Bedömningen är att
det finns plats för upp till 65 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 55

15/3: 57

15/3: 55

15/3: 53

15/10: 51

15/10: 54

15/10: 51

15/10: 51

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan Mullvaden har fina och relativt nyrenoverade
lokaler. Förskolan har en välutrustad gård med närhet till
skog och natur. Ett torn som inte får användas för lek står
på gården och behöver tas bort. Det finns ett serveringskök
och förskolan får sin mat från Högbyskolan.

Hemse förskola/Tallen
Förskolan har 64 barn på fyra avdelningar: Kotten för barn
3-5 år, Barret för barn 3-5 år, Barken för barn 1-3 år, Fröet
för barn 1-3 år. Bedömningen är att det finns plats för upp
till 80 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 64

15/3: 80

15/3: 86

15/3: 81

15/10: 64

15/10: 79

15/10: 78

15/10: 59

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Mycket fin och nyrenoverad, men med krånglig planlösning
- många vinklar och vrår. Förskolan har välutrustad, stor och
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bra gård med närhet till skog och natur. Förskolan har serveringskök och får sin mat levererad från Högbyskolan.

leller i årskurs 7-9. Högbyskolan tar idag emot elever från
andra skolor för undervisning i idrott, slöjd, hemkunskap
och moderna språk.

Nöjdhetsindex föräldraenkät
2018

2019

8,93

7,97

Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

308

315

319

318

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
F-6

Hemse förskola/Högby

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

141

144

135

136

131

Beräknat, på historik, är att Högbyskolans ansökningar
till förskoleklass motsvarar ca 90 procent av de boende i
upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från
Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av
Statisticon).

Förskolan är nystartad och har 26 barn på en avdelning:
Blomman för barn 1-5 år. Det finns möjlighet till ytterligare
två avdelningar med sammanlagt 40 barn efter färdigställd
anpassning och renovering.

7-9

Barntal

Beräknat, på historik, är att Högbyskolans ansökningar till år 7
motsvarar ca 90 procent av eleverna i upptagningsområdet.

2019
15/10: 16

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan är nyetablerad sedan hösten 2019 i tidigare Högbyskolans fritidshemslokaler i Hemsegården efter en anpassning
av lokalerna. Lokalerna ägs av stiftelsen Hemsegården och förhyrs via teknikförvaltningen. Utemiljön är under anpassning.
Närhet finns till skog och natur. Förskolan har serveringskök
och får sin mat levererad från Högbyskolan.
Verksamheten har inte utvärderats via nöjdhetsenkät då den är
nystartad.

Högbyskolan F-9
Högbyskolan är en grundskola i Hemse med verksamhet från
förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem. Skolan har även
särskild undervisningsgrupp. Skolan har 314 elever varav 65
går på fritidshem. Upptagningsområdet är södra Gotland.
Bedömningen är att skolan kan ta emot upp till 500 elever.
Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6 och två paral36 | Region Gotland

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

165

163

165

170

170

Totalt F-9
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

306

307

300

306

301

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Det finns tre skolhus och två av dem är byggda i två plan samt
en idrottshall. Skolan har 27 klassrum och 17 grupprum. Specialsalar finns för idrott (delbar), träslöjd, textilslöjd, musik,
bild/teori, hemkunskap, naturvetenskap/teori. Anpassningar pågår för att flytta in textilslöjd och musik från en tredje
byggnad till de två huvudbyggnaderna. Rum finns avsatt för
skolbibliotek. Underhåll pågår av vissa lektionssalar, däribland
för naturvetenskap. Pågående anpassning sker av slöjdsal. Rum
avsatta för barn- och elevhälsans kompetenser. Ett rum saknar
vatten och handfat och båda rummen saknar sekretessdörrar.
Önskvärt är att få eget rum för skolpsykolog. Skolgården är
säker och välutrustad med stora utrymmen och plats för olika
aktiviteter. Flytt av viss lekutrustning pågår med anledning av
nystartad förskola i Hemsegården. Det är nära till skog och
natur. Högbyskolan har eget tillagningskök.

Måluppfyllelse

Elevtal

Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

71/90

88/44

36/28

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

83/83/75

85/64/72

71/71/73

93/83/88

Åk 6
Betygsresultat

61

78

75

84

Åk 9
Betygsresultat

64

89

91

85

Salsavärde
*

76

73

67

66

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

83

78

93

95

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

95

98

92

79

78

Beräknat, på historik, är att Stångas ansökningar till förskoleklass
motsvarar nästan 100 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

* Salsavärde - Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9
med hänsyn till elevsammansättningen, i detta fall andel elever
som uppnått kunskapskraven
Behörighet i åk 9 till yrkesprogram på gymnasiet (andel i procent)

Stånga skola har sju klassrum och fyra grupprum. Specialsalar
saknas och därför har eleverna idrott och slöjd i Garda skola. Moderna språk och hemkunskap läses under årskurs 6 på
Högbyskolan i Hemse. Rum är avsatt för skolbibliotek. Skolan har en säker och välutrustad gård med närhet till skog och
natur. Barn- och elevhälsan delar rum med övrig skolverksamhet. Sekretessdörr saknas. Det gör även vatten, handfat och
diskbänk. Separata rum efterfrågas för läkare/sköterska samt
kurator/psykolog. Skolan har eget tillagningskök.

2016

2017

2018

2019

Måluppfyllelse

87

82

84

82

Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)

Skolinspektionens enkät, övergripande nöjdhet (10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elev åk 5

Elev åk 9

6,6

9,38

6,09

2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

55/73

89/89

89/89

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

78/89/78

85/85/92

100/100/
100

100/92/
100

Åk 6
Betygsresultat

96

97

100

86

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elev åk 5

8,2

7,58

Stånga skola F-6
Stånga skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är
Stånga, Burs, Linde och Lojsta. Skolan har 94 elever varav
70 går på fritidshem. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6, men sammanslagningar sker i undervisningen inom
vissa ämnen. Skolan bedöms kunna ha plats för 140 elever. I
årskurs 7-9 tillhör eleverna Högbyskolan.
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2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

94

96

94

93

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos

Garda förskola har 31 barn på två avdelningar: Regnbågen
för barn 2-3 år och Solkatten för barn 4-5 år. Bedömningen
är att det finns plats för upp till 40 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 21

15/3: 24

15/3: 33

15/3: 33

15/10: 25

15/10: 32

15/10: 29

15/10: 28

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan är belägen i samma byggnad som Garda skola
och idrottshallen. Byggnaden är relativt nybyggd med bra
planlösning. Utemiljö är god med välutrustade gård på
skolans framsida och direkt anslutning till natur. Förskolan
har serveringskök och får sin mat från Garda skola.
Nöjdhetsindex föräldraenkät
2019

8,11

8,82

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

94

99

98

109

113

Beräknat, på historik, är att Gardas ansökningar till förskoleklass
är nästan 100 procent av de boende i upptagningsområdet.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Garda förskola

2018

2020/21

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Garda skola är relativt nybyggd med anledning av brand (öppnade igen 2011). Byggnaden består av ett plan med förskola
i samma byggnad och idrottshall i anslutning. Det finns sju
klassrum och sju grupprum samt specialsalar för textilslöjd,
träslöjd och idrott. Eleverna i årskurs 6 undervisas i moderna
språk och hemkunskap på Högbyskolan i Hemse. Skolan tar
emot elever från annan skola för slöjd- och idrottsundervisning. Det har gjorts plats för skolbiblioteket i korridor. Skolan har säkra och välutrustade gårdar på fram- (förskola) och
baksida med närhet till skog och natur. Rum finns avsatt för
Barn- och elevhälsan, men separata rum efterfrågas för kurator/skolpsykolog. Garda skola har eget tillagningskök.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

88/82

70/70

94/75

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

93/93/86

93/100/93

100/88/
94

100/100/
100

Åk 6
Betygsresultat

95

97

99

100

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)

Garda skola F-6
Garda skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet är
Garda, Etelhem, Alskog, Ardre, Lye, När och Lau. Skolan
har 92 elever varav 47 går på fritidshem. Skolan bedöms ha
plats för 175 elever. Nuvarande klassorganisation: en parallell F-6. I årskurs 7-9 tillhör eleverna Högbyskolan.
Elevtal
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Vårdnadshavare

Elev i åk 5

8,5

6,94

Sammanslagningar av årskurserna 2-3 och 4-6. I årskurs 7-9
tillhör eleverna Högbyskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

69

71

72

70

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos

Havdhem förskola
Havdhem förskola har 32 barn på två avdelningar: Lönnen
för barn 1-3 år och Kastanjen för barn 3-5 år. Bedömningen
är att det finns plats för upp till 40 barn.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 28

15/3: 27

15/3: 31

15/3: 40

15/10: 23

15/10: 26

15/10: 33

15/10: 32

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Förskolan är belägen på samma tomt som Havdhem skola.
Lokalerna består av en nyare del som är sammankopplad med
”gamla” skolan där den ena avdelning har sin verksamhet.
Den nya delen har bra planlösning och en god innemiljö. Den
äldre delen är relativt slitet med många vinklar och vrår och är
inte är byggd för förskoleverksamhet. Förskolan har en välutrustad gård med närhet till natur. Det finns ett serveringskök
och barnen får sin mat från Havdhem skola.
Nöjdhetsindex föräldraenkät
2018

2019

7,31

7,73

Havdhem skola F-6
Havdhem skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet
är Grötlingbo, Eke, Näs, Hablingbo, Silte, Rone, Alva och
Havdhem. Skolan har 70 elever varav 30 går på fritidshem.
Skolan bedöms kunna ha plats för 175 elever. Nuvarande
klassorganisation: en parallell förskoleklass och årskurs 1.

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

73

72

73

79

77

Beräknat, på historik, är att Havdhems ansökningar till förskoleklass motsvarar ca 75 procent av de boende i upptagningsområdet. Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands
befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Havdhem skola består av två byggnader: ”gamla” skolan i två
plan där endast undervåning kan utnyttjas fullt ut med anledning av tillgänglighet och anpassningsnivå. ”Nya” skolan
är byggd i 2,5 plan. Havdhem skola har sju klassrum och
ca sex grupprum, egen idrottshall, och specialsalar för slöjd
och musik. Eleverna får undervisning i hemkunskap och moderna språk på Högbyskolan i Hemse i årskurs 6. Skolan tar
emot elever från andra skolor för slöjdundervisning. Rum är
avsatt för skolbibliotek. Barn- och elevhälsan delar rum med
annan verksamhet. Det saknas vatten, handfat, diskbänk, sekretessdörr och väntrum. Separata rum efterfrågas för läkare/
sköterska samt kurator/skolpsykolog. Skolan har en säker och
välutrustad gård med närhet till skog och natur. Skolan har
eget tillagningskök.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E)
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

2017

2018

2019

20/80

50/67

63/88

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

88/90/88

90/90/90

80/100/80

70/100/
100

Åk 6
Betygsresultat

95

98

99

92

Resultat i Skolinspektionens enkät 2018, övergripande nöjdhet
(10-gradig skala)
Vårdnadshavare

Elev

8,6

7,67

Region Gotland | 39

ganisation: en parallell förskoleklass och år 1, sammanslagningar år 2-3 och 4-6. Eleverna i årskurs 7-9 går vidare till
Högbyskolan.
Elevtal
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

31

30

37

42

Antalet elever avser 15 oktober respektive läsår.
Elevprognos

Öja förskola
Öja förskola har 27 barn på två avdelningar: Lärkan för barn 1-3 år
och Bofinken för barn 3-5 år. Förskolan är belägen på samma tomt

som Öja skola. Bedömningen är att det finns plats för upp till 40
barn: varav 15 i förskolebyggnad och 25 barn i skolbyggnaden.
Barntal
2016

2017

2018

2019

15/3: 35

15/3: 32

15/3: 36

15/3: 31

15/10: 29

15/10: 33

15/10: 27

15/10: 26

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Öja förskola har ändamålsenliga lokaler uppdelat på två
byggnader där en avdelning utnyttjar delar av grundskolans
lokaler. Skolan har behov av att byta ventilationsanläggning något som kan komma att påverka den förskoleavdelning som
har verksamhet i ett klassrum och fyra grupprum i grundskolebyggnaden. Förskolan har en stor välutrustad gård och Öjas
skolas gård ligger i anslutning. Det är nära till skog och natur.
Förskolan har serveringskök och får sin mat från Öja skola.
Nöjdhetsindex föräldraenkät
2018

2019

9,27

9,36

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

47

46

54

53

56

Öjas ansökningar till förskoleklass motsvarar nästan 100 procent
av de boende i upptagningsområdet om man tittar bakåt i tiden.
Hänsyn är även tagen till statistik från Region Gotlands befolkningsprognos (sammanställd av Statisticon).

Lokalernas skick, lärmiljön och utemiljön

Grundskolan använder fem av sex klassrum samt tre av sju
grupprum (resterande används av förskolan). Öja skola har
en egen idrottshall och en f.d slöjdsal. Eleverna får undervisning i moderna språk och hemkunskap under årskurs 6 på
Högbyskolan i Hemse samt undervisning i slöjd i Havdhem
skola. Rum är avsatt för skolbibliotek. Barn- och elevhälsan
delar rum med övrig skolverksamhet. Rummet saknar vatten,
handfat, diskbänk och väntrum. Egna och separata rum för
läkare/sköterska samt kurator/psykolog efterfrågas. Skolgården är säker och välutrustad med stora lekytor, fotbollsplan
och träddungar med cykelstigar. Det är nära till skog och natur. Skolan har ett eget tillagningskök. Ventilationen i skolan
når inte upp till projekterade värden och behöver åtgärdas.
Måluppfyllelse
Nationella prov (andel elever, i procent, som klarat alla proven).
Betygsresultat (andel, i procent, som fått minst betyg E).
2016
Åk 3
Nationella
prov i ma/
sv

Öja skola F-6
Öja skola är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem. Upptagningsområdet
är Fide, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Öja. Skolan har
42 elever varav 24 går på fritidshem. Bedömningen är att
skolan kan inrymma cirka 125 elever. Nuvarande klassor40 | Region Gotland

2017

2018

2019

100/100/
100

100/100/
100

100/100/
100

Åk 6
Nationella
prov i ma/
sv/eng

86/86/86

100/100/
100

100/71/
100

100/100/
100

Åk 6
Betygsresultat

76

100

97

100

Inga resultat i Skolinspektionens enkät 2018 kan visas pga för litet
statistiskt svarsunderlag.

Samlad statistik för enkäter
Föräldraenkäten i förskolan (Region Gotland)

Att göra en direkt jämförelse mellan de undersökta åren är
inte möjlig då sättet att mäta förändrades år 2018. Sammanfattningsvis kan dock sägas att det fortfarande finns skillnader
i nöjdheten mellan förskolor, men skillnaderna har minskat.
Region Gotlands
enkät

2016

2017

2018

2019

Föräldrars nöjdhet
med förskola

76 (indexvärde)

78
(indexvärde)

8,15

8,37

Skolinspektionens
enkät

Gotland
2016

Gotland Riket
2018
2018

Vårdnadshavare övergripande nöjdhet

7,8

7,5

7,5

Andel elever i åk 5
som är positiva

86,7%

84,7%

82,3%

Andel elever i åk 9
som är positiva

79,6%

78,9%

66,7%

Svarsfrekvensen för vårdnadshavare till barn i förskolan år 2019
var 56 procent (vilket motsvarar 2286 svarande).

Skolinspektionens enkät (år 2018) resultat kring
övergripande nöjdhet (10-gradig skala)

Skolinspektionens enkätundersökningar omfattar vårdnadshavre, personal, elever i årskurserna 5 och 9 samt särskola.
Frågorna berör bl.a undervisning och lärande, möjlighet till
inflytande, upplevelse av trygghet och studiero, men även
nöjdhet på en övergripande nivå. Enkäterna genomförs vartannat år och kommer nästa gång att genomföras våren 2020.
Vi redovisar här relevanta resultat för översynen.

Andelen elever som angett att de är nöjd med sin skola som
helhet, positiva svar i procent. Elev-/föräldrarsvaren avser kommunala skolor, medan uppgifterna för riket även inkluderar skolor
med annan huvudman8.

8 Måttet ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).
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Samlad statistik kring elevernas
måluppfyllelse

Notering kring innehållet i tabeller per skolenhet

I redovisningen av måluppfyllelsen för respektive skolenhet
betyder ett streck i tabellen att elevgruppen varit för liten för
att kunna ta fram statistik eller att det funnits för få svarande
då det gäller enkäter. Tom ruta i tabell innebär att indikatorn
för måluppfyllelse inte följts upp.
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PRODUKTION Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland, 2020

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Hemsida www.gotland.se

Bilaga 1 - Faktaunderlag - Förskolan Gotland

RG= region Gotland
GH= Gotlandshem
P= Privat hyresvärd
Tkr= tusen kronor

* Mätdatum 15 mars 2020

Inskrivna
barn 15
oktober
(Skolverket)
2018

2019

Kapacitet

Hyra (2019)

Avdelning
(barn per avd
statistik Skolverket)
Antal
avd.
2019

Barn per avd
2018

2019

Lokaler

antal heltidstjänster

Medarbetare
Andel (%) av
heltider med
förskollärarexamen

Personaltäthet

lokalyta
m2

m2/
barn

luft
för

UAF bedömning
maxantal
barn

hyra
/år tkr

hyra per
barn/år
kronor

hyresvärd

Städkostnad
per
barn/år

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Utanför Visbyområdet
Dalhem förskola

54

54

3

18

18

543

10,1

128

60

1 006

18 630

RG

3 145

10,6

9,1

38

20

5,1

5,9

Endre förskola

48

46

3

16

15,3

417

9,1

106

60

808

17 565

RG

4 152

9,9

9,3

22

32

4,8

5

Eskelhem förskola

25

28

1

25

28

300

10,7

65

28

230

8 214

RG

2 225

6,6

5,6

46

36

3,8

5

Fole förskola

48

40

2+1

16

13,3

330

8,3

121

50

642

16 050

RG

2 676

9,7

7,9

43

43

4,9

5,1

Fårösund förskola

37

36

3

12,3

12

556

15,4

131

60

399

11 083

RG

4 452

7,9

8,8

13

34

4,7

4,3

Garda förskola

29

28

2

14,5

14

199

7,1

52

40

245

8 750

RG

1 411

7,1

5,6

28

54

4,1

5

Havdhem förskola

33

32

2

16,5

16

325

10,2

45

40

434

13 563

RG

1 894

6,1

6,6

46

31

5,4

4,9

-

26*

1

-

26

412

15,8

74

40

628

24 154

P

2 727

-

4,3

-

35

-

3,7

Hemse förskola /Högby
Hemse förskola /Mullvaden

51

51

3

17

17

624

12,2

75

65

449

8 804

RG

3 508

10,9

10,5

28

38

4,7

4,9

Hemse förskola /Tallen

78

59

4

15,6

14,8

661

11,2

160

80

443

7 508

RG

3 328

17,7

12,7

29

43

4,4

4,6

Klinte förskola

79

83

5

19,8

16,6

814

9,8

171

100

794

9 566

RG

3 000

14,2

15,8

37

36

5,5

5,2

Lärbro förskola

57

59

4

14,3

14,8

510

8,6

108

65

384

6 508

RG

2 240

11,4

12,9

31

19

5,0

4,6

Roma förskola/Kungsallén

74

68

4

18,5

17

646

9,5

102

80

785

11 544

RG

2 275

Roma förskola/Skogsgläntan

43

43

3

14,3

14,3

602

14

92

60

266

6 186

RG

4 625

22,9

22,2

50

49

5,1

5

Sanda förskola

71

73

5

17,4

14,6

640

8,8

76

75

783

10 726

RG

2 911

12,8

13,9

59

46

5,5

5,3

Slite förskola

57

60

4

14,3

15

923

15,4

215

110

869

14 483

RG

3 266

11,9

11,8

28

8,5

4,8

5,1

Stenkyrka förskola

33

34

3

11

11,3

350

10,3

82

45

388

11 412

RG

2 852

7

5,8

50

48

4,7

5,9

Vänge förskola

29

35

2

14,5

17,5

286

8,2

75

35

395

11 286

RG

4 627

6,5

6,7

35

28

4,5

5,3

Öja förskola

27

26

2

13,5

13

325

12,5

63

15+25

310

11 923

RG

2 100

5

5,5

57

51

5,5

4,8

-

-

-

-

-

-

10,9

-

-

-

11 998

-

3 022

-

-

-

-

-

-

Snitt

Bilaga 1 - Faktaunderlag - Förskolan Gotland
RG= region Gotland
GH= Gotlandshem
P= Privat hyresvärd
Tkr= tusen kronor
** Förskolan avvecklas juni 2020
*** Snittet 12,8 beräknat på 5
avdelningar för 2018

Inskrivna
barn 15
oktober
(Skolverket)
2018

2019

Kapacitet
Avdelning
(barn per avd
statistik
Skolverket)
Anta
l
avd.
2019

Barn per avd
2018

2019

Hyra (2019)

