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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/85
23 oktober 2020

Regionstyrelsen

Fördelning budgetram 2021 – regionstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens fördelning av budgetram
och inriktning av besparingar 2021 enligt upprättat förslag.
 Förvaltningschefen erhåller rätt att inom förvaltningen fördela fastslagen
investeringspott.


Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2021 fördelas enligt nedan:
Avdelning

Digitalisering
Ekonomi
HR
Kultur och fritid
Kommunikation
Kvalitet och kansli
Regional utveckling
Gemensamt
Måltid (resultatenhet)
Summa

Budgetram 2021

57 157
43 319
50 584
114 499
15 640
32 733
38 677
47 601
0
400 210

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen ska göra en fördelning av anvisade medel och upprätta en
internbudget. Fördelningen innebär att budgeten beslutas nedbruten till
avdelningsnivå. Respektive avdelning kommer sedan upprätta detaljbudget. Budgeten
utgör en viktig förutsättning för förvaltningens fortsatta verksamhetsplanering.
De ekonomiska ramarna utgår från regionstyrelsens förslag, 2020-10-22, till
regionfullmäktige rörande strategisk plan och budget för 2021.
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Budgetram 2020 (tkr)
Justering enligt plan (tillväxtprogr. -2 500, värdegrund -1 000)
Indexuppräkning interna priser

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/85

375 543
-3 500
3 016

Indexuppräkning externa avtal

1 000

Ramtillskott personalkostnader generell (2,2 %)

4 893

Ramtillskott särskild satsning personal

2 200

Ramtillskott*)

20 950

Besparing

-3 892

Budgetram 2021 anslagsenheter (tkr)
Budgetram 2021 resultatenheter (tkr)

400 210
0

*)Generellt ramtillskott 5 mnkr, Effektiviseringsprogrammet 6 mnkr, Energicentrum 3,5 mnkr, Trygghetsboende 0,65 mnkr,
Förstudier exploatering 3,0 mnkr, Förstudier och planer 0,8 mnkr, Värdegrundsarbete 2,0 mnkr.

Bedömning

Regionstyrelsen (regionstyrelseförvaltningen) har i budget 2021 att sänka kostnader
med 3,9 mnkr, fördela erhållet generellt ramtillskott om 5 mnkr och planera för
åtgärder inom effektiviseringsprogrammet motsvarande 6 mnkr samt fördela övriga
ramtillskott till rätt verksamhet inom förvaltningen.
Förvaltningens förslag till detaljbudget grundas på tidigare beslutat underlag till
strategisk plan och budget som antogs av regionstyrelsen 2020-09-02 § 209.
Besparing 3 892 tkr
Som förvaltningen tidigare beskrivit i underlaget till strategisk plan och budget har
tidigare års besparingar i huvudsak riktats mot administration och internt stöd. Detta
för att i så låg utsträckning som möjligt drabba medborgaren. Nu gör förvaltningen
bedömningen att det är svårt att göra ytterligare besparingar i lednings- och
stödprocesser utan att detta får tydligt negativa effekter på regionens samlade
förmåga till effektivisering och kostnadssänkningar. Behovet av stöd är stort och att
minska stödet från regionstyrelseförvaltningen gör att övriga förvaltningar tvingas
bygga upp eget stöd och därmed uteblir eller i värsta fall försämras tänkt besparing i
helhetsperspektiv. Därför föreslås att besparingar tydligare kopplas till förändrade
uppdrag och ambitionsnivåer för verksamheter inom kultur- och fritid samt regional
utveckling. Följande åtgärder föreslås:
Regional utveckling (- 1 200 tkr)
Tjänsten som världsarvskoordinator är för närvarande vakant och kommer ej att
ersättas. För att hantera konsekvensen av besparingen, men ändå upprätthålla arbete
med världsarvsfrågorna, så får det hanteras inom ramen för Världsarvsstudion och
Gotlands museum. För att förtydliga fortsatt arbete med världsarvsfrågorna pågår ett
gemensamt arbete mellan RSF & SBF i syfte att klargöra tre huvudfrågor vilka
presenteras till RS 25/11.
1. Vad ska rollen innehålla och vilka arbetsuppgifter ska den arbeta med?
2. Vilken omfattning ska den ha? (tjänstgöringsgrad)
3. Till vilken nämnd och förvaltning ska rollen kopplas? (RS/RSF eller
MBN/SBF)
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/85

Den satellit till turistbyrån som etablerades på kryssningskajen kommer att avvecklas
i syfte att spara på personal- och lokalkostnader, vilket ligger i linje med
effektiviseringsprogrammet. Utöver detta tillkommer möjligheten att minska
kostnader genom att bland annat effektivare nyttja statliga medel kopplade till krisoch beredskapsfrågorna.
Reducering av näringslivsanslaget (- 500 tkr)
Besparingen möjliggörs utifrån beslut i ärendet RS 2020/1280 Verksamhetsbidrag ur
regionstyrelsens näringslivsanslag 2021.
Kultur- och fritidsverksamhet (- 1 500 tkr)
Inom kultur- och fritidsverksamheten pågår ett större utvecklings- och
förändringsarbete som innebär en omstrukturering av biblioteksverksamheten från
mer fysisk till mer mobil. För att hantera besparingen planeras förändringar av
öppettider, utbud, arbetssätt och bemanning. Därutöver finns möjlighet att nå
ytterligare effektivisering utifrån identifierade utvecklingsområden i
effektiviseringsprogrammet; digitalisering, bemanningsoptimering, lokalplanering och
inköp.
Kostnadsminskning utifrån identifierade områden i effektiviseringsprogrammet (- 692 tkr)
Besparingen möjliggörs genom att effektivisera inom HR, ekonomi, kvalitet och
kansli, kommunikation och digitalisering utifrån förändrade arbetssätt med hjälp av
digitalisering och bemanningsoptimering samt lokalplanering och inköp. I budget
2021 fördelas besparingen med 200 tkr var till HR, ekonomi och digitalisering samt
med 92 tkr till kvalitet och kansli.
Generellt ramtillskott 5 000 tkr
I strategisk plan och budget redovisade förvaltningen behov av ramtillskott för
underfinansierade verksamheter med 11 310 tkr. I generell ramförstärkning har
erhållits 5 mnkr. Följande fördelning föreslås:
Underfinansierad verksamhet