Medarbetare (statistik Skolverket)
antal heltidsAndel (%) av
Personaltjänster
heltider med
täthet
förskollärarexamen

Lokaler

lokalyta
m2

m2/
barn

luft
för

bedömning
maxantal
barn

hyra
/år tkr

hyra per
barn/år

hyresvärd

Städkostnad
per
barn/år

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Visbyområdet
Asken förskola

52

60

4

13

15

591

9,9

73

65

829

13 817

GH

2 481

10,1

11,1

54

52

5,1

5,4

Blå huset förskola

68

69

5

13,6

13,8

751

10,9

184

80

887

12 855

RG

2 945

12,6

13,8

46

36

5,4

5

Bogen förskola

33

43

3

16,5

14,3

614

14,3

64

55

785

18 256

GH

4 033

9

7,9

19

30

3,7

5,4

Bryggaren förskola

31

31

2

15,5

15,5

449

14,5

46

40

375

12 097

RG

4 750

6,4

8,2

47

43

4,9

3,8

Bullerbyn förskola

46

52

3

11,5

17,3

544

10,5

64

55

515

9 904

RG

3 440

8,8

10,5

40

49

5,2

5

Forellen förskola

62

71

4

15,5

17,8

803

11,3

85

80

462

6 507

RG

2 520

15,1

15,8

45

45

4,1

4,5

554

15,4

69

55

592

16 444

RG

5 121

Glasmästaren förskola

36

36

3

12

12

Heden specialförskola

15

14

1

7,5

14

Humlan förskola

41

32

3

13,7

10,7

Kabyssen förskola

81

87

6

13,5

12,5

Klubbsvampen förskola

54

50

4

13,5

15,8

Linden förskola

36

35

3

12

11,7

14,3

61

51
(35+16)

474

1 219

14

177

120

608

12,2

97

65

396

11,3

42

40

660

9,6

9,7

46

42

3,8

4

8,6

8,9

26

30

1,7

1,6

8,2

6,1

50

48

5,0

5,2

10 307

RG

4 940

742

8 529

RG

4 445

20

20,3

36

39

4,0

4,4

561

11 220

RG

3 618

10,4

9,4

48

43

5,2

5,3

568

16 229

P

3 413

6,5

7,1

71

69

5,5

5,2

Myran förskola

48

50

3

16

16,7

514

10,3

80

60

426

8 520

GH

3 578

11,2

9,8

84

65

4,3

5,1

Persgränd förskola

46

42

3

15,3

14

551

13,1

93

55

390

9 286

RG

3 311

9

8,6

67

54

5,1

4,9

Skräddaren förskola

32

32

2

16

16

488

15,3

57

40

346

10 813

RG

4 499

6,9

7,6

36

52

4,6

4,2

Storken förskola***

64

55

3

12,8

18,3

12 821

5,1

6

859

4,3

5

80
(65+15)

8,5

2

121

42

12

12,6

11,8

10

847

15

Storken språkförskola

RG

4 006

8,7

5,6

54

50

1,2

2,1

Törnekvior förskola

64

76

5

12,8

15,2

1 010

13,3

163

100

2 200

28 947

RG

5 242

4,8

11,5

46

74

4,3

6,6

Visborgstaden förskola**

39

40

2

19,5

20

374

9,4

-

35

363

9 075

GH

3 381

7,9

8,3

65

58

4,9

4,8

Vitkålen förskola

72

71

5

14,4

14,2

904

12,7

100

85

846

11 916

RG

2 988

13,9

16,4

36

58

5,2

4,4

Väskinde förskola

106

103

6

17,7

17,2

987

9,6

166

115

647

6 282

RG

1 978

20,8

19

49

38

5,1

5,5

Västerhejde förskola/Korallen

86

85

5

17,2

17

799

9,4

197

95

767

9 024

RG

3 018

20,6

16,5

53

44

4,2

5,2

Västerhejde förskola/Torpet

36

37

2

18

18,5

412

11,1

121

40

451

12 189

RG

3 720

8,2

7,8

51

52

4,4

4,8

-

-

-

-

-

-

12,2

-

-

-

12 145

-

3 687

-

-

-

-

-

-

Snitt

Bilaga 1 - Faktaunderlag - Förskolan Gotland

Jämförelse kostnad hyra och städ i kronor per förskola och barn/år, förskolor utanför Visby
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Bilaga 1 - Faktaunderlag - Förskolan Gotland

Jämförelse kostnad hyra och städ i kronor per förskola och barn/år, förskolor i Visby
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Bilaga 2 - Faktaunderlag grundskolan
F= förskoleklass
Fth= fritidshem
Luft för= ordinarie klassrum
exl. Specialsalar.
Tkr= tusen kronor

Elever 15
okt 2019
elev elev
fth*

Allèskolan 2-6, fth
Dalhem skola F-6, fth
Endre skola F-6, fth
Eskelhem skola F-3, fth
Fole skola F-6, fth
Fårösundskolan F-9, fth
Garda skola F-6, fth
Gråboskolan F-6, fth
Havdhem skola F-6, fth
Humlegårdskolan F-1, fth
Högbyskolan F-9, fth
Klinteskolan F-9, fth
Kräklingbo skola F-6, fth
Lyckåkerskolan F-3, fth
Lärbro skola F-6, fth
Norrbackaskolan F-6, fth
Polhemskolan F-6, fth
Romaskolan F-9, fth
Sanda skola F-6, fth
S:t Hansskolan F-6, fth
Solbergaskolan 4-9,
Solklintskolan F-9, fth
Stenkyrka skola F-6, fth
Stånga skola F-6, fth
Södervärnskolan 4-9, fth
Terra Nova skolan F-6, fth
Tjelvarskolan F-3, fth
Vänge skola F-6, fth
Väskinde skola F-6, fth
Västerhejde skola F-6, fth
Öja skola F-6, fth
Snitt

197
112
83
43
125
124
92
217
70
79
318
270
34
210
118
178
65
317
73
183
722
218
65
95
553
181
135
52
231
271
42
-

109
65
55
38
66
34
48
138
31
79
69
89
24
187
60
135
61
90
60
127
61
28
70
31
119
136
25
116
148
25
-

Kapacitet
Lokalyta
m2

1 857
1 655
853
899
1 480
3 134
2 124
4 561
1 032
677
8 041
7 466
959
2 574
1 737
3 082
1 725
5 443
810
3 177
10 338
7 991
1 017
1 022
7 267
1 787
2 700
925
2 961
2 172
1 824
-

m2/
elev

9,4
14,8
10,3
20,9
11,8
25,3
23,1
21
14,7
8,6
25,3
27,7
28,2
12,3
14,7
17,3
26,5
17,2
11,1
17,4
14,3
36,7
15,6
10,8
13,1
9,9
20
17,8
12,8
8
43,4
18,1

klassrum

grupprum

10
9
6
3
7
11
7
16
7
6
27
23
7
15
9
8
8
20
6
10
45
14
7
7
25
11
10
4
13
15
5
-

5
9
7
2
8
5
7
30
6
6
17
17
8
15
6-7
8
9
22
2
7
25
15
7-8
4
12
15
20
2
9
18
3
-

Hyra (2019)

plats
i matsal

luft
för*

66+42
50
50
47
70
80 (92)
70 (90)
141(160)
52 (65)
48
176(190)
175
48 (75)
72 + 26
67 (78)
106
92
120(140)
48
92 (36)
272
125(170)
48
75
216+12
122
84
48 (60)
104+32
110
48(56)
-

275
220
170
94
175
254
203
500
225
124
700
600
225
422
230
260
200
600
225
230
1000
550
183
142
210
308
112
350
395
-

UAF bedömning
max antal
elever

200
175
150
75
165
250
175
300
175
100
500
500
150
300
175
180
190
350
100
190
850
350
135
140
700
190
200
110
300
320
125
-

hyra /
år tkr

1 198
1 175
1 453
574
1 314
2 224
2 612
4 806
866
393
4 611
6 244
1 804
2 502
968
2 274
Ej satt

3 770
602
1 592
5 461
6 934
1 103
586
4 185
1 896
2 460
726
2 056
2 998
743
-

hyra per
elev/år i
kronor

6 081
10 398
17 500
12 756
10 266
17 935
28 391
22 458
12 371
4 974
14 500
23 126
53 059
12 029
8 207
12 775
11 893
8 247
8 699
7 532
31 807
16 712
6 168
7 540
10 592
18 088
13 698
8 900
11 062
17 690
14 849

Behöriga
lärare (%)
18/19 19/20

98
65
95
100
95
63
100
96
100
100
87
67
49
93
89
92
80
100
100
94
65
96
85
83
79
87
69
82
94
98
-

89
81
81
100
96
75
92
95
92
58
90
66
66
89
93
76
100
71
99
100
92
73
87
89
87
91
84
57
82
89
93
-

Antal elever
per lärare
18/19 19/20

12,7
15
11,4
11,5
11,5
8,6
9,9
9
11,4
18,1
10,4
9,8
10,8
14,5
10
13,1
13,4
15,4
16,6
11,1
10,3
9,4
9,2
11,8
10,5
7,9
11,9
12,7
13,1
7,5
-

14,5
13,4
14,1
15,5
11,6
9,7
10,5
8,9
11,2
16,3
11,7
9,6
8,5
12
11,4
12,8
10,7
12,4
12,8
15,7
11,3
9,3
7,2
9,2
13,3
10,1
9,1
13,1
12,2
13,0
7,1
-

Behöriga i
fth (%)
18/19 19/20

52
0
50
0
35
30
33
16
33
13
25
20
0
21
36
59
17
50
26
57
26
0
46
37
100
24
31
33
-

12
0
74
0
30
40
40
26
33
29
33
17
0
13
0
54
100
14
33
24
44
26
27
44
46
27
31
0
-

Bilaga 2 - Faktaunderlag - grundskolan
Fth - fritidshem

Elever 15 okt 2019

Allèskolan 2-6, fth
Dalhem skola F-6, fth
Endre skola F-6, fth
Eskelhem skola F-3, fth
Fole skola F-6, fth
Fårösundskolan F-9, fth
Garda skola F-6, fth
Gråboskolan F-6, fth
Havdhem skola F-6, fth
Humlegårdskolan F-1, fth
Högbyskolan F-9, fth
Klinteskolan F-9, fth
Kräklingbo skola F-6, fth
Lyckåkerskolan F-3, fth
Lärbro skola F-6, fth
Norrbackaskolan F-6, fth
Polhemskolan F-6, fth
Romaskolan F-9, fth
Sanda skola F-3, fth
S:t Hansskolan F-6, fth
Solbergaskolan 4-9, fth
Solklintskolan F-9, fth
Stenkyrka skola F-6, fth
Stånga skola F-6, fth
Södervärnskolan 4-9, fth
Terra Nova skolan F-6, fth
Tjelvarskolan F-3, fth
Vänge skola F-6, fth
Väskinde skola F-6, fth
Västerhejde skola F-6, fth
Öja skola F-6, fth
Total
Snitt

elev
197
112
83
43
125
124
92
217
70
79
318
270
34
210
118
178
65
317
73
183
722
218
65
95
553
181
135
52
231
271
42
5473
-

elev fth*
109
65
55
38
66
34
48
138
31
79
69
89
24
187
60
135
61
90
60
127
61
28
70
31
119
136
25
116
148
25
2324
-

Städkostnad
per elev/år

Skolmåltidskostnad per
elev

Elevrelaterade
resor,
årskurser som
åker

1 903
2 534
2 276
2 579
2 553
4 693
3 589
3 767
3 977
1 825
3 579
4 197
7 186
3 368
3 114
3 340
4 601
2 798
3 585
3 139
2 378
4 921
3 948
1 684
2 759
3 450
4 276
3 689
2 235
2 775
6 766

45,3
48,3
48,3
59,5
44,1
67,6
66,6
56,5
56,6
45,3
54
53,7
109
38,1
59,1
38,6
45,3
48,3
53,7
38,6
49,2
59,1
67,2
57,9
38,1
61,6
36,1
48,3
46,2
38,1
66,2

3-6
F-5
1-3
6
6
6
F-6
6
3
5-6
F-6
1-6
6
6
3-6

3 467

53

-

Elevrelaterade
resor, kronor per
år

173 343
326 868
99 898
26 920
0 (skolskjutstur)
6 865
163 231
0 (skolskjutstur)
39 540
223 741
176 363
59 915
68 200
129 271
36 469
1 530 624
-

Elevrelaterade
resor, kronor
per elev och
år

Elevrelaterade resor, tid (minuter) per årskurs
och vecka

1 548
3 938
2 323
215
98
4 800
542
3 442
1 856
1 152
295
477
868

40 min
År F-2 14 min, år 3-5 54 min
30 min
60 min
35 min
25 min
År F-5 40 min, år 6 80 min
40 min
30 min
År 5 40 min, år 6 120 min
År F-2 15 min, år 3-4 30 min, år 6 50 min
År 1 30 min, år 2-5 20 min, år 6 40 min
30 min
12 min
År 3-5 15 min, år 6 95 min

-

-

Bilaga 2

Jämförelse kostnad hyra/städ/elevrelaterade resor i kronor per skola/elev/år
Kostnader för elevrelaterade resor redovisas bara på de skolor som har dessa resor
70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000
Snitt hyra 14 849

10 000
Snitt städ 3 467

0

Hyra per elev/år i kronor

Städkostnad per elev/år

Stödskjutsar, kronor per elev och år

Bilaga 3: Uppföljning av resultatindikatorer

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska enligt verksamhetsplanen för 2019 följa upp en rad olika resultatindikatorer för att se om vi är på rätt väg
gentemot målen kunskapslyft för barn, unga och vuxna, kunskapslyft i arbetslivet och lyckad integration. I tabellen nedan redovisas resultatindikatorerna
uppdaterade med de senaste resultaten. Resultaten redovisas löpande för nämnd och analyser av resultaten redovisas i analysrapport vår samt delår 2.
Här redovisas även resultatindikatorer från det koncerngemensamma styrkortets samhällsperspektiv samt verksamhetsperspektiv, målområde kvalitet.
Observera att alla resultatindikatorer för 2019 inte finns tillgängliga än och redovisas som X. Siffror för förskola, grundskola, grundsärskola,
fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser Gotlands kommunala skolor. Siffror för samtliga kommuner, ovägt medel i parantes. Tom ruta i
tabellen innebär att indikatorn inte följts upp. I de fall där resultaten är uppdelade i kön presenteras resultaten som följande: flicka/pojke/totalt.
Barn- och utbildningsnämnden
Kunskapslyft för barn, unga och vuxna

2016

2017

2018

2019

Förskola

Föräldrars nöjdhet med förskola - Från och med 2018 redovisas - Övergripande
nöjdhet skala 1 - 10 (2015 - 2017 redovisas nöjdhetsindex)

76

78

8,141

8,37

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Gotland
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
Kostnad förskola (kr/inskrivet barn)
Årskurs 5, Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (procent)27F2

39,9 (44,9)
4,5 (5,2)
55
88
152 988
86,7 (85,8)

44,3 (45,2)
4,4 (5,1)
45
86
156 571
Finns ej

45,6 (44,4)
4,6 (5,2)
68
85
161 764
83,7 (82,3)

45,3 (44,0)
X
62
89
X
Finns ej

Årskurs 9, Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (procent)28F3

79,6 (69,5)
78 (75)

Finns ej
79 (76)

78,9 (66,7)
73 (71)

Finns ej
84/62/73 (76)

64 (65)

72 (67)

65 (67)

71/66/69 (65)

94 (94)
94 (94)
93 (90)
92,5/89,6/91,1 (89,1)
88,4 (86)
86,6

90 (93,1)
91 (93)
88,4 (87,8)
91,0/86,3/88,5 (88,5)
80,5 (80,5)
79,4

97 4 (95,4)
93,3 (93,2)
92,73 (88,60)
94,6/90,6/92,4 (92,4)
81,9 (81,9)
82

100/X/96,1 (95)
92,2/95,1/93,6 (94,2)
93,4/88,9/91,1 (87,3)
919/86,5/89,2 (89,2)
86,8/80,8/83,7 (82,5)
86,8/80,8/83,7

116 691(105 896)

115 917110 117)

155 354(113 951)

Grundskola

Andel elever i årskurs 3 som nått godkänt på nationella prov i svenska/svenska som
andras språk (klarat samtliga delprov)
Andel elever i årskurs 3 som nått godkänt på nationella prov i matematik (klarat
samtliga delprov)
Andel elever i årskurs 6 som når godkänt på nationella prov i svenska
Andel elever i årskurs 6 som når godkänt på nationella prov i engelska
Andel elever i årskurs 6 som når godkänt på nationella prov i matematik
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
Andel elever i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram (alla elever)
SALSA - Skolenheters resultat av slutbetygen i årskurs 9 med hänsyn till
elevsammansättningen (modellberäknat värde)
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

1
2
3
4

29F

Från och med 2018 mäter man i skala 1-10 istället för 1-100
Från och med 2018 övergår förvaltningen till att redovisa Skolinspektionens resultat av genomförd elevenkät. Enkäten görs vartannat år (jämna år). Enkäten görs för årskurs5, 8 och årskurs2 på gymnasiet.
Från och med 2018 övergår förvaltningen till att redovisa Skolinspektionens resultat av genomförd elevenkät. Enkäten görs vartannat år (jämna år). Enkäten görs för årskurs5, 8 och årskurs2 på gymnasiet.
Resultaten för 2018 presenteras exklusive svenska som andraspråk

X

Fritidshem

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

Grund- och
gymnasiesärskola Elever/lärare (heltidstjänst) i grundsärskola, lägeskommun, antal
Elever/lärare (heltidstjänst) i gymnasiesärskola, lägeskommun, antal
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel (%)
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, lägeskommun, andel (%)
Andel avgångselever i gymnasiesärskolan med fullständiga betyg
Lärvux
Andel elever på Lärvux som fullföljt sina planerade studier
Barn och
elevhälsa

Kulturskolan

Fenomenalen

Andel skolor som har tillgång till alla de lagstadgade kompetenserna som ska ingå i elevhälsan
(procent)
Upplevelse av förutsättningar för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande - självskattning rektor
och elevhälsoteam (procent)
Elevers upplevelse av lärande och utveckling i Kulturskolan, medelvärde (1 - 10)
Föräldrars upplevelse av lärande och utveckling i Kulturskolan, medelvärde (1 - 10)
Elevers nöjdhet med Kulturskolan, medelvärde (1 - 10)
Föräldrars nöjdhet med Kulturskolan, medelvärde (1 - 10)
Andel av Kulturskolans undervisningstimmar som ges utanför Visby
Barn och elever i kommunal förskola och skola som deltagit i skolprogram på Fenomenalen
(grupper/klasser)

20,4 (22,2)
39,1 (44,2)

21,0 (21,2)
38,2 (40,9)

20,9 (20,9)
32,5 (38,2)

X
29,5 (37,8)

2,8 (3,8)
2,0 (2,9)
82,8 (86,5)
82,4 (95,5)
Ny för 2018
Ny för 2018

2,9 (3,8)
2,5 (2,9)
86,0 (85,3)
81,1 (82,7)

3,1 (4,4)
1,8 (1,7)
94,3 (84,3)
80,6 (85,6)
57
91

X
X
X
X
100/75/88
100/100/100

Ny för 2018

92,3

Ny för 2018

48,0

Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

8,8
8,8
9,3
8,9
31,0
242

för
för
för
för
för
för

2018
2018
2018
2018
2018
2018

8,9
9,1
9,2
9
33,0
233

Bilaga 4

Fördelning av skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog
redovisat i timmar per vecka och skola
120

100

80

60

40

20

0

Skolkurator

Skolsköterska

Skolpsykolog

Bilaga 5
Vårdnadshavare i förskolan har via enkät fått ta ställning till de fem viktigaste faktorerna i valet av förskola
Vilka faktorer är viktigast vid valet av förskola?
 Att vi känner oss trygga med förskolan.
 Att det på förskolan finns utbildad, behöriga förskollärare och
barnskötare.
 Att förskolan ligger i anslutning till en grundskola.
 Att det är nära till förskolan från hemmet.
 Att det finns en stimulerande och inspirerande utemiljö.
 Att det finns en stimulerande och inspirerande innemiljö.
 Att den pedagogiska verksamheten på mitt barns förskola uppmuntrar
till lek, utveckling och lärande.
 Att mitt barn har många lekkamrater på förskolan.
 Att det finns resurser för barn i behov av särskilt stöd.
 Maten
o Att maten lagas på förskolan.
o Det spelar ingen roll var maten lagas. Huvudsaken är att maten
har god kvalitet.
o Att jag får information om maten som serveras på förskolan.






Förskolans storlek
o 3 avdelningar
o 4 avdelningar
o 5 avdelningar
o Spelar ingen roll så länge verksamheten för mitt barn är bra.
Att förskolan kan erbjuda en utegrupp för de som önskar det för sitt
barn.
Öppettider

Att förskolorna erbjuder ett öppethållande på 12 timmar per dag,
mellan 06:00 – 18:00 och kan anpassas utifrån familjernas behov av
omsorg.

De 5 viktigaste faktorerna för vårdnadshavare i förskolan
3,5

3,2

3
2,5
2,5
1,8

2

1,6
1,3

1,5
1
0,5
0
Att vi känner oss trygga med
förskolan

Att den pedagogiska verksamheten Att det på förskolan finns utbildad,
på mitt barns förskola uppmuntrar tillbehörig förskollärare och barnskötare
lek, utveckling och lärande

Att det finns stimulerande och
inspirerande utemiljö

Att det finns stimulerande och
inspirerande innemiljö

Bilaga 5
Vårdnadshavare i grundskolan har via enkät fått ta ställning till de fem viktigaste faktorerna i valet av grundskola.
Vilka faktorer är viktigast vid valet av grundskola?
 Att skolan uppvisar goda elevresultat.
 Att vi känner oss trygga med verksamheten.
 Att det finns utbildade och behöriga pedagoger.











Endast behörig och legitimerad lärare har rätt att sätta betyg.

Att det är nära till skolan från hemmet.
Att det finns inspirerande/utmanade utemiljö.
Att det finns en trivsam och ändamålsenlig arbetsmiljö (innemiljö).




T.ex. att det finns specialsalar som t.ex. idrotts-, bild- och musiksalar
samt att det finns rum/utrymmen för att kunna dela upp eleverna i
olika grupper.




Skolmaten
o Att maten lagas på skolan.
o Det spelar ingen roll var maten lagas. Huvudsaken är att maten
har god kvalitet.
Skolskjutstid



Dagens maxgräns är 60 minuter och endast i undantagsfall mer.’

Att alla ämnen (inklusive idrott, slöjd, hemkunskap, moderna språk)
kan läsas på skolan. Detta för att undvika transporttid inom skoldagen.

Minst två (helst fler) olika språkval i år 6 (Moderna språk)
Skolans storlek (Antal elever)
o 1 - 100 elever
o 101 - 300 elever
o 301 - 500 elever
o 501 - 800 elever
Att mitt barn har tillräckligt många kompisar på skolan.
Att barnen går i en åldershomogen klass – dvs att eleverna är födda
samma år.
Att det finns resurser för barn i behov av särskilt stöd.
Klassens storlek
o 10 – 20 elever
o 15 – 25 elever
o 20 – 30 elever
Att barn- och elevhälsopersonal finns på plats flera dagar i veckan.

Med barn- och elevhälsa menas skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog
och kurator.

De 7 viktigaste faktorerna, vårdnadshavare i grundskolan
4

3,6

3,5
3

2,6
2,3

2,5

2,1
1,8

2

1,5
1,5

1,1

1
0,5
0
Att vi känner oss trygga
med verksamheten

Att det finns utbildade
och behöriga pedagoger

Att det finns resurser för
barn i behov av särskilt
stöd

Klassens storlek

Att skolan uppvisar goda
Trivsam och
ändamålsenlig arbetsmiljö
elevresultat
(innemiljö)

Skolmaten

Bilaga 5
Elever i förskoleklass – årskurs 4 har gemensamt i klasserna fått arbeta med vad som är viktigast i den bästa skola de kan tänka sig.
Vi vill nu att ni rangordnar 5 av nedanstående faktorer utifrån vad
klassen tycker är viktigast.
 En skolgård med möjligheter till många olika aktiviteter.
 Engagerade lärare som ser mig och får mig att vilja lära mig mer.
 Att det är nära till skolan.
 Klassrum
o Fräscha
o Funktionella (som har det man behöver och går att förändra)
 Att lärarna är duktiga på sina ämnen och bra på att lära ut.
 Att det finns grupprum.
 Skolmaten
o Att den lagas på er skola.
o Det spelar ingen roll var den lagas så länge den är god.
o Att man kan välja vegetariskt.
o Att man kan välja något annat alternativ än dagens rätt.
 Skolskjutstid








Dagens maxgräns är 60 minuter och endast i undantagsfall mer.



Klassens storlek
o 10 – 20 elever, 15 – 25 elever, 20 – 30 elever
Att alla ämnen (inklusive idrott, slöjd, hemkunskap, moderna språk)
kan läsas på skolan.

För att inte behöva åka buss under skoldagen.

Skolans storlek
o 1 - 100 elever
o 101 - 300 elever
o 301 - 500 elever
o 501 - 800 elever
Att det finns tillräckligt många kompisar att välja mellan.
o
i klassen
o
på skolan.
Att du eller en kompis kan få den hjälp just du eller han/hon behöver
för att klara skolarbetet.
Att det finns en skolsköterska och en kurator som du kan gå till.

7 viktigaste faktorerna för barn i yngre åldrar
4,5

4,2
3,85

4

3,62

3,5
2,91

3
2,5

2,76
2,23
1,86

2
1,5
1
0,5
0
Att lärarna är duktiga på
sina ämnen och bra på att
lära ut

Skolmaten

Engagerade lärare som ser
mig och får mig att vill lära
mig mer.

En skolgård med
möjligheter till många
olika aktiviteter.

Att du eller en kompis kan Att det finns tillräckligt
få den hjälp just du eller många kompisar att välja
han/hon behöver för att
mellan
klara skolarbetet.

Miljön i klassrummet

Bilaga 5
Elever i åk 5 – åk 1 på gymnasiet har via enkät fått ange vilka faktorer som är viktigast i den bästa skola de skulle kunna tänka sig.
Vi vill nu att du rangordnar 7 av nedanstående faktorer utifrån vad du
tycker är viktigast.
 En skolgård med möjligheter till många olika aktiviteter.
 Engagerade lärare som ser mig och får mig att vilja lära mig mer.
 Att det är nära till skolan.
 Klassrum
o Fräscha
o Funktionella (som har det man behöver och går att förändra)
 Att lärarna är duktiga på sina ämnen och bra på att lära ut.
 Att det finns grupprum.
 Skolmaten
o Att den lagas på din skola.
o Det spelar ingen roll var den lagas så länge den är god.
o Att man kan välja vegetariskt.
o Att man kan välja något annat alternativ än dagens rätt.
 Skolskjutstid




Att alla ämnen (inklusive idrott, slöjd, hemkunskap, moderna språk)
kan läsas på skolan.




Att det finns minst två (helst fler) olika språkval i år 6 (Moderna språk)
Skolans storlek
o 1 - 100 elever
o 101 - 300 elever
o 301 - 500 elever
o 501 - 800 elever
Att det finns tillräckligt många kompisar att välja mellan.
o
i klassen
o
på skolan.
Att du eller en kompis kan få den hjälp just du eller han/hon behöver
för att klara skolarbetet.
Att det finns en skolsköterska och en kurator som du kan gå till.
Att skolan har en profilinriktning, till exempel idrott, musik eller
naturvetenskap.






Dagens maxgräns är 60 minuter och endast i undantagsfall mer.

Klassens storlek
o 10 – 20 elever, 15 – 25 elever, 20 – 30 elever

För att inte behöva åka buss under skoldagen.

7 viktigaste faktorerna för barn i äldre åldrar
4,5
4
3,5

3,81
3,42

3,17

3

2,7
2,28

2,5

2,09

2
1,37

1,5
1
0,5
0
Att lärarna är duktiga på Engagerade lärare som ser
sina ämnen och bra på att mig och får mig att vilja
lära ut
lära mig mer.

Skolmaten

Att du eller en kompis kan
få den hjälp just du eller
han/hon behöver för att
klara skolarbetet.

Miljön i klassrummet

Att det finns en
skolsköterska och en
kurator som du kan gå till

Att det finns grupprum

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Kristoffer Strehlenert
Projektledare

Barn- och utbildningsnämnden

Framtidens förskola och grundskola
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Projektet Framtidens förskola och grundskolas första redovisning innehåller två delar
med beskrivning av den nuvarande organisationen för Region Gotlands förskola och
grundskola (med styrkor och utmaningar), historik och prognoser för barn- och
elevtal, den rådande kompetensförsörjningssituationen, elevresultat, resurser inom
barn- och elevhälsan, lokalkapacitet och behov av lokalåtgärder, skolskjutsbehov och
elevernas resande för att få undervisning i andra skolor med mera. Allt i enlighet med
hur förvaltningen tolkat projektdirektivet. Rapportens första redovisning innehåller
också en beskrivning av vilka faktorer som är viktiga för framgångsrika skolor, där
rektors viktiga roll pekas ut i att dagligen kunna leda verksamheten (dvs ha ett nära
pedagogiskt ledarskap) samt att lärare behöver kunna arbeta gemensamt för att lägga
grunden för att nå goda elevresultat. Vidare beskrivs också hur kostnadsutvecklingen
sett ut och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och jämförbara kommuner.
Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade den 4 juni 2019 att ge utbildningsoch arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför
en större översyn av den kommunala förskole- och skolorganisationen.
Därefter beslutade regionfullmäktige (RF) den 17 juni att: ”Barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet med minst bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska
1 (2)

Region Gotland
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Postadress SE-621 81 Visby
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2019/1091

särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid
budgetavstämningen 2019” (RF 2019-06-17, § 188)
Utgångspunkten för hur förskolan och grundskolan ska organiseras för barnens och
elevernas lärande och kunskapsutveckling är huvudmannens ansvar. Eleverna har rätt
till en likvärdig utbildning med tillgång till behöriga lärare, elevhälsa och andra
resurser som är nödvändiga för att skolan och undervisningen ska fungera. Det som
kan konstateras är att det råder olika förutsättningar att klara läroplansmålen i Region
Gotlands förskolor och grundskolor.
Projektet Framtidens förskola och grundskolas första redovisning innehåller två delar
med beskrivning av den nuvarande organisationen för Region Gotlands förskola och
grundskola (med styrkor och utmaningar), historik och prognoser för barn- och
elevtal, den rådande kompetensförsörjningssituationen, elevresultat, resurser inom
barn- och elevhälsan, lokalkapacitet och behov av lokalåtgärder, skolskjutsbehov och
elevernas resande för att få undervisning i andra skolor med mera. Allt i enlighet med
hur förvaltningen tolkat projektdirektivet. Rapportens första redovisning innehåller
också en beskrivning av vilka faktorer som är viktiga för framgångsrika skolor, där
rektors viktiga roll pekas ut i att dagligen kunna leda verksamheten (dvs ha ett nära
pedagogiskt ledarskap) samt att lärare behöver kunna arbeta gemensamt för att lägga
grunden för att nå goda elevresultat. Vidare beskrivs också hur kostnadsutvecklingen
sett ut och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och jämförbara kommuner.
I nästa steg av översynen av förskola och grundskola kommer utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen att lägga fram ett förslag på en ny förskole- och
grundskoleorganisation.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-08
Rapport från översynen – del 1 nulägesbeskrivning
Rapport från översynen – del 2 redovisning av skolenheterna
Bilagor 1 – 5
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-14

BUN § 43

BUN § 43

Rapport. Framtidens förskola och
grundskola. Nulägesbeskrivning

BUN 2019/1091
BUN AU §34

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns med föreslagna ändringar och ärendet återkommer till
nämndens sammanträde i juni.
 Projektets tidsplan förändras vid behov så att det finns gott om tid för dialog och
förankring med allmänheten.
 Förvaltningen ges i uppdrag att komplettera underlaget med
o en beskrivning av skolsegregation
o ett tillägg i texten på sidan 14 om att andelen barn som går i förskola
har minskat.
o hänvisning till bilagan i texten på sidan 15 om behörigheten i nuläget.
 Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att återuppta
föräldraenkäten och förlänga svarstiden med målet att öka svarsfrekvensen


Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade den 4 juni 2019 att ge utbildningsoch arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför
en större översyn av den kommunala förskole- och skolorganisationen.
Därefter beslutade regionfullmäktige (RF) den 17 juni att: ”Barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet med minst bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska
särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid
budgetavstämningen 2019” (RF 2019-06-17, § 188)
Projektet Framtidens förskola och grundskolas första redovisning innehåller två delar
med beskrivning av den nuvarande organisationen för Region Gotlands förskola och
grundskola. Rapporten innehåller också en beskrivning av vilka faktorer som är
viktiga för framgångsrika skolor, samt en beskrivning av hur kostnadsutvecklingen
sett ut och de kostnadsavvikelser som finns om man jämför med riket och jämförbara kommuner.
I nästa steg av översynen av förskola och grundskola kommer utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen att lägga fram ett förslag på en ny förskole- och
grundskoleorganisation.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet lämnade ärendet efter diskussion.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-04-14

BUN § 43

Forts…
Forts. BUN §43
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Projektledare Kristoffer Strehlenert
Yrkande
Jennie Jarve (V) föreslår med bifall av ordförande, några tillägg och förtydligande till
rapporten:







Att tidsplanen förändras vid behov så att det finns gott om tid för dialog och
förankring med allmänheten
Att underlaget kompletteras med en beskrivning av skolsegregation
Ett tillägg i texten på sidan 14 om att andelen barn som går i förskola har minskat
Hänvisa till bilagan i texten på sidan 15 om behörigheten i nuläget.
Att redovisningen av föräldraenkäten tas bort
Att enkäten görs på nytt med målet att öka svarsfrekvensen

Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att rapporten godkänns med föreslagna
ändringar och tillägg samt att ärendet återkommer till nämndens sammanträde i juni.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-08
Rapport från översynen – del 1 nulägesbeskrivning
Rapport från översynen – del 2 redovisning av skolenheterna
Bilagor 1 – 5
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/951
7 maj 2020

Anna Wejde

Regionstyrelsen

Delrapport projekt samhällsbyggnadsprocess för framtiden
inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


godkänna delrapporten för projekt Samhällsbyggnadsprocess för framtiden.



lyfta projektet Samhällsbyggnadsprocess för framtiden ur effektiviseringsprogrammet för att låta det drivas helt som separat projekt utifrån gällande
projektdirektiv.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden är ett projekt som drivs av Regionstyrelsen,
Miljö- och byggnadsnämnden samt Tekniska nämnden. Uppdraget är att utreda
alternativ till organisatoriska lösningar som ger en kostnads- och tidseffektiv och
kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess. Syftet är att ta ett helhetsgrepp om
processen som ska möta framtidens behov utifrån ett kundperspektiv.
Ärendebeskrivning

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram (2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna,
följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Programmet omfattar från start åtta projekt som drivs utifrån egna direktiv och
planer.
Denna rapport avser projektet samhällsbyggnadsprocess för framtiden.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/951

Projektet Samhällsbyggnadsprocess för framtiden, FramSam, är i en inledande fas.
Projektet avslutar under våren etapp 1 som ska definiera, avgränsa och kartlägga
Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess. I denna rapport presenteras en
nulägesbild och en tidig analys av bilden.
I det material som hittills framarbetats genom workshops och intervjuer framgår att
det saknas ett helhetsgrepp kring samhällsbyggnadsprocessen men att många enskilda
delprocessen fungerar bra. I förändringen mot en kundorienterad och effektiv
samhällsbyggnadsprocess där medarbetarnas kompetens och erfarenheter tas tillvara
kommer ett kulturarbete att behöva göras som drivs av samhällsbyggnadsprocessens
ledare, både i den politiska organisationen och i tjänstemannaorganisationen.
Projektet kommer drivas med fokus på effektmålen.
I Region Gotlands samhällsbyggandsprocess för framtiden (FramSam):
-

finns tydligt fokus på kund och nytta för användarna.

-

upplever kunder kvalité och att verksamhet oavsett organisatorisk tillhörighet
agerar som ett Region Gotland.

-

kommuniceras med berörda målgrupper under processens alla delar.

-

finns en organisation och arbetssätt som stödjer effektiva processer och
överlämningar, korta ledtider och hög kvalitet, från idé till genomförande.

-

tas medarbetarnas kompetens och erfarenheter tillvara i medskapandet.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att projektet har inletts med god
materialinsamling som nu ska användas för att ge en nulägesanalys till fortsatt arbete.
Projektarbetet stämmer väl överens med den kulturresa som Region Gotlands
organisation står inför i syfte att uppnå en tillitsbaserad styrning och ledning.
Då projektet i huvudsak har mer kvalitetsförbättrande karaktär än ekonomiskt
kostnadssänkande görs bedömningen att projektet bör lyftas ur
effektiviseringsprogrammet och istället drivas som separat projekt enligt gällande
direktiv.
Ekonomiska konsekvenser

I ett delprojekt inom projektet kommer ekonomin i samhällsbyggnadsprocessen att
kartläggas för att se på möjligheten att öka intäkterna och skapa kostnadskontroll.
Projektet förväntas inte ge några besparingar men ska säkerställa att vi använder
befintliga resurser effektivt.
Beslutsunderlag

Rapport Samhällsbyggnadsprocess för framtiden

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/951

Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsprocess för framtiden

1. Sammanfattning
Projektet Samhällsbyggnadsprocess för framtiden FramSam är i en inledande fas. Projektet
avslutar under våren etapp 1 som ska definiera, avgränsa och kartlägga Region Gotlands
samhällsbyggnadsprocess. I denna rapport presenteras en nulägesbild och en tidig analys av
bilden.
I det material som hittills framarbetats genom workshops och intervjuer framgår att det
saknas ett helhetsgrepp kring samhällsbyggnadsprocessen men att många enskilda
delprocessen fungerar bra. I förändringen mot en kundorienterad och effektiv
samhällsbyggnadsprocess där medarbetarnas kompetens och erfarenheter tas tillvara
kommer ett kulturarbete att behöva göras som drivs av samhällsbyggnadsprocessens ledare,
både i den politiska organisationen och i tjänstemannaorganisationen.

2. Bakgrund
Under budgetavstämningen hösten 2019 fick regionstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden
samt tekniska nämnden följande uppdrag:
Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att utreda
olika alternativa organisatoriska lösningar som ger en kostnads-och tidseffektiv och kvalitetssäker
samhällsbyggnadsprocess.
Ett direktiv arbetades fram under hösten 2019 och projektet resurssattes till februari 2020
då projektet påbörjades.
Syftet är att ta ett helhetsgrepp om Region Gotlands hela samhällsbyggnadsprocess som
möter framtidens behov utifrån ett kundperspektiv och som innebär ett effektivt och
kvalitetssäkert arbete internt (både avseende tid och kostnad).

Ärendenr RS RS 2019/951 Datum 2020-05-27

I Region Gotlands samhällsbyggandsprocess för framtiden (FramSam):
-

finns tydligt fokus på kund och nytta för användarna.

-

upplever kunder kvalité och att verksamhet oavsett organisatorisk tillhörighet
agerar som ett Region Gotland.

-

kommuniceras med berörda målgrupper under processens alla delar.

-

finns en organisation och arbetssätt som stödjer effektiva processer och
överlämningar, korta ledtider och hög kvalitet, från idé till genomförande.

-

tas medarbetarnas kompetens och erfarenheter tillvara i medskapandet.

Projektet förväntas leverera förslag på en samhällsbyggnadsprocess för framtiden till
budgetberedningen våren 2021 med förslag på organisation som stöttar
samhällsbyggnadsprocessen.

3. Nuläge
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden

Projektet har inletts med att involvera medarbetare inom samhällsbyggnadsprocessen för
att kartlägga dess delar. Medarbetarna som varit inbjudna är samtliga medarbetare inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknikförvaltningen samt enheterna Hållbar tillväxt och
Samhällsplanering inom Regionstyrelseförvaltningens avdelning Regional utveckling.
Projektet har ett tydligt kundfokus och därför har externa aktörer så som teknikkonsulter,
byggherrar och fastighetsägare intervjuats av en extern projektresurs. Likaså har de tre
berörda nämndernas presidier intervjuats för att de skulle få lämna sina förväntningar på
projektets resultat samt förslag till förbättringar redan från projektets start.
Nuläget beskrivs utifrån fyra delar i samhällsbyggnadsprocessen; informera, planera,
etablera och förvalta. Det är tydligt i det material som hittills arbetats fram av medarbetarna
att processerna beskrivs utifrån organisatorisk tillhörighet, inte utifrån en helhet som
samhällsbyggnadsprocessen har som mål att vara. I workshoparna redovisas att
medarbetarna upplever samarbetet inom de egna delarna i processen som god och att man
har kompetenta och dedikerade kollegor. Exploateringsprocessen som har kartlagts och
utvecklats under de senaste åren lyfts också som ett gott exempel på en process som är på
väg i rätt riktning.

4. Analys
Idag analyseras det material som kommit fram från workshops och intervjuer. Många delar
är starkt kopplade till det kulturarbete som pågår inom regionen. Det finns tydliga
kopplingar mellan projektet och de fyra utvecklingsområden inom Region Gotlands
organisationskultur.





Samverkan över gränser
Från försiktighet till tillit
Lärande och utveckling
Stolthet och helhetsförståelse

Samverkan över gränser

Behov finns att ge en tydlig bild av hela samhällsbyggnadsprocessen för ökad förståelse av
den enskilda processens syfte i helheten.
Varken de politiska ledningarna eller förvaltningsledningarna upplevs heller inte styra mot
helheten och gemensamma prioriteringar, detta upplevs som ett problem.

Ärendenr RS RS 2019/951 Datum 2020-05-27

Från försiktighet till tillit

Utan gemensam och tydlig ledning samt gemensamma och tydliga prioriteringar skapas
ingen tillit i varken den politiska organisationen eller tjänstemannaorganisationen. Det
behövs en hel process med tydligt kundfokus som alla är överens om.
Lärande och utveckling

Det hittills framarbetade materialet framgår att otydligheten i samhällsbyggnadsprocessen
med roller och ansvar bidrar till osäkerhet och svårigheter att nå fram med sina förslag till
utveckling. Som ny medarbetare saknas introduktion i bredden av
samhällsbyggnadsprocessen, detta kan utvecklas när en ny process väl är på plats.
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Region Gotland
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Samhällsbyggnadsprocess för framtiden

Stolthet och helhetsförståelse

Inom detta utvecklingsområde ryms mycket av projektets syfte och mål och sammanfattar
väl behoven framåt. Med en samhällsbyggnadsprocess för framtiden har vi nöjda kunder
och medarbetare som känner medskapande.
Ur En gemensam organisationskultur – Ett Region Gotland (Lyhra kommunikation och
förändring AB, 2019, s. 31)
För att kunna företräda andra delar av verksamheten är det viktigt förstå kopplingen mellan sin egen
insats och regionens. Här blir ledarskapet centralt. Verksamhetens politiker, chefer och andra ledare
behöver kunna tala om helheten och översätta det som sker på övergripande nivå till förvaltnings-, gruppoch individnivå. De behöver kunna bryta ner och göra informationen relevant och meningsskapande för sina
medarbetare så att den röda tråden blir tydlig och medarbetaren ser sin del i kedjan. Här behöver cheferna
sannolikt rustas så att de ser hur viktiga de är i det arbetet. Med öppenhet, delaktighet och god dialog i
hela kedjan ökar förutsättningarna för motiverade och engagerade medarbetare, där både delen och helheten
står i fokus. Här tror vi på utvecklade mötesarenor och meningsfulla och tillitsskapande möten, både i
linjeorganisationens grupperingar och över gränser. Med fokus på kundens möte med regionen, i alla dess
delar, kan både stolthet, tillhörighet och helhetsförståelse byggas. Att stärka förståelsen för helheten och för
regionens samhällsuppdrag blir centrala aspekter i utveckling av organisationskulturen, inte minst för att
underlätta samverkan, stimulera utveckling, bidra till meningsfullhet och säkerställa kundnöjdhet. Det är
också en betydelsefull del i att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. Kommunikation och förståelse är
viktiga förutsättningar för att åstadkomma detta. Här nämns från flera håll Region Gotlands
instagramkonto som ett gott exempel på en värdefull satsning på att skapa stolthet för helheten och
kunskap om vad olika individer och verksamheter gör. Att lyfta fram goda exempel bidrar både till
stolthet och kunskap om helheten.
I en ny och effektiv samhällsbyggnadsprocess jobbar vi med medskapande som bidrar till
det som ovan lyfts i utredningen av Region Gotlands organisationskultur. I den initiala
analysen som gjorts av nuläget så finns det tydliga kopplingar mellan behoven framåt med
en gemensam helhetsbild och en ledning som gör gemensamma prioriteringar och arbetar
mot samma mål och de åtgärder som organisationsutredning föreslår i stycket ovan.
Med fokus på kund och nytta för varandra så stärkt förståelsen för helheten. Detta utan
organisatorisk tillhörighet, samhällsbyggnadsprocessen ska ha en stödjande organisation
men organisationen är inte grunden för att processen fungerar. Precis som workshoparna
visat så ska de kompetenta och dedikerade kollegorna lyftas fram i
samhällsbyggnadsprocessen för att öka stoltheten och förståelsen för varandras arbete, och
hur vi alla bidrar i processen.

Ärendenr RS RS 2019/951 Datum 2020-05-27

Arbetet med kulturen och ledningens ansvar att bära förändringen kommer vara av största
vikt i hur väl vi lyckas uppnå effektmålen.

5. Förslag till åtgärder
Projektet kommer pågå till budgetberedningen 2021. Efter det följer en period av
implementering av ny process och möjligen även sjösättning av en ny organisation som
stödjer samhällsbyggnadsprocess för framtiden.
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Region Gotland
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Samhällsbyggnadsprocess för framtiden

Projektet kommer drivas så att effektmålen uppfylls – samhällsbyggnadsprocess för
framtiden ska bidra till en gemensam organisationskultur, ett Region Gotland. Mycket av
det arbetet som ligger framför i projektet är arbete med kulturen men också arbete med
definitioner, tydlighet och gemensamma mål och prioriteringar.
Etapp 1 som pågår under våren 2020 kommer resultera i en analys av nuläget och
fortsättningen av projektet kommer fokusera på åtgärder som ger stört effekt på
förbättringar i processens flöde.

Ärendenr RS RS 2019/951 Datum 2020-05-27

I etapp 2 av projektet som följer direkt efter sommaren så kommer ekonomi i
samhällsbyggnadsprocessen vara ett delprojekt. Delprojektet ska ta fram ett nuläge för
ekonomin i processen samt föreslå åtgärder för ökade intäkter och kostnadskontroll. Dessa
åtgärder presenteras till budgetberedningen 2021. Inom den ekonomiska delen av projektet
finns möjlighet till just kostnadskontroll medan projektet i stort syftar till att kvalitetssäkra
processen och ger inga förväntade besparingar men säkerställer att vi använder befintliga
resurser effektivt.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/968
6 maj 2020

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Uppdrag - Förutsättningar för organisatorisk förändring av
strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken
Förslag till beslut






Regionstyrelsen mottager redovisningen av rapporten Kollektivtrafik på
Gotland, daterad 2020-04-09.
Med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland, 2020-04-09, får
teknikförvaltningen tillsammans med de förvaltningar som berörs; utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, i uppdrag att ta fram förslag till samlad organisation för
den allmänna och särskilda kollektivtrafiken vad gäller ansvar, roller och
ekonomi. Redovisningen ska göras till budgetberedningen hösten 2020.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
teknikförvaltningen, redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som
strateg för kollektivtrafiken med utgångspunkt från det regionala
utvecklingsansvaret och med placering på regionstyrelseförvaltningen.
Redovisningen ska göras till budgetberedningen hösten 2020.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23, § 317 att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att till budgetberedningen 2020 ta fram en genomförandeplan för en
överföring av det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken från tekniska nämnden till
regionstyrelsen. I genomförandeplanen skulle förslag till resurssättning samt
rollfördelning mellan regionstyrelsen och tekniska nämnden ingå.
För uppdraget bildades en arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen, och en
rapport har tagits fram av konsult, Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på
organisation och ansvarsfördelning. Trivector, 2020-04-09.
Rapporten innehåller en beskrivning av dagens kollektivtrafikorganisation, regionens
mål och visioner, en utblick över faktorer som kan påverka kollektivtrafikens
utveckling, förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation och förslag till
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RS 2019/968

en ny organisation. Förslagen omfattar ansvarsfördelning mellan nämnder och
förvaltningar, behov och förslag på resurser samt en genomförandeplan.
De samlade resurserna bedöms i rapporten behöva stärkas jämfört med idag.
Bedömningen baseras på jämförelser med andra regioner, arbetssituationen på
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
idag och på de övergripande regionala målsättningar regionen har för
kollektivtrafiken och för andra utvecklingsområden.
I rapporten föreslås att det på teknikförvaltningen inrättas en ny avdelning för
kollektivtrafik, där ansvaret för linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och
skolresor samlas. Det föreslås också att en ny strategisk tjänst inrättas på
regionstyrelseförvaltningen med ansvar för frågor kopplade till rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet.
I nästa steg behöver organisationsförslaget i rapporten fördjupas avseende roller,
ansvar och ekonomi.

Ärendebeskrivning

1. Bakgrund, tidigare uppdrag
Regionstyrelsen gav 2019-05-28, § 164, regiondirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att föra över det strategiska uppdraget för kollektivtrafiken från
tekniska nämnden till regionstyrelsen från och med 1 januari 2020 och återkomma
med förslag till beslut till budgetavstämningen i oktober 2019. Bakgrunden till
beslutet var synen på kollektivtrafikens betydelse för den regionala utvecklingen och
därmed behovet av att se på förutsättningarna för en förändring av det strategiska
ansvaret.
Uppdraget redovisades i regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23. I
skrivelsen görs bedömningen att regionstyrelsen bör ha det strategiska ansvaret
avseende trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt samt integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling. Därför föreslås att
regionstyrelsen tar över detta ansvar och att en tjänsteperson med denna kompetens
anställs vid regionstyrelseförvaltningen, men med en nära samverkan med
teknikförvaltningen. Tekniska nämndens uppdrag föreslås vara att ansvara för de
övriga uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet. I skrivelsen föreslås också att dimensioneringen av
teknikförvaltningens organisation för dessa uppdrag bör ses över, den bedöms
utifrån jämförelser med andra regioner behöva utökas. Vidare föreslås att en fortsatt
utredning av möjligheterna att samordna skolskjutsar med övrig hantering av
kollektivtrafik genomförs.
2. Uppdrag till budgetberedningen 2020
Regionstyrelsen behandlade redovisningen av uppdraget 2019-10-23, § 317, och
beslutade att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen 2020
ta fram en genomförandeplan för en överföring av det strategiska ansvaret för
kollektivtrafiken, från tekniska nämnden till regionstyrelsen. I genomförandeplanen
ingår förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan regionstyrelsen och
tekniska nämnden, i syfte att stärka den regionala utvecklingen.
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För uppdraget bildades en arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen, och en
rapport har tagits fram av konsult, Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på
organisation och ansvarsfördelning. Trivector, 2020-04-09.
3. Konsultrapport - Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på organisation och
ansvarsfördelning
Rapporten innehåller en beskrivning av dagens kollektivtrafikorganisation, regionens
mål och visioner, en utblick över faktorer som kan påverka kollektivtrafikens
utveckling, förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation och förslag till
en ny organisation. Förslagen omfattar ansvarsfördelning mellan nämnder och
förvaltningar, behov och förslag på resurser samt en genomförandeplan.
Nuläge
Vanligtvis delas kollektivtrafiken in i allmän och särskild kollektivtrafik (färdtjänst,
skolskjutsar och sjukresor). Verksamheterna styrs av lagar som lagen om
kollektivtrafik, skollagen, lagarna om färdtjänst, riksfärdtjänst, resekostnadsersättning
vid sjukresor, förordningar, styrdokument, reglemente och riktlinjer.
I rapporten beskrivs nuvarande organisation. Tekniska nämnden är trafiknämnd och
svarar för den regionala kollektivtrafiken. Tekniska nämnden är också regional
kollektivtrafikmyndighet med uppgifter enligt lagen om kollektivtrafik. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för skolskjutsverksamheten i enlighet med skollagen,
skolskjutsförordningen, trafiksäkerhetsföreskrifter, skolskjutsdirektiv, etc.
Teknikförvaltningen ansvarar för linjetrafiken, färdtjänsthandläggning, utbetalning av
resekostnadsersättning för sjukresor inom länet och parkeringstillstånd.
Inom Teknikförvaltningen hanteras kollektivtrafikfrågorna idag av en enhet som
består av en enhetschef och fem medarbetare. Av dessa arbetar tre med
trafikutveckling och trafikplanering och 2,5 med handläggning av färdtjänst, sjukresor
och parkeringstillstånd. Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens hanteras
skolskjutsverksamheten av en försörjningschef (ca 0,25 % för skolskjutsfrågor) och
en koordinator (heltid).
Sedan trafikavtalet som trädde i kraft 2019 har Region Gotland ett gemensamt avtal för
all kollektivtrafik, med en leverantör som är operatör för den allmänna busstrafiken,
skolskjutsar med buss, färdtjänst, sjukresor samt viss del av skolskjutsar med taxi.
Region Gotland har ett separat avtal om beställningscentral. Det gäller för fordon
med upp till åtta passagerare och kan vara för sjukresa, färdtjänst, skoltaxi och
närtrafik.
Brister och tillgångar i dagens organisation
De intervjuer med anställda inom verksamheterna som genomförts inom ramen för
konsultrapporten, visar att det upplevs finnas en brist på resurser inom
kollektivtrafiken, som innebär att man inte har tillräckligt med tid för att arbeta med
strategiska frågor. Situationen upplevs något olika för olika funktioner. Inom den
allmänna kollektivtrafiken nedprioriteras uppgifter som gäller långsiktig planering för att
kunna utveckla trafiken, till förmån för mer operativa frågor.
Inom den särskilda kollektivtrafiken, här färdtjänsten, är upplevelsen av tillgängliga
resurser något annorlunda. Denna trafik är i högre grad styrd av lagar och
förordningar och en tydlig delegationsordning finns.
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Koordinatorn för skolskjutstrafik arbetar på delegation från barn- och
utbildningsnämnden. Det bedöms att dessa ärenden hinns med, dock finns det en stor
sårbarhet i att få personer hanterar detta och det finns toppar under året med hög
arbetsbelastning.
I rapporten sammanfattas tillgångarna med dagens situation i att det finns:
 Ett avtal och en operatör för all kollektivtrafik.
 En organisation som har samlat ansvar för alla samhällsbetalda resor, då
Gotland är både region och kommun.

Bristerna sammanfattas i:
 De brister som redovisas är att delegationsordningen inom den allmänna
kollektivtrafiken skapar osäkerhet och leder till mycket arbete.
 Mycket kundtjänstärenden och medborgarkontakter.
 Bristande administrativt och tekniskt stöd.
Mål och visioner
Rapporten redovisar övergripande regionala utvecklingsdokument och sambanden
med kollektivtrafiken.
I remissversionen av förslaget till regional utvecklingsstrategi ingår området
kommunikationer. En av de strategiska inriktningarna som föreslås prioriteras är
insatser som ”utvecklar kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande”.
Särskilt viktigt är kopplingen till serviceområden för att knyta samman resor mellan orter
och mellan boende, arbete, service, etcetera”.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland har ett övergripande mål, om
att trafiken ”är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart resealternativ för
både arbets- och fritidsresor”. Målet kompletteras med fem målområden: större
attraktivitet, förbättrad tillgänglighet, ökad nåbarhet, reducerad miljöpåverkan och
förbättrad resurseffektivitet.

I strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland anges att
kollektivtrafikplaneringen särskilt ska ta hänsyn till serviceverksamheter som ingår i
strategin.
Förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation
Kollektivtrafiken ska bidra till att målen i trafikförsörjningsprogrammet, i den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) och i strategin för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud nås. Målen kräver enligt rapporten, en utveckling och utökning av
kollektivtrafiken på Gotland.
Det övergripande målet för organisationen bör vara att skapa en effektiv
kollektivtrafikorganisation som är rustad att forma och bedriva en attraktiv
kollektivtrafik.
Baserat på intervjuer med andra svenska regioner och på dialog med Region Gotland
identifieras i rapporten de viktigaste förutsättningarna för en effektiv
kollektivtrafikorganisation. En sådan är att göra åtskillnad mellan strategiska och
operativa arbetsuppgifter. I de regioner som har studerats finns planeringsenheter
med trafikutvecklare och planerare. Storlek och arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende
på exempelvis vilket ansvar som regionen har vad gäller skolskjuts. Men gemensamt
för regionerna är att IT, avtalsfrågor, marknads och kommunikation ligger på
separata enheter. Gotlands organisation är förmodligen för liten för att göra en
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uppdelning mellan olika enheter, men det går att skapa en tydlig arbetsfördelning
mellan olika personer. Genom inrättande av stödfunktioner bedöms de som arbetar
med trafikutveckling och trafikplanering kunna arbeta mer samlat med sina frågor.
I rapporten förs ett resonemang om för- och nackdelar kring placeringen av de
strategiska kollektivtrafikuppgifterna kopplat till regionala utvecklingsfrågorna. Olika
regioner har valt olika modeller, placering på en kollektivtrafikförvaltning eller på en
förvaltning för regional utveckling.
Förslag till ny organisation
I rapporten föreslås följande förändringar av organisationen:
 På teknikförvaltningen inrättas en ny avdelning för kollektivtrafik, där
ansvaret för linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och skolresor
samlas. Avdelningen föreslås ha följande struktur och funktioner:
 Avdelningschef, med personalansvar, stöd i övergripande frågor och ansvar
gentemot nämnd.
 Stab med ansvar för stödfunktioner som berör både den allmänna och den
särskilda kollektivtrafiken.
 Kollektivtrafikutvecklare och trafikplanerare. Ansvar för den taktiska
planeringen av kollektivtrafiken på 1-3 års sikt däribland tidtabeller och linjer,
yttre miljö (hållplatser, stationer, samhällsplanering) samt den operativa
dagliga driften.
 Handläggare för färdtjänst, sjukresor och PRH-kort
 Skolskjutskoordinatorer.
 En ny strategisk tjänst inrättas med ansvar för transport- och
mobilitetsfrågor, upprättande av trafikförsörjningsprogram och ansvar
kopplat till rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. Tjänsten placeras
under regionstyrelseförvaltningen.
Förslag till ny organisation visas i följande bild.
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Resursbehovet baseras på jämförelser men de regioner som har ingått i studien.
Exakta jämförelser är dock svåra då exempelvis antalet personer som arbetar med
kollektivtrafik till stor del är beroende av vilket ansvar som respektive region har tagit
på sig, exempelvis om man har tagit över ansvar för skolskjuts från kommunerna och
om man har en egen beställningscentral ”in house”. Kommunala funktioner
kopplade till kollektivtrafik, exempelvis stadstrafik, finns inte med i de regionala
sammanställningarna.
I rapporten görs bedömningen att de samlade resurserna måste stärkas jämfört med
idag. Det totala antalet anställda föreslås bli avdelningschef + 10 personer inom en
avdelning för kollektivtrafik samt 1 person på den strategiska tjänsten. Det innebär
en total resursförstärkning med drygt 4 personer jämfört med dagens organisation.
Med 12 heltidsanställda skulle antalet anställda som arbetar med kollektivtrafik inom
Region Gotland uppgå till 0,2 per 1 000 invånare. Det är mindre än i övriga län, men
motiveras genom att det ger effektiviseringsvinster att ha allt ansvar för
kollektivtrafik inom en samlad organisation.
I ett inledande skede föreslås också 1-2 visstidsanställningar med fokus på att
implementera den nya verksamheten. Efter en tid kommer de föreslagna
förändringarna att ge effektiviseringsvinster som innebär att behovet av dessa tjänster
minskar.
Förutom att det krävs förstärkning av resurser och nya tjänster finns det också enligt
rapporten möjlighet att effektivisera verksamheten. De viktigaste åtgärderna är en
delegationsordning som gör det möjligt för tjänstemännen att ta beslut inom ramar
som är satta av politiken och att operatören bör ta ett ökat ansvar för
kundsynpunkter.
Bedömning

Enligt regionstyrelsens uppdrag har en rapport med genomförandeplan för
överföring av det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken från tekniska nämnden till
regionstyrelsen tagits fram. Förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan
regionstyrelsen och tekniska nämnden ingår.
Kollektivtrafiken har nära samband med regionens övergripande regionala
utvecklingsmål. I remissversionen av förslag till regional utvecklingsstrategi ingår
området kommunikationer. En av de strategiska inriktningarna som föreslås
prioriteras är insatser som ”utvecklar kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart
resande”. Särskilt viktigt anges kopplingen till serviceområden, för att knyta samman
resor mellan orter och mellan boende, arbete, service, vara. Målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet syftar till att öka resandet med kollektivtrafiken som
ett hållbart alternativ till arbets- och fritidsresor.
Som framgår av rapporten är bedömningen att de samlade resurserna måste stärkas
jämfört med idag. Det baseras på jämförelser med andra regioner, de arbetsuppgifter
som kan och inte kan utföras på kollektivtrafikenheten idag och på de övergripande
regionala målsättningar regionen har för kollektivtrafiken och för andra
utvecklingsområden.
En ny strategisk tjänst på regionsstyrelseförvaltningen skulle innebära at en mer
direkt samverkan mellan olika regionala utvecklingsområden och kollektivtrafiken
skulle stärka det samlade regionala utvecklingsarbetet, som regionstyrelsens uppdrag
syftar till, och förbättra förutsättningarna att bidra till regionens övergripande
målsättningar. Regionstyrelseförvaltningen bör tillsammans med teknikförvaltningen
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få i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2020 redovisa modell, roll och
uppdrag för en funktion som strateg för kollektivtrafiken med utgångspunkt från det
regionala utvecklingsansvaret och med placering på regionstyrelseförvaltningen.
Det idag splittrade ansvaret för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken försvårar
förutsättningarna för att driva ett effektivt arbete. Ett samlat ansvar för samhällsbetalda
resor på teknikförvaltningen och en resursförstärkning där skulle innebära förbättrade
möjligheter till mer långsiktigt utvecklingsarbete och att stödfunktioner skulle kunna
stärka verksamheten. Samtidigt är det viktigt att se till att de möjligheter till
effektivisering som finns, kan tillvaratas. Med utgångspunkt i rapporten
Kollektivtrafiken på Gotland, 2020-04-09, bör teknikförvaltningen tillsammans med de
förvaltningar som berörs; utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, till budgetberedningen hösten 2020 ta fram
förslag till detaljerad organisation vad gäller ansvar, roller och ekonomi.

Beslutsunderlag







RS 2019-05-29, § 164, Regional utveckling – resurser och gränssnitt.
RSF, tjänsteskrivelse, 2019-09-23 Uppdrag – Förutsättningar för
organisatorisk förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken.
RS 2019-10-23, § 317, Uppdrag – Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på organisation och ansvarsfördelning.
Trivector, 2020-04-09.
RSF, tjänsteskrivelse 2020-04-22.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Trivector har fått i uppdrag av Region Gotland att utreda den organisatoriska
tillhörigheten för kollektivtrafikens olika delar inom Region Gotland, omfattande
följande delar:




Förslag till ansvarsfördelning mellan olika nämnder och förvaltningar
Behov av och förslag på resurser för att klara av de olika behoven
Genomförandeplan för ansvarsfördelning

Utredningen ska användas som underlag till Regionfullmäktige i kommande beslut kring uppdelning av ansvar mellan regionstyrelsen och tekniska nämnden.

1.2 Metod/ upplägg
Utifrån samtal med företrädare för Region Gotland har dagens organisation kartlagts avseende arbetsuppgifter, resurser och rollfördelning, samt brister och tillgångar, se kapitel 2. Det har också gjorts en genomgång av mål och visioner för
kollektivtrafiken på Gotland samt en kort utblick avseende omvärldsfaktorer som
påverkar kollektivtrafiken, se kapitel 3.
I nästa steg har intervjuer genomförts med företrädare för kollektivtrafikförvaltningar inom andra svenska regioner; Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg
för att inhämta erfarenheter och inspiration kring organisering och för att jämföra
de samlade resurserna för kollektivtrafik i olika regioner. Intervjuerna har kretsat
kring;







under vilka förvaltningar olika funktioner är placerade och vad det har för
betydelse,
koppling mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter,
antal anställda med olika funktioner,
politisk styrning,
samarbete med operatör samt
ansvarsuppgifter inom den allmänna kollektivtrafiken.

Baserat på intervjuerna och på dialog med Region Gotland har ett antal förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation tagits fram. Dessa beskrivs i
kapitel 4. Genomförda intervjuer används för att motivera slutsatser och ställningstaganden.
Slutligen presenteras i kapitel 5 ett konkret förslag på ny organisation, med ansvarsfördelning, arbetssätt för samverkan, resurser och genomförandeplan.
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2. Dagens kollektivtrafikorganisation
inom Region Gotland

2.1 Organisation
Ansvaret för samhällsbetalda resor är idag uppdelat mellan Teknikförvaltningen
och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, där Teknikförvaltningen ansvarar
för linjetrafik och färdtjänsthandläggning, medan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för skolskjuts. Inom Teknikförvaltningen hanteras kollektivtrafikfrågorna idag av en enhet som består av en enhetschef och fem medarbetare.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens arbetsuppgifter med skolskjuts hanteras av en försörjningschef och en koordinator.
I dag är det inom Region Gotland den tekniska nämnden som enligt reglementet
är trafiknämnd och handhar uppgifter avseende regional kollektivtrafik enligt
regionfullmäktiges riktlinjer. Nämnden ska enligt reglementet bland annat tillse
att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen
i övrigt. Vidare ska nämnden handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden om färdtjänst, om parkeringstillstånd
och om resekostnadsersättning för sjukresor inom länet samt svara för övergripande frågor inom området, dock ej besluta i ärenden som ankommer på regionfullmäktige. 1
Utbildningsnämnden har enligt reglementet ansvar för myndighetsutövning
kopplat till skolskjuts.

Tabell 1 visar de sammantagna resurserna för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom Region Gotland.

Operatör
Sedan ny avtalsperiod trädde i kraft 2019 har Region Gotland ett gemensamt avtal för all kollektivtrafik, med en leverantör som utgör:




Operatör för allmän busstrafik
Operatör för skolskjutsar med buss
Operatör för färdtjänst och sjukresor samt viss del skolskjutsar med taxi

Region Gotland har också ett separat avtal om beställningscentral. Dessa jobbar
dels mot regionen, dels mot taxibolagen för att se till att de kan göra sitt arbete

1

Tjänsteskrivelse. RS 2019/968. 23 september 2019
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och ansvarar för fordon med upp till 8 passagerare. Det kan vara sjukresa och
färdtjänst, men det kan också vara skoltaxi och närtrafik.

Tabell 1. Resurserna för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom Region Gotland

Förvaltning

Befattning

Antal hel- Exempel på arbetsuppgifter
tidstjänster

Teknikförvaltningen

Enhetschef

1

Kundtjänst

Del av tjänst som ansvarar för hela förvaltningen, som
utgör stöd för att kunna besvara enklare frågor från allmänheten.

Kollektivtrafikutveck- 3
lare och trafikplanerare

Biljett- och informationssystem. Tidtabell
och linjeplanering. Yttre miljö (hållplatser,
stationer, samhällsplanering).

Handläggare
för 2,5
färdtjänst, sjukresor
och PRH-kort

Beslut och handläggning färdtjänst och
PRH-kort.
Statistik, rutiner, reglementen.
Administration, fakturering, kontering, utbetalning.

Utbildnings- och Försörjningschef
arbetslivsförvaltningen

0,25
för
skolskjutsar
Del av tjänst som ansvarar för hela förvaltningen, som
utgör stöd för kommunikation.

Koordinator

1

Handläggning av skolskjutsar, tillstånd,
hållplatser, säkra skolvägar och turer.

4
Trivector Traffic

Regionstyrelsen
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Tekniska nämnden
Trafiknämnd

Barn- och
utbildningsnämnden

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Teknikförvaltningen

Mark- och
trafikavdelningen

Ledningsstöd

Kollektivtrafikenheten
Enhetschef

Försörning
Enhetschef

Kollektivtrafikutvecklare och
trafikplanerare

Färdtjänsthandläggare

Figur 2-1. Nuvarande organisering av kollektivtrafiken inom Region Gotland.

Koordinator
skolskjuts
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2.2 Brister och tillgångar i dagens organisation
Utifrån genomförda intervjuer är det tydligt att det upplevs finnas en resursbrist
inom kollektivtrafiken, som innebär att man inte har tillräckligt med tid för att
arbeta med strategiska frågor. Situationen upplevs något olika för olika funktioner.

Allmän kollektivtrafik - Trafikutvecklare och trafikplanerare
Följande arbetsuppgifter upplevs vara nedprioriterade på grund av resursbrist:




Långsiktig planering för att utveckla linjenät, tidtabell, taxesystem mm.
Bearbetning av befintlig statistik, exempelvis analysera vilka hållplatser
som kan plockas bort för att optimera kollektivtrafiken.
Utveckling av den anropsstyrda trafiken 2

Kundtjänstärenden
Det finns en gemensam kundtjänst för teknikförvaltningen som ska svara på frågor från allmänheten, men det är många samtal som kommer fram till medarbetarna inom kollektivtrafikenheten. Det rör sig till exempel om medborgare som
är upprörda över att hållplatser dragits om, stolpar som står fel etcetera. Den nuvarande ordningen är en följd av att politiken under föregående avtalsperiod tog
beslut om att alla samtal ska styras till regionen istället för till operatören. 3

Medborgarförslag
Politiken har bestämt att alla medborgarförslag som kommer in till Region Gotland ska leda till en tjänsteskrivelse om hur regionen bör ta hand om förslaget.
Tjänsteskrivelsen ska tas upp i nämnd och sedan vidare till regionstyrelsen. 4

Delegationsordning
Dagens delegationsordning innebär att tjänstemannaorganisation inte kan ta beslut på delegation från nämnden. Detta ger tjänstemännen liten handlingsfrihet
och en stor osäkerhet kring vilka förslag som kommer att kunna antas politiskt.
Det skapar begränsningar i att kunna förändra kollektivtrafiken och gör att även
mindre förändringar kan komma att bli tidskrävande politiska ärenden. 5

Tekniska uppgifter och administration





Idag har man ett eget biljettsystem, Ridango, och mycket arbetstid går
åt till att underhålla detta system.
Tidtabellsanslag ska tas fram 2 ggr om året. Det finns möjlighet att ta
fram dem automatiskt, men regionen har inte det tilläggsprogrammet,
vilket leder till merarbete.
Fakturahantering 6

Intervjuer med Jyrki Vainio 2020-03-12 och Michael Schwertner 2020-03-18
Intervju med Jyrki Vainio 2020-03-12
4 Intervju med Michael Schwertner 2020-03-18
5 Intervju med Jyrki Vainio 2020-03-12 och Michael Schwertner 2020-03-18
6
Intervju med Michael Schwertner 2020-03-18
2
3
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Särskild kollektivtrafik
Inom den särskilda kollektivtrafiken är upplevelsen av tillgängliga resurser något
annorlunda. Den här kollektivtrafiken är i högre grad styrd av lagar och förordningar. Delegationsordning mellan politik och tjänstemannaorganisation är tydligare där politiken beslutar om principer men där tjänstemännen har mandat att
ta myndighetsbeslut. 7
Vad gäller skolskjutstrafik hanteras denna inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. En koordinator arbetar på delegation från utbildningsnämnden med
att hantera alla ärenden. Det bedöms att dessa ärenden hinns med, men dock finns
det en stor sårbarhet i att få personer hanterar detta och det finns toppar under
året med hög arbetsbelastning, främst inför nytt skolår.
En annan uppgift som tar tid, och framförallt är mycket krävande, är att hantera
överklaganden och diskussioner med föräldrar. Ett ca 30-tal ärenden går varje år
upp till kammarrätten. 8

Sammanfattning
Tillgångar med dagens organisation (+)



Ett avtal och en operatör för all kollektivtrafik.
En organisation med samlat ansvar för alla samhällsbetalda resor, till följd
av att Gotland är både region och kommun.

Brister i dagens organisation (-)




7
8

Delegationsordningen inom den allmänna kollektivtrafikärenden skapar
osäkerhet och leder till mycket arbete.
Mycket kundtjänstärenden och hantering av kontakt med medborgarna inkl.
medborgarförslag.
Bristande administrativt och tekniskt stöd.

Intervju med Jyrki Vainio 2020-03-12 och Rolf Andersson, 2020-03-11
Intervju med Rolf Andersson, 2020-03-11
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3. Mål, visioner och utblick

3.1 Regional utvecklingsstrategi
Remissversionen av den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) omfattar tio olika
insatsområden som bidrar till att de regionala utvecklingsmålen till 2040 nås.
Ett av dessa områden är kommunikationer,
med en strategisk inriktning som bland annat prioriterar att ”utveckla kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande”. Särskilt viktigt är kopplingen till
serviceområden för att knyta samman resor
mellan orter och mellan boende, arbete,
service, etcetera”. 9
I RUSen konstateras att kollektivtrafikens andel av resandet på Gotland är låg.
En första viktig milstolpe är tekniska nämndens inriktningsbeslut att öka kollektivtrafikutbudet från 2,6 miljoner till drygt 4,5 miljoner tidtabellskilometer i fler
steg från och med år 2023.

3.2 Trafikförsörjningsprogram
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska
vid behov uppdateras. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas
efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland har en målbild med ett
övergripande mål och fem målområden: 10

9

https://rus.gotland.se/?page_id=1567
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland. 2019-02-25

10
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Figur 3-1. Mål och målområden för kollektivtrafiken på Gotland. Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland. 2019-02-25

3.3 Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
I strategin beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet ska utformas. Serviceverksamheterna är hierarkiskt uppdelade i fyra servicenivåer, ju högre nivån
är desto färre (och större) blir områdena. På basnivån (närservice) är det åtta serviceområden med de större orterna (mer än 750 invånare) som utgångspunkt. Två
av dessa områden, Storsudret och Östergarnslandet, saknar dock ett större centrum och har därutöver en stor andel delårsboende. Inom var och en av de åtta
serviceområdena förväntas medborgarna kunna ta sig till och från servicen.
De i denna strategi nämnda serviceverksamheterna utgör viktiga resmål på Gotland, så kollektivtrafikplaneringen ska ta särskild hänsyn till dem.

3.4 Utblick
Svensk kollektivtrafik har genomfört en politisk omvärldsanalys med tyngdpunkt på politiska händelser och åtgärder i Sverige som påverkar kollektivtrafikens utveckling. 11 Omvärldsanalysen belyser flera områden som kan komma att
påverka kollektivtrafikens konkurrenskraft och som behöver uppmärksammas,
exempelvis:



11

Det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentliga upphandlingar
bland annat genom större krav på energieffektiva och klimatsmarta fordon.
Ekonomin är ansträngd i många regioner, vilket innebär möjliga besparingskrav. Det är därför viktigt att kollektivtrafiken inte blir en ”budgetregulator” utan det är viktigt att väga besparingar mot de effekter som åtgärderna ger på resande och samhällsnytta.

Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik. Politisk omvärldsanalys vintern 2019/2020.
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Reseavdragskommitténs förslag till reformerat avdrag kan få betydelse för
landsbygden.
Statlig utredning föreslår fortsatt skattebefrielse för biogas, men det finns
risk att skattereduktionen för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner efter beslut från EU-kommissionen.

10
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4. Förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation

Det övergripande målet för organisationen bör vara att skapa en effektiv kollektivtrafikorganisation som är rustad att forma och bedriva en attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska bidra till att målen i Trafikförsörjningsprogrammet
samt mål i andra övergripande strategier som Regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud nås. Kollektivtrafiken
ska kunna möta framtidens utmaningar bland annat kopplat till mobilitetsfrågor
och klimatanpassning.
Att genomföra målen i Trafikförsörjningsprogrammet kräver en utveckling och
utökning av kollektivtrafiken på Gotland. Det behövs således personer som har
trafikutveckling och trafikplanering som en prioriterad arbetsuppgift och har tid
att utföra denna uppgift.
Baserat på intervjuer med andra svenska regioner och på dialog med Region Gotland har vi identifierat de viktigaste förutsättningarna för en effektiv kollektivtrafikorganisation:




Åtskillnad mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter
Placering av regional kollektivtrafikmyndighet
Gränssnitt mellan olika verksamheter

4.1 Åtskillnad mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter
Det finns olika nivåer på arbetsuppgifter inom en organisation som är viktiga att
skilja på. Man kan dela in dessa i en strategisk (på 3 år sikt och längre), taktisk
(1-3 års sikt) och operativ (upp till 1 års sikt) nivå. Erfarenhet från genomförda
intervjuer visar att det uppstår problem om samma personer har såväl strategiska
som operativa arbetsuppgifter, eftersom de operativa frågorna alltid tränger sig
före. Operativa frågor kräver ofta snabba svar, medan de strategiska frågorna
sällan är akuta om än väl så viktiga. 12
För att skapa en tydligare arbetsfördelning inom Region Gotlands kollektivtrafikorganisation föreslås en renodling av arbetsuppgifterna. Idag upplevs det finnas en resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling, där mycket arbetstid
går åt till kundtjänstärenden och hantering av kontakt med medborgarna med
mera, se kapitel 2.
I de övriga regioner som har studerats har kollektivtrafikförvaltningen en planeringsenhet med trafikutvecklare och planerare. Storlek och arbetsuppgifter skiljer
sig åt beroende på exempelvis vilket ansvar som regionen har vad gäller
Källa: Jyrki Vainio, kollektivtrafikchef på Gotlands kommun och Mats Améen, tidigare chefsstrateg på Skånetrafiken

12
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skolskjuts. Men gemensamt för regionerna är att IT, avtalsfrågor, marknads och
kommunikation ligger på separata enheter. 13
Ett exempel är Skånetrafiken, där man har valt att dela upp ansvar för nya och
kommande upphandlingar på en enhet och att driva trafiken inom befintliga avtal
på en annan enhet. Skånetrafiken har 5 strateger/trafikutvecklare som uteslutande
arbetar med utveckling. 14
Gotlands organisation är förmodligen för liten för att göra en uppdelning mellan
olika enheter på samma sätt som i Skåne, men det går att skapa en tydlig arbetsfördelning mellan olika personer. Genom inrättande av stödfunktioner bedöms
de som arbetar med trafikutveckling och trafikplanering kunna arbeta mer samlat
med sina frågor. Stödfunktionerna kan då i sin tur få renodlade uppgifter inom
bland annat kommunikation, marknad eller IT. Detta utvecklas mer i förslaget
till organisation i kommande kapitel.

4.2 Placering av regional kollektivtrafikmyndighet
En central fråga i arbetet har varit om det ska finnas en separat tjänst med uteslutande strategiska arbetsuppgifter och med ansvar kopplat till rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet. I exempelvis Region Blekinge och Region Kronoberg
finns det en sådan strategisk tjänst, som är placerad under förvaltningarna för
regional utveckling istället för kollektivtrafikförvaltningarna. 15 I Region Skåne
och Region Kalmar ligger myndighetsfunktioner och ansvar för Trafikförsörjningsprogram under Skånetrafiken respektive Kalmar länstrafik.
Genomförda intervjuer menar att det finns för- och nackdelar med att lägga myndighetsfunktion och ansvar för trafikförsörjningsprogram under kollektivtrafikförvaltningen. Det går inte att ge ett tydligt svar på vilket alternativ som är bäst
då olika regioner har olika erfarenheter. I exempelvis Blekinge har man goda
erfarenheter av en separat strategisk tjänst som också hanterar myndighetsfrågor,
eftersom det upplevs som ett bra sätt att skilja mellan beställning och verkställighet. 16 I Skåne och Kalmar ser man det som mycket positivt att allt ligger under
samma tak. Man behöver inte bolla frågor mellan olika förvaltningar och enheter
och det bidrar till att de långsiktiga målen för kollektivtrafiken känns förankrade
i den operativa verksamheten. 17
Skåne är ett intressant exempel eftersom man har provat båda varianterna. När
den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 2012 flyttades de strategiska delarna
av kollektivtrafikplaneringen till regionstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheten
med sekretariatet lokaliserades till regionhuset i Kristianstad, skiljt från Skånetrafiken (Hässleholm). För något år sedan återfördes kollektivtrafikmyndigheten
till Skånetrafiken i Hässleholm och är nu åter en samlad kollektivtrafikorganisation. Idag ligger allt ansvar, inklusive myndighetsfrågorna, under Skånetrafiken.

Intervjuer med Emma Morin, 2020-03-12, Sören Bergerland 2020-03-24, Clas Carlsson 2020-03-23 och Katharina Sejsing 2020-03-25
14 Intervju med Emma Morin, 2020-03-12
15 Tjänsteskrivelse. RS 2019/968. 23 september 2019
16 Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
17
Intervjuer med Emma Morin, 2020-03-12 och Katharina Sejsing 2020-03-25
13
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Nedan sammanfattas för- och nackdelar med delad respektive samlad organisation vad gäller regional kollektivtrafikmyndighet:
Regional kollektivtrafikmyn- Regional
kollektivtrafikmyndighet under regional utveckl- dighet under kollektivtrafikföring
valtning
FörEn person får ett tydligt ansvar
delar (+) att arbeta med myndighetsfrågor
och trafikförsörjningsprogram
och kan då lägga tid på dessa frågor.

Tydlig koppling mellan trafikförsörjningsprogram och trafikutveckling/tidtabellsplanering, synen på vad som är ”strategisk planering” breddas.

Det blir en nära koppling mellan Tydlig koppling mellan ekonomi
kollektivtrafiken och andra reg- och mål.
ionala utvecklingsfrågor samt infrastrukturplanering.
NackRisk att det blir ett långt avstånd
delar (-) mellan ”visioner” och ”verklighet”, att den operativa verksamheten inte upplever att Trafikförsörjningsprogrammet ger en tydlig styrning.

Risk att operativa frågor tränger
sig på och tar arbetstid från det
strategiska/utvecklande arbetet.

Det finns vissa gränsdragningsproblem med att lägga myndighetsfunktionen, beställningen, tillRisk att den strateg som ska ta sammans med den organisation
fram
Trafikförsörjningspro- som ska utföra. Detta är en bakgrammet inte får tillräckligt med grund till att många län valt att
kunskapsunderlag.
splittra i samband med att den nya
lagstiftningen trädde i kraft.

Oavsett val av organisation finns det ett antal faktorer som har betydelse:




18

Det är troligtvis en stor fördel om facknämnden bereder trafikförsörjningsprogrammet. I Region Blekinge är exempelvis kollektivtrafikstategen (som sitter på förvaltningen för regional utveckling) föredragande för
trafiknämnden, som är beredande nämnd inför fullmäktiges beslut om trafikförsörjningsprogrammet. Det upplevs som mycket positivt att trafiknämnden är beredande nämnd eftersom de är facknämnd med god kunskap om kollektivtrafikfrågor. 18
Det är viktigt att strategier bygger på en god kunskap och förståelse för
verksamheten, så att de kan omsättas i praktiken. Om avståndet blir stort
mellan den strategiska funktionen och den operativa, kan strategierna bli
skrivbordsprodukter, alternativt att den operativa delen inte tar dem på
allvar även om de är genomförbara. Det är den operativa delen som äskar
budget baserat på programmet och som har ansvar för att budgeten

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
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genomförs och hålls. Det är därför viktigt att de båda funktionerna har
nära kontakt och förstår varandra. 19
Det är troligtvis en stor fördel var olika personer sitter placerade rent fysiskt. Även här har Region Blekinge goda erfarenheter av att ha alla funktionerna samlokaliserade i Karlskrona (de är dock åtskilda sedan 1,5 år).20
Även erfarenheter från Skåne har visat att man skapar en mycket kraftfull
organisation när alla har mer eller mindre daglig kontakt med varandra,
till exempel vid kaffepauser och luncher. 21

Sammanfattningsvis bör placeringen av den regionala kollektivtrafikmyndigheten baseras på varje organisations förutsättningar. För Region Gotland rekommenderas att denna tjänst placeras på Regionstyrelseförvaltningen, vilket motiveras närmare i kommande kapitel.

4.3 Gränssnitt mellan olika verksamheter
Oavsett val av organisatorisk tillhörighet för olika funktioner behöver en kollektivtrafikorganisation alltid hantera olika gränssnitt gentemot andra delar av verksamheten och olika styrdokument. Detta illustreras i nedanstående figur.

Figur 4-1. Organisation, lagstyrning och styrande dokument för dagens organisation, samt de samarbeten och gränssnitt som en ny kollektivtrafikorganisation behöver hantera

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
21
Källa: Mats Améen, tidigare chefsstrateg på Skånetrafiken
19
20
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Det strategiska gränssnittet
Kollektivtrafiken hanterar ett viktigt gränssnitt gentemot infrastrukturplanering,
regional utveckling och fysisk planering. Kollektivtrafiken kommer också in i
frågor som inte går att lösa med kollektivtrafikplanering enbart.
Inom Region Blekinge finns det exempelvis två verksamhetsutvecklartjänster;
en med ansvar för dialog med kommuner och Trafikverket kring samhällsplanering och mobilitetsfrågor, samt en som arbetar med ett politiskt uppdrag om
landsbygdens mobilitet. Det handlar om att titta på hur olika mobilitetslösningar
kan samverka, däribland linjetrafik med buss, anropsstyrd trafik, samåkning och
cykel. 22 Dessa verksamhetsutvecklartjänster kan utgöra inspiration till Gotland,
där landsbygdens mobilitet är ett viktigt område att arbeta med.

Det taktiska och operativa gränssnittet
Tittar man på de olika kollektivtrafikfunktionerna inom Region Gotland idag kan
man se att olika funktioner styrs av olika lagar och olika uppdragsgivare. En effektiv kollektivtrafikorganisation måste säkerställa att de olika funktionernas behov blir synliga, men också möjligheter till att samverkan och samutnyttjande
stärks.
Skolskjutstrafiken hanterar olika typer av gränssnitt. Ett är gentemot skolan; man
behöver veta var elever bor, går i skola, hur vägarna är klassade samt hanterar
frågor kring till exempel terminer och lovdagar. Det finns också ett viktigt gränssnitt gentemot linjetrafiken, framförallt genom det gemensamma avtalet. 23
Det finns ett gränssnitt gentemot operatören, där Gotland har en viktig fördel i
att ha en operatör med ett gemensamt förfrågningsunderlag.
Det finns en viktig relation mellan linjetrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. Denna är redan bra på Gotland men kan stärkas ytterligare. En fråga kan
exempelvis vara att öka samordningen mellan taxi och buss, so, idag ligger inom
separata avtal. En inspiration är Region Kalmar där man har ett arbeta med att
effektivisera utnyttjandet av fordon:




22
23

Fordon som går i anropsstyrd trafik kan också köra färdtjänst.
Undviker parallell trafik - skolskjutsordinarie trafik.
Utbildande av färdtjänsthandläggare: Istället för att bli tilldelad färdtjänst
så kan man åka med närtrafiken.

Intervju med Sören Bergerland 2020-03-24
Intervju med Rolf Andersson, 2020-03-11
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5. Förslag till ny organisation

5.1 Övergripande beskrivning av organisationen
På ett övergripande plan föreslår denna utredning följande förändringar av organisationen:
Under den tekniska förvaltningen inrättas en ny avdelning för kollektivtrafik,
där allt ansvar för samhällsbetalda resor samlas, det vill säga linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och skolresor. Avdelningen föreslås ha följande
struktur och funktioner:







Avdelningschef, med personalansvar, stöd i övergripande frågor och ansvar gentemot nämnd.
Stab med ansvar för stödfunktioner som berör både den allmänna och den
särskilda kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikutvecklare och trafikplanerare. Ansvar för den taktiska planeringen av kollektivtrafiken på 1-3 års sikt däribland tidtabeller och linjer, yttre miljö (hållplatser, stationer, samhällsplanering) samt den operativa dagliga driften.
Handläggare för färdtjänst, sjukresor och PRH-kort
Skolskjutskoordinatorer

En ny strategisk tjänst inrättas med ansvar för transport- och mobilitetsfrågor,
upprättande av trafikförsörjningsprogram och ansvar kopplat till rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. Tjänsten placeras under regionstyrelseförvaltningen.

5.2 Resurser
Det bedömda resursbehovet baseras på jämförelser men de övriga svenska regioner som har ingått i studien. Dock är en exakt jämförelse i stort sett omöjlig då
exempelvis antalet personer som arbetar med kollektivtrafik till stor del är beroende av vilket ansvar som respektive region har tagit på sig, exempelvis om man
har tagit över ansvar för skolskjuts från kommunerna och om det finns en beställningscentral ”in house”. Alla jämförelser med övriga län måste också ses i ljuset
av att kommunala funktioner kopplade till kollektivtrafik, exempelvis stadstrafik, inte finns med i de regionala sammanställningarna.
Bedömningen är att de samlade resurserna måste stärkas jämfört med idag. Det
totala antalet anställda föreslås bli avdelningschef + 10 personer inom Avdelningen för kollektivtrafik samt 1 person på den strategiska tjänsten. Det innebär
en total resursförstärkning med drygt 4 personer jämfört med dagens organisation. Med 12 heltidsanställda skulle antalet anställda som arbetar med kollektivtrafik inom Region Gotland uppgå till 0,2 per 1 000 invånare. Det är mindre än i
övriga län, men motiverat med avseende på att det ger effektiviseringsvinster att
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ha allt ansvar för kollektivtrafik inom en samlad organisation. Förslag till ny organisation med resurssättning visas i Figur 5-1.
Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen
Transportstrateg

Tekniska nämnden
Trafiknämnd
Direktiv / beställare

Barn- och utbildningsnämnden
Direktiv / beställare

Teknikförvaltningen

Avdelningen för
kollektivtrafik
Avdelningschef
Stab
Färdtjänsthandläggare

Koordinator
skolskjuts

Kollektivtrafikutvecklare och
trafikplanerare

Figur 5-1. Förslag till ny organisation med antalet heltidsanställda på varje funktion.

I ett inledande skede föreslås också 1-2 visstidsanställningar med fokus på att
implementera den nya verksamheten, däribland se över biljettsystem, gränssnitt
mot operatören, delegationsordning, löpande kontakt med politiken med mera.
Efter en tid kommer de föreslagna förändringarna att ge effektiviseringsvinster
som innebär att behovet av dessa tjänster minskar.
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5.3 Beskrivning av roller och arbetssätt
Den strategiska tjänsten, som förslagsvis kan kallas Transportstrateg, ansvarar för de övergripande kopplingarna mellan olika områden, Här samlas samhällsplanering, infrastrukturplanering, regional utveckling, landsbygdsutveckling mm. Man kan se tjänsten som ett paraply kring strategiska frågor. Det är
viktigt att poängtera att dessa strategier inte bara berör linjetrafiken utan i hög
grad också övrig trafik och hur de olika delarna av kollektivtrafiken ska kunna
samverka.
Staben arbetar med gemensamma stödfunktioner:








Inledningsvis tillsätts en projektanställning för att se över biljettsystemet.
Dagens system är dyrt att drifta och det behöver ses över om Region Gotland ska samarbeta med någon annan för att utnyttja stordriftsfördelar,
eller lägga över allt ansvar på operatören.
Marknad och kommunikation. Det behövs en separat kommunikationsplan för kollektivtrafik kring bland annat riktlinjer för annonsering mm,
som tar fram förslag till teknikförvaltningen gemensamma kommunikatör
IT. Kunskapen inom IT bedöms som god idag. Bland annat finns det en
väl fungerande ruttplanering inom skolskutsplaneringen. Men resurserna
behöver förstärkas för att kunna arbeta med anpassade IT-system inom
kollektivtrafikavdelningen.
Upphandling och avtal. Det behövs bättre beställarkompetens inom kollektivtrafikfrågor då det ska tas fram gemensamt förfrågningsunderlag.

Linjetrafik, färdtjänsthandläggning och koordinator för skolskjuts bildar separata
ansvarsområden inom avdelningen. Personalansvaret kan förslagsvis ligga på avdelningschefen, men samtidigt måste det finnas någon inom varje funktion med
övergripande ansvar för planering, budget mm som stöd till avdelningschefen.
Inom varje område görs en tydlig uppdelning mellan de tre arbetsnivåerna strategisk, taktiskt och operativ där transportstrategen utgör stöd på den strategiska
nivån.
En skillnad jämfört med dagens organisation är att planering och koordinering
av skolskjutsar flyttas från Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Som tidigare tagits upp finns det för- och nackdelar med en sådan lösning. Det främsta
argumentet är att det skapar en mindre sårbarhet och potential för samordning.
Genom att slå samman olika funktioner under en avdelning skapas en större flexibilitet, där resurserna kan omfördelas beroende på skiftande belastning vid olika
delar av året. Det här är viktigt inom skolskjutskoordineringen, där det är mycket
arbete i samband med skolstart.
Samarbetet med skolorna bör kunna fortleva som det ser idag även om funktionen flyttar. Det är också fullt möjligt att det fortsatt är Utbildningsnämnden
som lägger uppdraget och att skolskjutsplaneringen svarar upp mot den nämnden. Erfarenheter från Region Gotland och andra svenska regioner visar att det
går att arbeta mot flera nämnder inom en avdelning.
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Effektivisering
Förutom att det krävs förstärkning av resurser och nya tjänster finns det också
möjlighet att effektivisera verksamheten. De viktigaste åtgärderna är:




Delegationsordning som gör det möjligt för tjänstemännen att ta beslut
inom ramar som är satta av politiken. Kan ge större trygghet i arbetet och
minska tid som läggs på beredning av politiska ärenden.
Operatören bör ta ett ökat ansvar för kundsynpunkter. Region Gotland bör
verka för ett politiskt beslut i denna fråga.

Samarbete med operatör
Samarbetet med operatören är en specifik fråga som behöver lyftas. Det är redan
en stor styrka i Gotland, men kan formaliseras ytterligare genom återkommande
träffas med operatören. Ett inspirerande exempel kan vara Skåne med så kallade
strukturerade trepartssamarbeten, där kommuner/städer i Skåne och det trafikföretag som utför stadsbusstrafiken i respektive kommun/stad träffas kontinuerligt
och formaliserat. Syftet är att ge struktur och tydlighet i det gemensamma arbetet
och att arbeta mot gemensamma mål för att bidra till stadens utveckling. Modellen kan inte översättas rak av till Gotlands situation då trafiken är betydligt
mindre.
Ett intressant område att utveckla är också att se över om de två separata avtal
som finns kring taxi och buss går att samordna, eftersom det skulle kunna ge
samordningsvinster genom ett bättre utnyttjande av fordon.

5.4 Genomförandeplan
Figuren nedan illustrerar en uppdelning mellan de tre arbetsnivåerna strategisk,
taktisk och operativ. Den struktur som illustreras i denna figur bör ligga till grund
för den nya organisationen. Arbetsuppgifterna i figuren är dock exempel. De
måste gås igenom ytterligare tillsammans med medarbetarna och anpassas till
Region Gotland behov. Det är viktigt att dagens medarbetare blir involverade i
implementeringen och kan vara med att forma sina arbetssätt och exakta arbetsuppgifter, vilket är viktigt för att få acceptans och förankring. Detta kan ske genom workshops med medarbetare från både Enheten för kollektivtrafik samt Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. En box i figuren är inte synonymt med en
person, men varje anställd ska veta vilka arbetsuppgifter som tillhör vilken box.
Den nya organisationen föreslås sjösättas under 2021 med rekrytering av nya
tjänster. I ett inledande skede bedöms behovet av resurser vara större i samband
att de verksamhetsförändringar som föreslås i föregående kapitel implementeras.
Detta omfattar bland annat biljettsystem, operatörens roll, delegationsordning
med mera. Detta arbete kräver en tät dialog med politiken. Prioriterade rekryteringar är därmed de projektanställningar som är avsedda att arbeta med dessa
implementeringar.
I den avslutande tabellen på nästkommande sidan sammanfattas de aktiviteter
som bedöms prioriterade på kort sikt.
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Figur 5-2. Arbetsuppgifter i den nya organisationen på strategisk, taktisk och operativ nivå
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Prioriterat på kort sikt
•

För dialog med politiken om de förändringsförslag som föreslås avseende delegationsordning och ökat ansvar hos operatören för kundsynpunkter, eftersom detta ger möjlighet att skapa ökad tid för personalen
innan nya resurser finns på plats.

•

Arrangera workshops med medarbetarna om att forma innehållet i de
olika tjänsterna och för att få en tydligare bild av på vilka poster som det
behövs nyrekrytering.

•

Se över formerna för biljettsystem.

•

För dialog med politiken om behovet av ökade medel för personella resurser. Detta bör kommuniceras tillsammans med en analys av kostnaderna och de samhällsekonomiska vinsterna för hela kollektivtrafiken,
som måste sättas i relation till den relativt låga kostnaden för nyanställningar.

•

Inled formaliserade träffar med operatören på de olika planeringsnivåerna strategisk, taktisk och operativ nivå.
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Utvärdering av stöd och boendesamordning till
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•

Rapporten läggs till handlingarna

Sammanfattning

Under flyktingsituationen 2015/16 anlände till Gotland ett antal ensamkommande
barn och unga. I syfte att främja etableringen betalades ett tillfälligt statsbidrag ut i
syfte att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande bo kvar i den
kommun där de vistas, även efter att de blir 18 år. Röda Korset Gotland befanns ha
bäst förutsättningar att upparbeta statsbidraget i enighet med konstaterade behov och
gavs därför uppdraget att bistå ensamkommande personer med stöd och
boendesamordning. Från uppstart 2017 har detta uppdrag förlängts i omgångar och
sträcker sig nu fram till slutet av 2020.
Regionstyrelsen gav i december 2018 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
utvärdera arbetet under 2020 vilket här presenteras i bilagd rapport.
Inledningsvis rörde det sig stödet primärt om basala behov såsom mat och boende,
samt psykosocialt stöd. Under projektperioden har gruppen ensamkommandes
situation och behov dock utvecklats i takt med etableringsprocessens fortskridande.
Flera personer har även fått uppehållstillstånd genom Gymnasielagen. Numera rör
behoven i allt större grad stöd kring framgångsfaktorer för många av de utmaningar
som alla unga vuxna ställs inför. Det inkluderar nätverk och sammanhang,
framgångsfaktorer som gruppen ensamkommande i stor utsträckning saknar. Röda
Korset Gotland har under projektets gång adresserat den utvecklingen och i detta
även samverkat med flera av Region Gotlands verksamheter samt med andra
myndigheter och civilsamhällesaktörer. Det kan konkret innebära stöd i kontakter
med myndigheter samt samhällslotsning, exempelvis kring anställningsförfaranden,
myndighetsfunktioner, bostadsrådgivning, relationer m.m.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/1195

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de insatser som Röda Korset Gotland
genomfört med stöd av befintligt ekonomiskt bidrag avsevärt bidragit till den
gynnsamma utveckling som nu observeras. Insatserna har därtill väsentligt avlastat
flera verksamheter inom Region Gotland som har kontakt med gruppen
ensamkommande. Fördelarna med en stabil, oberoende aktör med förtroende både i
gruppen ensamkommande och hos övriga berörda aktörer kan inte underskattas.
Gruppen ensamkommande har överlag kommit långt i sin etableringsprocess och
står i allt större utsträckning till arbetsmarknadens förfogande. Primära
framgångsfaktorer för en fortsatt gynnsam utveckling bedöms även fortsättningsvis
vara stöd i bostadsfrågor, samhällslotsning och psykosocialt stöd. Region Gotlands
verksamheter kommer att påverkas när de uppgifter Röda Korset Gotland hittills löst
nu tappar sin finansiering. I vilken utsträckning är svårbedömt men samtliga frågor
kommer fortsätta drivas i befintliga forum för samverkan. Vidare kommer Region
Gotlands befintliga verksamheter även i fortsättningen möta upp behoven av
samhällslotsning och psykosocialt stöd, och kan vid behov även samordna dessa
insatser sinsemellan.
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1. Bakgrund och beskrivning av uppföljningen
Under flyktingsituationen 2015/16 anlände till Gotland ett antal ensamkommande barn
och unga. Som varande underåriga erhöll de boende och omsorg inom socialtjänstens
HVB-verksamhet. Under rådande regelverk gäller emellertid att ansvaret övergår från
kommun till staten och Migrationsverket när en asylsökande blir 18 år. Detta skedde ofta
abrupt i samband med förekommande åldersuppskrivningar. Givet Gotlands geografiska
läge och den då rådande situationen med minskande kapacitet på Migrationsverkets
gotlandsbaserade asylboenden uppstod en problematisk situation. De ensamkommande
tvangs välja mellan att bryta upp från sin etableringsprocess och flytta till ett asylboende på
fastlandet, alternativt avsäga sig den möjligheten och ordna boende på egen hand. Då det
sistnämnda är förenat med att antal svårigheter och sociala riskfaktorer väcktes 2017 frågan
kring hur detta bör hanteras på Gotland.1 Problematiken påtalades även för regeringen 2
som sedermera adresserade frågan i den påföljande höständringsbudgeten.3 Ett tillfälligt
statsbidrag delades ut av Migrationsverket i syfte att stärka kommunernas möjlighet att låta
ensamkommande unga som blir 18 år bo kvar i den kommun där de vistas. 4
I samband med detta gjordes bedömningen att Region Gotland utifrån rådande lagstiftning
inte självt kunde nyttja tilldelade medel i boendefrågan.5 Istället föreslogs bidraget betalas ut
till föreningar för arbete i projektform. Röda Korset Gotland (RKG) befanns ha bäst
förutsättningar att upparbeta statsbidraget i enighet med konstaterade behov och gavs
därför i november 2017 uppdraget att bistå ensamkommande personer med stöd och
boendesamordning. Detta uppdrag, benämnt EKB18, förlängdes senare i omgångar allt
efter som det tillfälliga statsbidraget återkom fram till och med 2019. 4, 6, 7, 8
Regionstyrelsen gav i december 2018 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera
arbetet under 2020. 7
På Gotland har det rört sig om ett 60-tal personer som fått stöd av Röda Korset. Stödet har
bland annat bestått av boenden av typ fadderhem eller korridor runtom på Gotland,
psykosocialt stöd, samt samhällslotsning.

Ärendenr RS 2018/1195 Datum 2020-04-29

Den här utvärderingen är baserad på intervjuer med berörda verksamheter inom Region
Gotland, med Polisen, Röda Korset Gotland, samt med företrädare för gruppen
ensamkommande. Urvalet av tillfrågade verksamheter har begränsats av den pågående
pandemin men bedöms vara tillräckligt för ändamålet. Utvärderingen avslutas med ett antal
slutsatser och kommande behov.

1
2
3
4
5
6
7
8

Beslut RS § 90, https://www.gotland.se/95942
Ärende RS 2017/321
Prop. 2017/18:2 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/09/prop.-2017182/
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Tillfalligt-kommunstod-som-betalas-ut-utan-ansokan.html
RS AU § 264, https://www.gotland.se/97311
Beslut RS § 174 https://www.gotland.se/100274
Beslut RS § 373, https://www.gotland.se/101819
Beslut RS § 385 https://www.gotland.se/105487
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2. Påverkan på berörda verksamheter i Region Gotland
2.1 HVB, Socialförvaltningen

I nuläget har HVB 17 personer ur gruppen ensamkommande inskrivna, varav 5 som inte
fått asyl. Det är dock väsentligt fler som får hjälp av HVB, totalt 37 individer i olika
uträckning. Inriktningen är att alltid hjälpa i mån av tid då stödet verkligen behövs och
vårdandet av relationerna underlättar övrig verksamhet. Detta innebär att personer
regelbundet kommer tillbaka för stöd även när de blir äldre. Det är primärt CVn, blanketter
och jobbsökningar som det behövs hjälp med. Behoven tenderar att följa ett årshjul
beroende på när olika ansökningsperioder och arbetskraftsbehov föreligger.
Det HVB ser mest avseende RKGs verksamhet är aktiviteter kopplat till basala behov,
primärt då boende och mat, men även hjälp med körkortsteori och läxor. HVB försöker
därför slussa dit personer med de behoven, vilket tycks fungera bra. Det tycks vara klart
vilken sorts ansvar RKG har. Röda Korset har på nationell nivå även en asylhjälpsresurs.
HVB upplever vidare att gruppen ensamkommande i huvudsak vänder sig till den egna
verksamheten i frågor kring psykosocialt stöd och samhällslotsning. Huvuddelen av
gruppen hade kontakt med HVB under perioden 2015/16 och personkontakter finns i stor
utsträckning kvar sedan dess.
En observation är att personer i gruppen tenderar att efterfråga succesivt allt mindre hjälp
från omkring 19 års ålder. Det är sannolikt en kombination av ökad självständighet och av
att HVB inte alltid kan vara behjälpligt i uppkomna utmaningar. I den åldern blir det också
vanligare med kontakter med Stöd & Försörjning då medel från CSN inte alltid räcker för
att täcka levnadsomkostnader vid skolgång.
I dagsläget finns ingen regelbunden kontakt mellan HVB och RKG. Det framhålls som
önskvärt att utveckla, både för att undvika missförstånd och att skapa förutsättningar till
samverkan och samsyn vid nya händelser. Detta kräver vidare att HVB även
fortsättningsvis har personalresurs att driva det arbetet.
2.2 Stöd och försörjning, Socialförvaltningen

Ärendenr RS 2018/1195 Datum 2020-04-29

Tidigare har Stöd och Försörjning kommit i kontakt med gruppen i samband med studier
enligt Gymnasielagen. Detta då det i övergången mellan bidrag via LMA till CSN uppstår
ett glapp utan försörjning. Vidare utgår i förekommande fall stöd för levnadsomkostnader
till personer med CSN. Den största frågan man ser berör gruppen är frågan om boende.
Flera ur gruppen saknar boende eller har osäkra arrangemang vilket gör det svårt att ta jobb
eller koncentrera sig på studier.
Stöd och Försörjning har sporadisk kontakt med RKG över tiden och har goda
erfarenheter av verksamheten. RKG har bland annat varit ett gott stöd i frågor rörande
försörjningsglapp. Den största upplevda nyttan är dock i frågor där en offentlig aktör inte
har något uppdrag, mandat, och inte får rekommendera saker eller förmedla kontakter. I
vissa fall är det närmast en grundförutsättning att ha en oberoende och kontinuerligt
verksam aktör att hänvisa till. Detta är särskilt påtagligt i kontakter med andra myndigheter
där stöd, lotsning och systemförståelse ofta behövs.
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RKG är även en mötesplats för personer med gråzonsproblematik kopplat till sociala
riskfaktorer och har i det en väl fungerade fältverksamhet. Stöd och Försörjning bedömer
sammantaget att RKGs arbete därför väsentligt avlastat både den egna och Region
Gotlands övriga verksamheter.
2.3 Barn och Familj, Socialförvaltningen

Tidigare år har man uppfattat RKGs verksamhet som bra och värdefull då många ur
gruppen gick från enhetens verksamhet till RKG i samband med utskrivning. Situationen
har ändrats sedan dess och antalet personer har också minskat betydligt. Barn och familj
har för närvarande ingen kontakt med RKG.
2.4 Vuxenutbildningen, Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen

Vuxenutbildningen rapporterar att man för närvarande har 36 personer ur gruppen
ensamkommande inskrivna i sin verksamhet och räknar med ett tillskott om 10 personer
till inför höstterminen. Det rör sig således om merparten av den totala gruppen
ensamkommande. Den allmänna upplevelsen är att gruppen idag är betydligt mer
fokuserad än de var under gymnasietiden och levererar med få undantag goda
studieresultat. Utöver vuxenutbildningens pedagogiska verksamhet förser man gruppen
med psykosocialt stöd och samhällslotsning och upplever sig ha goda relationer med
gruppen. Personer som studerar och har uppehållstillstånd har även i ökande utsträckning
extrajobb. I mån av möjlighet försöker man hjälpa till med arbets- och bostadsrelaterade
frågor med den begränsningen att de som offentliganställda inte kan ta rollen som referent
eller garant. Vuxenutbildningen har 5 personer i gruppen som är helt bostadslösa och ser
att det även finns ett fortsatt behov av bostadssamordning.
Vuxenutbildningen upplever att det blivit betydligt mindre kontakt med RKG under
senaste året. Det framhålls som ett behov, särskilt då stor del av gruppen är inskriven där
och inte på gymnasieskolorna. I synnerhet samverkan med kuratorskollegiet behöver
utvecklas då det är den personalkategori som har ansvar och kompetens för frågor av
psykosocial typ. Ett förslag som framhålls kopplat till ökad samordning är att renodla de
olika aktörernas uppdrag i någon mån och därigenom frigöra mer resurs för RKG i frågor
som rör bostadssamordning.

3. Externa parter

Ärendenr RS 2018/1195 Datum 2020-04-29

3.1 Gruppen ensamkommande

För denna rapport har två personer ur gruppen intervjuats. Båda studerar och har siktet
inställt på högre utbildning. En av personerna har uppehållstillstånd i enighet med
Gymnasielagen och den andra personen saknar uppehållstillstånd. Då studier enligt
Gymnasielagen berättigar till CSN och försörjningsstöd har de väldigt olika ekonomiska
förutsättningar. För den som saknar uppehållstillstånd är RKG den enda kontakten att
vända sig till och således en viktig studieförutsättning.
Deras upplevelse av etableringsprocessen är samstämmig med den bild som ges av Region
Gotlands olika verksamheter. Exempelvis är det inte alltid tydligt eller koherent vilka
beslut som Migrationsverket tar. Vidare har övergången när en person blir 18 år i
förekommande fall varit väldigt abrupt. Båda tillfrågade påtalar behovet av strukturerade
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utslussningsansatser i det fallet. RKGs stöd har i det här sammanhanget varit mycket
viktigt.
Båda jobbar extra inom restaurangbranschen. De antyder att det är relativt goda
förutsättningar att få jobb då gruppen har ett välförtjänt gott rykte bland krögarna. Det är
dock avhängigt boende nära arbetsplatsen (i Visby) då arbetstiderna omöjliggör pendling
via kollektivtrafik och de har inte tillgång till bil. Ett behov som påtalas här är tillgång till
någon typ av enhetligt busskort för både regionala och lokala bussar. Avsaknaden försvårar
för arbetsmöjligheter och även praktik dagtid. Detta är särskilt trängande sommartid då
efterfrågan då ofta är högre. Här framhålls möjligheten att få RKGs stöd med
körkortsstudier som viktigt för att minska behovet av stöd utifrån. Tidigare under
etableringsprocessen har RKG även hjälpt till i olika kontakter med socialtjänsten. Det
förekommer inte i lika stor utsträckning längre.
3.2 Polisen

Polisens generella bild av de ensamkommande överensstämmer i stort med övriga aktörers
utsagor. Uppfattningen är att gruppen följer sin etableringsprocess, har blivit mer
självständig och tycks heller inte efterfråga lika mycket basalt stöd som tidigare. De är dock
inte helt integrerade och självgående än. Gruppen sköter sig överlag bra och är inte
överrepresenterad i polisiära ärenden. De har genomgående ett gott bemötande och ingår
inte i den gruppering som tidigare under året skapat oreda. Den oro som tidigare år
observerats i gruppen har minskat betydligt, succesivt med etableringsprocessen. Det finns
inga tecken på prostitution i gruppen, något som observerats på nationell nivå. Avseende
boende så påträffas personerna i gruppen inte i explicit bostadslöshet och förekommer
heller inte i några intrångsärenden.
Polisen är på det hela taget nöjd med samverkan med RKG. Det finns fungerande
informationskanaler i båda riktningar. RKG hör av sig vid behov i enskilda individärenden,
i synnerhet av psykosocial typ. Polisens sammantagna bedömning är att RKG fyller en
viktig roll som kontaktyta och lots gentemot övriga samhället. Sannolikt har därigenom
flera av de svårigheter som påvisats på fastlandet undvikits på Gotland.
3.3 Röda Korset Gotland (RKG)

Ärendenr RS 2018/1195 Datum 2020-04-29

Hela gruppen ensamkommande var inledningsvis asylsökande och RKGs verksamhet var
då inriktad på boendestödjande insatser. I det inledande skedet var det primärt olika typer
av korridorsboenden runt om på ön och RKG hade då en samordnande roll. När
sedermera Gymnasielagen kom innebar detta ett antal månaders försörjningsglapp mellan
bidragssystemen enligt Migrationsverket respektive Centrala Studiestödsnämnden (CSN).
Under den perioden hade RKG en viktig roll med fokus på basala behov i samverkan med
ett antal andra civilsamhällesaktörer, däribland Svenska Kyrkan och Studieförbundet
Vuxenskolan.
RKG har över hela perioden prioriterat det psykosociala stödet. Behoven har skiljt sig i
gruppen över tid. I nuläget kan det röra sig om kontakter dagligen, veckovis eller mer
sällan. Situationen kring uppehållstillstånd har här fungerat som en vattendelare i gruppen.
De som får avslag och blir kvar i asylprocessen har fortsatt hög förekomst av psykisk
ohälsa och behöver mer stöd. Behoven för dem som får uppehållstillstånd minskar till
förmån för andra, mer framåtsyftande behov men avtar inte helt. För många innebär det
exempelvis en svår splittring att i sin etableringsprocess skiljas från andra som delat samma
svåra resa men inte fått uppehållstillstånd. Givet att personer i gruppen ensamkommande
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har jämförelsevis små kontaktnät är de måna om att ge varandra stöd och hjälp, egna
knappa resurser oaktat. En annan observation är att personer i gruppen har ett ökande
behov att återkoppla och få bekräftelse på upplevda framgångar i etableringsprocessen. Det
bör kopplas mot den stora utveckling som skett i gruppen i form av mognad,
självständighet och ett driv i frågor som rör försörjningsfrågor. Träffarna för körkortsstöd
har också varit välbesökta.
Antalet personer som söker sig till RKG för stöd har minskat över tid. Samtidigt blir det
fler och mer komplexa frågor varje person kommer med allt eftersom etableringsprocessen
fortskrider. RKG uppskattar att man har olika former av stödsamtal med i snitt tio
personer i veckan. Vilka det är ändras helt över tiden. Stödbehovet rör ett brett spann av
ämnen, bland annat anställningsvillkor, juridik, myndighetsfunktioner, relationer mm. Det
är i stort kopplat till utmaningar som alla unga vuxna ställs inför och som etablerade
invånare ofta har i sina naturliga nätverk. Kopplat till behoven av samhällslotsning går en
substantiell del av RKGs insats åt till att förklara samhällsfunktioner och reda ut eventuella
missförstånd. Gruppen har ännu inte språket fullt ut och värdet av en betrodd resurs som
kan förklara hur systemet fungerar kan inte underskattas.
Därutöver görs skolbesök och studiestöd som berör ca 30 personer. RKG har för
närvarande två deltidstjänster som arbetar med projektet. Givet nuvarande volymer och
behov bedömer de sig inte hinna med mer.
RKG uttrycker att det på senare tid har blivit svårare att samordna boende. Det är inte lika
stora volymer människor som kommer hit vilket gör det svårt att få ekonomi i
korridorsboendelösningar på samma sätt som under asylperioden. Till det kommer en viss
utmattning i delar av civilsamhällets engagemang. Gruppen har i takt med sin
etableringsprocess sökt sig ut på den privata hyresmarknaden vilket medför nya utmaningar
då hyresvärdarna ofta önskar referenser och deposition alternativt förskottsbetalningar. I
ljuset av detta har RKG gått mer och mer från boendeordnande och mer till att stötta de
ensamkommande med kontakter och som referenter.
I enlighet med innevarande avtal 9 har RKG även påbörjat ett arbete med behovsanalys och
egen verksamhetsplanering men givet rådande pandemisituation har det arbetet pausats.
3.3.1 Röda Korsets samverkan

Ärendenr RS 2018/1195 Datum 2020-04-29

Avseende samverkan med Region Gotland upplever RKG att kontakten med skolan är bra.
De primära kontaktytor som anges är personal och kuratorer vid Wisbygymnasiet, friskolan
Gutegymnasiet samt Vuxenutbildningen. Den primära inriktningen är individuellt stöd, i
synnerhet vid skolfrånvaro där man är snabb på att agera. RKG hjälper även till med
ansökningar för Gymnasielagen.
I början hade man även tät och god kontakt med verksamheterna inom socialförvaltningen
men det senaste året har det minskat. Detta gäller både HVB och Stöd & Försörjning även
om det fortfarande förekommer.
En annan aktör som lyfts fram är idrottsrörelsen i form av RF Sisu där man bland annat
samverkar kring Nattfotbollen som äger rum de flesta fredagskvällar och drar ett 40-tal
personer.
9

Ärende RS 2018/1195
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4. Slutsatser
Samtliga tillfrågade aktörer är eniga i att gruppen ensamkommande överlag utvecklats
positivt i sin etablering och delar i dagsläget många utmaningar med andra unga vuxna. Vad
som tillkommer i gruppen är ett antal riskfaktorer som samtliga tillfrågade likaledes
identifierat. Här återfinns språk, kontaktnät, systemkännedom och den trygghet som
kommer med uppehållstillstånd/medborgarskap. Samtliga tillfrågade aktörer har adresserat
dessa riskfaktorer med någon form av psykosocial stödinsats och samhällslotsning. Här kan
härledas att gruppen ensamkommande vänder sig till samtliga aktörer som tillhandahåller
stöd samt att behovet av detta fortsatt är betydande. Aktörernas stödinsatser är i dagsläget
även relativt oberoende av varandra. Det kan finnas vinster i att utveckla samordningen
aktörerna emellan för att skapa samsyn och bättre fördela befintliga resurser.
Vidare är boendesituationen fortsatt problematisk och sträcker sig från avsaknad av stabila
lösningar till explicit bostadslöshet. Det som i ökande grad tillkommer är behovet av
boende som är kompatibelt med de arbetstillfällen som står gruppen till buds. Personerna i
gruppen står arbetsmarknaden till förfogande men tillgängliga arbetstillfällen finns primärt
inom hotell- och restaurangbranschen samt inom omsorgsyrken, vilket innebär arbetstider
som kraftigt försvårar pendling via kollektivtrafik. Det kan således i allt högre grad
betraktas som ett arbetsmarknadspolitiskt behov hos en utsatt grupp skattebetalare, snarare
än ett omsorgsbehov. Särskilda utmaningar, bostadsköer oaktat, är här bland annat behovet
av referenser och praxisen att efterfråga deposition eller förskott på redan höga hyror.

Ärendenr RS 2018/1195 Datum 2020-04-29

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de insatser som Röda Korset genomfört med stöd
av befintligt ekonomiskt bidrag avsevärt bidragit till den gynnsamma utveckling som nu
observeras. Insatserna har därtill väsentligt avlastat flera verksamheter inom Region
Gotland som har kontakt med gruppen ensamkommande. Fördelarna med en stabil och
oberoende aktör med förtroende både i gruppen ensamkommande och hos övriga berörda
aktörer kan inte underskattas.
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5. Behoven framledes
Från år 2020 upphör det tillfälliga statsbidraget för Region Gotlands del 4 och följaktligen
även finansieringen för Röda Korset Gotlands projekt EKB18. Det är svårbedömt i vilken
utsträckning Region Gotlands verksamheter kommer påverkas av att de uppgifter RKG
hittills löst tappar sin finansiering. Bedömningen är dock att det i huvudsak påverka delar
av socialtjänsten samt elevhälsans.
Gruppen ensamkommande har överlag kommit långt i sin etableringsprocess men kommer
behöva stöd även framledes, primärt inom följande tre områden: (1) bostadsfrågan, (2)
samhällslotsning och (3) psykosocialt stöd. Samtliga frågor kommer fortsätta drivas i
befintliga forum för samverkan. Vidare kommer Region Gotlands befintliga verksamheter
även i fortsättningen möta upp behoven av samhällslotsning och psykosocialt stöd, och kan
vid behov även samordna dessa insatser sinsemellan.

Ärendenr RS 2018/1195 Datum 2020-04-29

Avslutningsvis bör framhållas att de ensamkommande, liksom andra utsatta grupper,
påverkas avsevärt av rådande pandemisituation. Exempelvis begränsas både befintliga
arbetstillfällen, studiemöjligheter och till buds stående fritidsaktiviteter vilket leder till
sysslolöshet som förvärras av den rådande bostadssituationen.
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Information mottages.

Sammanfattning

Enligt EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som är förkortningen av namnet på
engelska, General Data Protection Regulation, är den övergripande och viktigaste
uppgiften för dataskyddsombudet att övervaka att personuppgiftsansvarig
(nämnderna) följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
Enligt de interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med
ärendenummer RS 2018/1333 daterad den 10 december 2018 ska dataskyddsombudet bland annat skriftligen rapportera om sina iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer till högsta förvaltningsnivå, dvs. Regionstyrelsen minst en gång
per kalenderår.
Den här rapporten är Dataskyddsombudets första årsrapport.
Rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram information som
personuppgiftsansvarig behöver känna till.
I rapporten lämnas endast dataskyddsombudets iakttagelser.
Dataskyddsombudet har även inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete utom
Krisledningsnämnden. De här uppföljningarna avslutas med en rapport för
respektive nämnd. I de rapporterna kommer dataskyddsombudet lämna
bedömningar och rekommendationer.
För mer information om hur dataskyddsarbetet bedrivs strategiskt och operativt
hänvisas till respektive nämnd.
Ärendebeskrivning

Regelverk som påverkar ärendet:
- EU:s dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General
Data Protection Regulation
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- Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
- Brottsdatalagen (2018:1177)
- Brottsdataförordningen (2018:1202)

Riktlinjer som påverkar ärendet:
- Riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS
2018/1333 den 10 december 2018
Bedömning

Regionstyrelsen ska ta emot informationen i rapporten.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen ska ta emot informationen i rapporten.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga förvaltningschefer respektive cheferna för Patientnämnden, Valnämnden och
Överförmyndarnämnden
Samtliga nämnders utsedda kontaktpersoner för frågor om personuppgiftsbehandling
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Inledning
Enligt EU:s dataskyddsförordning1 har personuppgiftsansvariga en skyldighet att se till att
lagstiftningen efterlevs. EU:s dataskyddsförordning kallas även GDPR som är
förkortningen av General Data Protection Regulation som förordnigne heter på engelska.
Personansvarig är den organisation som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska
behandlas och hur behandlingen ska gå till.2 Det vill säga den som bestämmer vad som får
göras och på vilket sätt personuppgifter ska hanteras. Inom en kommun innebär det att
varje nämnd som kan anses vara en självständig förvaltningsmyndighet även anses vara
personuppgiftsansvarig.3
I Region Gotland har gjorts bedömningen att följande 11 nämnder är
personuppgiftsansvariga. Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Krisledningsnämnden, Miljöoch byggnämnden, Patientnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden,
Överförmyndarnämnden samt Regionstyrelsen4.
I Region Gotland finns även situationer då nämnder är personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en
personuppgiftsansvarigs räkning.5
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att
personuppgiftsansvarig (nämnderna) följer dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning.6 Dataskyddsombudet ska bland annat skriftligen rapportera om sina
iakttagelser, bedömningar och rekommendationer till högsta förvaltningsnivå, dvs.
Regionstyrelsen minst en gång per kalenderår.7

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Den här rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram information som
personuppgiftsansvarig behöver känna till. I rapporten lämnas endast dataskyddsombudets
iakttagelser. För mer information om hur dataskyddsarbetet bedrivs strategiskt och
operativt hänvisas till respektive nämnd.

EU:s dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation
Artikel 4.7 EU:s dataskyddsförordning
3 Se s. 71 och 72 Sören Öman - Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. En kommentar Upplaga 1:1, Norstedts Gula Bibliotek
4 Något skriftligt ställningstagande om vilka nämnder som ska anses vara personuppgiftsansvariga finns inte i diariet (W3D3), men i den
e-tjänst som finns på Region Gotlands hemsida i vilken det går att begära ett registerutdrag enligt artikel 15 är det möjligt att begära
utdrag från samtliga 11 nämnder.
5 Artikel 4.8 EU:s dataskyddsförordning
6 Artikel 39 EU:s dataskyddsförordning
7 De interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20.
Dokument bygger på dataskyddsförordningen och på de riktlinjer om dataskyddsombud som EDPB, European Data Protection Board,
Europeiska dataskyddsstyrelsen, beslutat.
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Statistik
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

Ja

1

Nej

-

Nej

-

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag från
någon nämnd?

Ja

85

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Ja

11

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Ja

13

Ja

12

Nej

-

Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

Ja

1

Har någon konsekvensbedömning enligt
brottsdatalagen (2018:1177) genomförts (gäller SON)?

Nej

-

Nej

-

Ja*

-

Nej
Nej

-

För personuppgiftsansvariga ett register över behandlingar
av personuppgifter?
För personuppgiftsbiträden inom Region Gotland
(Regionstyrelsen) ett register över behandlingar av
personuppgifter?
För personuppgiftsansvariga inom Region Gotland, som
bedöms ha skyldighet (Socialnämnden, SON), ett register
över behandlingar av personuppgifter enligt Brottsdataförordningen (2018:1202)?

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon personuppgiftsincident enligt brottsdatalagen
(2018:1177) anmälts till Datainspektionen (gäller SON)?

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Har Datainspektionen utövat tillsyn över någon nämnd?
Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndernas arbete?
Har någon nämnd påförts administrativa sanktionsavgifter?
Har någon nämnd utdömts skadestånd?

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete utom
Krisledningsnämnden.

3 (11)

Region Gotland
Dataskyddsombudet

Dataskyddsombudets årsrapport till
Regionstyrelsen - 2019

I uppföljningarna kontrolleras följande områden:






kännedom om förordningen – artikel 24
register över behandling – artikel 30
laglig behandling av personuppgifter – artikel 6
registerutdrag – artikel 15
personuppgiftsincidenter – artikel 4.12 och artikel 33

Kommentarer
Alla siffror i statistiktabellen bygger på uppgifter som lämnats av respektive nämnds
utsedda kontaktperson för frågor om personuppgiftsbehandling (kontaktperson.
Eftersom Krisledningsnämndens handlingar diarieförs i Regionstyrelsens serie i diariet,
W3D3, går det inte att särskilja den här nämndens handlingar i diariet. Uppgifter om
Krisledningsnämnden har därför inte särskiljts från uppgifter om Regionstyrelsen i denna
rapport.
LISa är det systemstöd, i vilket bland annat viss dokumentation sker och register eller en
förteckning över behandlingar av personuppgifter (registerförteckningen) lagras.
För statistiktabell för respektive nämnd se bilagorna 1-10.

Register över behandling - personuppgiftsansvariga
Personuppgiftsansvariga är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över
behandlingar av personuppgifter, en så kallad registerförteckning.8 Samtliga nämnder har
en registerförteckning.
Registret eller en förteckningen över behandlingar av personuppgifter finns i systemstödet
LISa.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Genom delegation från nämnderna har de utsedda kontaktpersonerna och
tjänstemannaorganisationen tillsynsansvaret över att respektive nämnds registerförteckning
är uppdaterad, det vill säga aktuell och relevant.9
I de uppföljningar som dataskyddsombudet har inlett hos de personuppgiftsansvariga
nämnderna inom Region Gotland kontrolleras bland annat om de register över
behandlingar som nämnderna för innehåller samtliga uppgifter som ett sådant register ska
innehålla enligt artikel 30 EU:s dataskyddsförordning.

Register över behandling - personuppgiftsbiträden
Personuppgiftsbiträden är skyldiga att föra ett register över alla kategorier av behandling
som utförs för den personuppgiftsansvariges räkning.10

Art. 30.1. EU:s dataskyddsförordning
De interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20.
10 Art. 30.2. EU:s dataskyddsförordning
8
9
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Observera att kraven på vilka uppgifter som ska finnas i registret ser olika ut för det register
en personuppgiftsansvarig är skyldig att föra respektive det register ett
personuppgiftsbiträde är skyldig att föra.
Enligt uppgifter lämnade av kontaktpersonerna är Regionstyrelsen personuppgiftsbiträde i
vart fall i två situationer.
Något register över de kategorier av behandling som Regionstyrelsen utför i egenskap av
personuppgiftsbiträde finns inte.

Register över behandlingar - Brottsdataförordningen (2018:1202)
Brottsdatalagen (2018:1177) och Brottsdataförordningen (2018:1202) gäller bland annat för
verksamhet som sker för att verkställa straffrättsliga påföljder.
Sådan verksamhet bedrivs av Socialnämnden eftersom nämnden handlägger ärenden som
handlar om ungdomar som dömts till vård inom socialtjänsten respektive ärenden som
handlar om ungdomar som har dömts till samhällstjänst.
Enligt uppgift från kontaktpersonen bedriver Hälso- och sjukvårdsnämnden inte sådan
verksamhet som omfattas av brottsdataförordningen.
Enligt 3 kap. 3 § brottsdataförordningen ska myndigheter som bedriver verksamhet som
omfattas av brottsdatalagen föra en förteckning över de kategorier av behandlingar av
personuppgifter som de ansvarar för enligt brottsdatalagen.
Något register eller förteckning över den personuppgiftsbehandling som Socialnämnden
utför enligt brottsdataförordningen finns inte.

Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång (tidigare
Rätt till information)
Registrerade har rätt att få veta om en personuppgiftsansvarig, det vill säga nämnderna,
behandlar personuppgifter om honom eller henne och i sådana fall vilka personuppgifter
som behandlas.11

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Hos samtliga nämnder inom Region Gotland begärs ett registerutdrag via en e-tjänst som
finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.
För år 2019 kom det in totalt 85 ärenden om begäran om registerutdrag enligt
kontaktpersonerna.
Enigt dokumentet Hantering av ärende i utlämningsprocessen enligt
dataskyddsförordningen och i systemet LISa daterat den 28 augusti 2018 vilket finns i
regionens dokument- och processhanteringssystem Docpoint12 framgår att regsiterutdrag
lämnas ut via mina meddelanden (digital brevlåda). Av dokumentet framgår vidare att

11
12

Art. 15 EU:s dataskyddsförordning
Dokumentet saknar diarienummer. Det framgår inte heller av dokumentet vem som beslutat det eller är ansvarig för det.
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utdraget skickas via vanlig post som rekommenderat brev för det fall att den som begärt
utdraget inte har någon digital brevlåda.
Det kan noteras att det inte går att göra utlämnandet digitalt. I avvaktan på att det ska gå att
göra utlämnandet digitalt sker utlämnandet genom att säkerhetschefen sammanställer
registerutdragen som samtliga nämnder lagt in i systemstödet LISa för att sedan manuellt
lägga in dessa på ett USB-minne. Säkerhetschefen lämnar sedan USB-minnet i receptionen
på Visborg för att den registrerade ska hämta USB-minnet. USB-minnena skickas inte till
de registrerade via post.
Den här rutinen gäller samtliga nämnder utom Hälso- och sjukvårdsnämnden som skickar
registerutdragen via rekommenderad post till den registrerade.
I de uppföljningar som dataskyddsombudet har inlett hos samtliga personuppgiftsansvariga
nämnder inom Region Gotland kontrolleras bland annat de registredes rätt till tillgång
enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordning.

Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång (tidigare
Rätt till information) - Brottsdatalagen (2018:1177)
Som konstaterats i avsnittet Register över behandlingar - Brottsdataförordningen
(2018:1202) gäller brottsdatalagen och brottsdataförordningen för delar av den verksamhet
som bedrivs av Socialnämnden.
Även enligt brottsdatalagen har registrerade har rätt att få veta om en
personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter om honom eller henne och i sådana fall
vilka personuppgifter som behandlas.13
Som framgår av avsnittet ovan Registerutdrag eller den registrerades rätt till tillgång
(tidigare Rätt till information) begär en registrerade ett regsiterutdrag enligt EU:s
dataförordning via en via en e-tjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida,
www.gotland.se.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Någon möjlighet att begära ett registerutdrag enligt brottsdatalagen finns inte via den etjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga personuppgifter
rättade?
Utan onödigt dröjsmål har de registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter som rör
honom eller henne rättade.14
Hos samtliga nämnder inom Region Gotland begärs rättelse av felaktiga personuppgifter
via en e-tjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.
För år 2019 kom totalt 11 ärenden om begäran om att få felaktiga personuppgifter rättade
in till Region Gotland enligt uppgifter lämnade av kontaktpersonerna.
13
14

4 kap 3 § Brottsdatalagen (2018:1177)
Art. 16 EU:s dataskyddsförordning
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Det kan noteras att 7 av ärendena om rätt till rättelse är ställda till Tekniska nämnden och
att de avser begäran om adressändring.

Har någon nyttjat rättigheten att få sina personuppgifter raderade?
Utan onödigt dröjsmål har den registrerade under vissa förutsättningar rätt att få sina
personuppgifter raderade.15
Hos samtliga nämnder inom Region Gotland begärs radering av personuppgifter via en etjänst som finns att nå på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se.
För år 2019 kom totalt 13 ärenden om begäran om att få personuppgifter raderade in till
Region Gotland enligt uppgifter lämnade av kontaktpersonerna.
Det kan noteras att 7 av de här ärendena är ställda till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Personuppgiftsincidenter
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors
friheter och rättigheter. Alla organisationer som är personuppgiftsansvariga måste anmäla
vissa typer av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En
personuppgiftsincident måste anmälas senast inom 72 timmar efter det att överträdelsen
har upptäckts.16
Samtliga personuppgiftsincidenter utreds och dokumenteras av berörd verksamhet, berörd
personuppgiftsansvarig. Dokumentationen sker i systemstödet LISa. De incidenter som
nämnden har skyldighet att anmäla till Datainspektionen dokumenteras även i diariet,
W3D3.
I samråd med kontaktpersonen bedömer dataskyddsombudet om en incident även behöver
anmälas till tillsynsmyndigheten. Efter delegation från nämnden har tjänstemannaorganisationen ansvaret att anmäla incidenter till Datainspektionen.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt kontaktpersonerna har 12 personuppgiftsincidenter anmälts till Datainspektionen
under år 2019.

Personuppgiftsincidenter - Brottsdatalagen (2018:1177)
Som konstaterats i avsnittet Register över behandlingar - Brottsdataförordningen
(2018:1202) gäller brottsdatalagen och brottsdataförordningen för delar av den verksamhet
som bedrivs av Socialnämnden.
Även enligt brottsdatalagen ska personuppgiftsincidenter anmälas senast 72 timmar efter
att överträdelsen upptäckts.17
Enligt kontaktpersonen för Socialnämnden har inte någon personuppgiftsincident enligt
brottsdatalagen anmälts till Datainspektionen under år 2019.

15
16
17

Art. 17 EU:s dataskyddsförordning
Art. 4.12, 33 och 34 EU:s dataskyddsförordning
3 kap. 9 – 11 §§ Brottsdatalagen (2018:1177)
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Konsekvensbedömningar avseende dataskydd
Om en behandling av personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades frioch rättigheter ska en konsekvensbedömning avseende dataskydd genomföras.18
Under år 2019 har det gjorts 1 konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt
kontaktpersonerna. Den är gjord Barn- och utbildningsnämnden.

Konsekvensbedömningar avseende dataskydd enligt Brottsdatalagen (2018:1177)
Som konstaterats i avsnittet Register över behandlingar - Brottsdataförordningen
(2018:1202) gäller brottsdatalagen och brottsdataförordningen för delar av den verksamhet
som bedrivs av Socialnämnden.
Om en behandling av personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades frioch rättigheter ska en konsekvensbedömning avseende dataskydd genomföras enligt
brottsdatalagen.19
Enligt kontaktpersonen för Socialnämnden har någon konsekvensbedömning avseende
dataskydd enligt brottsdatalagen inte gjorts under år 2019.

Tillsyn, granskning och kontroll av behandling
Datainspektionen har inte genomfört några eller annonserat kommande tillsynsärenden
mot någon nämnd inom regionen.
Dataskyddsombudet har, som beskrivits ovan under rubriken statistik inlett uppföljningar
av samtliga nämnders arbete med EU:s dataskyddsförordning. Eventuella brister som
upptäcks inom de områden som granskas som behöver åtgärdas kommer föras vidare i en
PM till respektive nämnds utsedda kontaktperson samt till förvaltningschef.

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Administrativa sanktionsavgifter och skadestånd
Ingen nämnd inom regionen har ålagts att betala några administrativa sanktionsavgifter till
Datainspektionen. Det har inte heller förekommit skadeståndskrav från registrerade.

Dataskyddsombudets verksamhet under år 2019
Under året har dataskyddsombudet fortsatt det arbete som inleddes under år 2018 med att
skapa rutiner och struktur för ombudets verksamhet. Fokus har legat på att etablera
kontakt och grund för samarbete med representanter för de personuppgiftsansvariga.

18
19

Art. 35 EU:s dataskyddsförordning
3 kap. 7 § Brottsdatalagen (2018:1177)
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Både av EU:s dataskyddsförordning och regionens riktlinjer20 framgår att
dataskyddsombudet så tidigt som möjligt ska göras delaktig i alla frågor som rör skyddet av
personuppgifter. Av riktlinjerna framgår att dataskyddsombudet bland annat ska rådfrågas
och eller informeras när det sker utveckling eller förändring av mer omfattande slag i ITtjänster, system och databaser där personuppgifter ska behandlas. Vidare ska
Regionstyrelsen, Regionsstyrelseförvaltningen respektive Koncernledningsgruppen vid
behov rådfråga och informera dataskyddsombudet.
Förutom av Barn- och utbildnings- samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna
(BUN och GVN), har dataskyddsombudet varken blivit rådfrågat eller informerat vid
utveckling eller förändring av IT-tjänster, system och databaser där personuppgifter ska
behandlas.
Dataskyddsombudet har inte heller vid något tillfälle rådfrågats eller informerats av
Regionstyrelsen, Regionsstyrelseförvaltningen eller av Koncernledningsgruppen.

Stödjande arbete

Dataskyddsförordningen är en ny lagstiftning som ställer höga krav på att
personuppgiftsansvariga har kontroll på de personuppgiftsbehandlingar som utförs och har
rutiner avseende sina personuppgiftsbehandlingar.
Mot bakgrund av detta har dataskyddsombudet under år 2019 aktivt prioriterat att arbeta
förebyggande och stödjande gentemot de personuppgiftsansvariga för att förbättra deras
förutsättningar att bedriva ett systematiskt och kvalitativt dataskyddsarbete.
Dataskyddsombudet har gett råd och stöd avseende löpande frågor som kommit från
personuppgiftsansvariga samt genomfört rättsutredningar i samband med frågor av
kvalificerad karaktär.

Utbildningar

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Samtliga medarbetare ska enligt EU:s dataskyddsförordning erbjudas kontinuerlig
dataskyddsutbildning.
Då det kan konstateras att endast Barn- och utbildnings- samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnderna (BUN och GVN) har låtit utbilda samtlig personal har
dataskyddsombudet, för att höja kunskapen om förordningen hos samtliga personalgrupper
inom samtliga nämnder inom Region Gotland, erbjudit en grundläggande utbildning om
förordningen.
Vid de fyra utbildningstillfällen som hölls under hösten 2019 i Hemse, Slite och i Visby, var
deltagandet högst varierat. Det kan noteras att deltagarantalet var noll personer vid första
utbildningstillfället.
Specifika utbildningar och presentationer har även hållits efter verksamheters respektive
önskemål.

20

De interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med ärendenummer RS 2018/1333 daterad 2018-12-20.
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Vid regelbundna möten med det nätverket med kontaktpersoner för personuppgiftsfrågor
som dataskyddsombudet bjuder in till utbildar och informerar dataskyddsombudet löpande
om förordningen och den praxis som växer fram nationellt, såväl som internationellt. Det
kan dock noteras att deltagandet vid nätverkets möten varierat kraftigt mellan de olika
nämnderna. Det kan här även noteras att kontaktpersonernas uppdrag och mandat är
otydligt och oklart.
Dataskyddsombudet har vidare under året informerat nämnderna om förordningen och det
ansvar det innebär att vara personuppgiftsansvarig. Vid utgången av året hade samtliga
nämnder utom Regionstyrelsen fått information.

Övervakande verksamhet

Trots att dataskyddsombudet prioriterat att arbeta förebyggande och stödjande gentemot
de personuppgiftsansvariga har en första uppföljning av efterlevnaden av förordningen
inletts hos samtliga personuppgiftsansvariga.
I uppföljningen granskas följande områden: kännedom om förordningen, register över
behandling, laglig behandling av personuppgifter, registerutdrag och
personuppgiftsincidenter. Uppföljningen kommer att avslutas med en rapport ställd till
respektive personuppgiftsansvarig, det vill säga till respektive nämnd utom
Krisledningsnämnden, och totalt 10 rapporter.

Omvärldsbevakning

I syfte att omvärldsbevaka och dela erfarenheter deltar dataskyddsombudet regelbundet i
ett nätverk för dataskyddsombud som arbetar i Stockholms norrförortskommuner.
Vidare deltar dataskyddsombudet för Region Gotlands, Hälso- och sjukvårdsnämndens,
räkning i Ineras råd Informations- och säkerhetsrådet.

Johanna Mörnefält
Dataskyddsombud

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bilagor:
1. Statistik Barn- och utbildningsnämnden
2. Statistik Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
3. Statistik Hälso- och sjukvårdsnämnden
4. Statistik Miljö- och byggnämnden
5. Statistik Patientnämnden
6. Statistik Regionstyrelsen
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7. Statistik Socialnämnden
8. Statistik Tekniska nämnden
9. Valnämnden

Ärendenr RS RS 2020/683 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

10. Statistik Överförmyndarnämnden
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Bilaga 1.

Statistik Barn- och utbildningsnämnden
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

För nämnden ett register över behandlingar av
personuppgifter?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?

Ja

7

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Ja

2

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Ja

1

Ja

2

Ja

1

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

Bilaga 2.

Statistik Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

För nämnden ett register över behandlingar av
personuppgifter?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?

Ja

5

Nej

-

Ja

1

Ja

3

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?
Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?
Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

Bilaga 3.

Statistik Hälso- och sjukvårdsnämnden
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

För personuppgiftsansvarig ett register över
behandlingar av personuppgifter?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?

Ja

19

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Ja

7

Ja

3

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

Bilaga 4.

Statistik Miljö- och byggnämnden
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

För personuppgiftsansvarig ett register över
behandlingar av personuppgifter?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?

Ja

9

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Ja

1

Ja

3

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

Bilaga 5.

Statistik Patientnämnden
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

För personuppgiftsansvarig ett register över
behandlingar av personuppgifter?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få ut
registerutdrag från nämnden?

Ja

9

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Nej

-

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Nej

-

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende
dataskydd genomförts?

Nej

-

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över
nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa
sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

Bilaga 6.

Statistik Regionstyrelsen
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

Ja

1

Nej

-

Ja

7

Nej

-

Ja

1

Ja

1

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämnden
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa sanktionsavgifter?

Nej

-

Har någon nämnd utdömts skadestånd?

Nej

-

För nämnden ett register över behandlingar av
personuppgifter?
För nämnden ett register över behandlingar av
personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde?
Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?
Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?
Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?
Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

Bilaga 7.

Statistik Socialnämnden
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

Ja

1

Nej

-

Ja

12

Nej

-

Ja

1

Har någon personuppgiftsincident enligt EU:s
dataskyddsförordning anmälts till Datainspektionen?
Har någon personuppgiftsincident enligt
brottsdatalagen (2018:1177) anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

Nej

-

Nej

-

Nej

-

Har någon konsekvensbedömning enligt
brottsdatalagen (2018:1177) genomförts?

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

För personuppgiftsansvarig ett register över
behandlingar av personuppgifter?
För personuppgiftsansvarig ett register över
behandlingar av personuppgifter enligt
brottsdataförordningen (2018:1202)?
Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?
Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?
Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

Bilaga 8.

Statistik Tekniska nämnden
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

För personuppgiftsansvarig ett register över
behandlingar av personuppgifter?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?

Ja

9

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Ja

7

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Ja

1

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

Nej

-

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

Bilaga 9.

Statistik Valnämnden
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

För nämnden ett register över behandlingar av
personuppgifter?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?

Ja

5

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Nej

-

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Nej

-

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

Nej

-

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

Bilaga 10.

Statistik Överförmyndarnämnden
Frågeställningar

Ja/Nej

Antal

För personuppgiftsansvarig ett register över
behandlingar av personuppgifter?

Ja

1

Har någon nyttjat rättigheten att få ut registerutdrag
från nämnden?

Ja

3

Har någon nyttjat rättigheten att få felaktiga
personuppgifter rättade?

Nej

-

Har någon nyttjat rättigheten att få sina
personuppgifter raderade?

Nej

-

Har någon personuppgiftsincident anmälts till
Datainspektionen?
Har någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
genomförts?

Nej

-

Nej

-

Har Datainspektionen utövat tillsyn över nämnden?

Nej

-

Har Dataskyddsombudet kontrollerat nämndens
arbete?

Ja*

-

Har nämnden påförts administrativa sanktionsavgifter?

Nej

-

Har nämnden utdömts skadestånd?

Nej

-

* Dataskyddsombudet har inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete.