Behov
2021

Förslag till
fördelning

Upphandling
Budget och skuld
Regionalt tillväxtarbete
Inera – kommundel
Integrationsmotor
E-arkiv projektledning och systemintegrationer
Digital HR
Bokstart
Nationaldagsfirande
Kanslistöd kultur- och fritidsberedning
Summa

2 400
800
2 500
360
1 000
1 000
2 000
650
100
500
11 310

1 600
0
2 500
0
900
0
0
0
0
0
5 000
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/85

Tillfälligt ramtillskott effektiviseringsprogram 6 000 tkr
För att på bästa sätt kunna optimera nyttjande och effekt av ramtillskottet förslås att
medlen samordnas centralt inom förvaltningen och fördelas till berörd verksamhet
efter beslut av förvaltningschef efter dialog med koncernledningsgruppen. Insatserna
kommer utgå från förslagen givna i komplettering till effektiviseringsprogrammet,
delrapport till budgetberedningen, ärende RS 2019/955.
Övriga ramjusteringar 17 559 tkr
Utöver ramjusteringar enligt plan, fördelning av indexuppräkningar (löner, hyror,
externa avtal) har förvaltningen inarbetat de specifikt erhållna ramtillskotten för
förändrad lagstiftning förstudier, bidrag trygghetsboende och energicentrum samt
värdegrundsarbete.
Förslag till budgetram 2021 per avdelning

Budget 2021 föreslås fördelas per avdelning enligt följande:
Budgetram per avdelning (tkr)
Budget 2020

DIG

EK

HR

KFA

KOM

KoK*

RU

GEM

TOT

60 383

41 107

113 591

15 313

31 524

56
113
643

16

64

720

448
740
778

30 240
-2 500
43

32 367

53

51 018
-1 000
46

311

532

549

705
-92

9 650
1 895
-1 200

2 290
147
552
2 200
8 800
1 745
-500

375 543
-3 500
3 016
1 000
4 893
2 200
20 950
0
-3 892

Justering enligt plan
Index interna priser
Index externa avtal
Personalkostn generell
Personalsatsning 21
Ramtillskott
Ombudgetering*
Besparing

900
-4 787
-200

1 600
-200

-200

442
-1 500

Budget 2021

57 157

43 319

50 584

114 499

15 640

32 733

38 677

47 601

400 210

Varav kapitalkostnader

18 571

0

144

2 361

237

227

0

2 410

23 950

808

*) Ombudgetering - avser bildandet av ny avdelning för kvalitet och kansli, flytt av hyresbudget till regionalutveckling och
utfördelning av medel för särskild lönesatsning 2020.

Kvar att hantera inom budgetramarna för 2021 är löpande justering av
kapitalkostnadsbudget (efter aktivering i anläggningsredovisning), utfördelning av
budgetmedel för särskild lönesatsning (efter resultat i lönerevision) samt eventuella
övriga tillkommande beslut efter regionfullmäktige. Utöver detta kan det tillkomma
mindre omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad ansvarsfördelning.
Investeringar

I investeringsanslag för 2021 har förvaltningen erhållit totalt 43,5 mnkr vilket
överensstämmer med äskat belopp. För IT-investeringar har det upptagits 26,0 mnkr,
12,5 mnkr för lokalerinvesteringar och 2,0 mnkr till landsbygdsutveckling samt 3,0
mnkr i pott. Enligt centrala direktiv föreslås att förvaltningschef ges rätt att fördela
investeringspotten.
Utöver detta uppgår exploateringsbudgeten till 72,3 mnkr. Varav 30,0 mnkr upptagits
i pott för kommande projekt.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/85

Beslutsunderlag

RS 2020/7 – Strategisk plan och budget 2021-2023:
-Budgetramar – regionstyrelsen 2020-10-22
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 282

Fördelning budgetram 2021 – regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/85

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2021 fördelas enligt nedan:
Avdelning
Digitalisering
Ekonomi
HR
Kultur och fritid
Kommunikation
Kvalitet och kansli
Regional utveckling
Gemensamt
Måltid (resultatenhet)
Summa

Budgetram 2021
57 157
43 319
50 584
114 499
15 640
32 733
38 677
47 601
0
400 210

Regionstyrelsen (regionstyrelseförvaltningen) har i budget 2021 att sänka kostnader
med 3,9 mnkr, fördela erhållet generellt ramtillskott om 5 mnkr och planera för
åtgärder inom effektiviseringsprogrammet motsvarande 6 mnkr samt fördela övriga
ramtillskott till rätt verksamhet inom förvaltningen.
Förvaltningens förslag till detaljbudget grundas på tidigare beslutat underlag till
strategisk plan och budget som antogs av regionstyrelsen 2020-09-02 § 209.
Besparing 3 892 tkr
Som förvaltningen tidigare beskrivit i underlaget till strategisk plan och budget har
tidigare års besparingar i huvudsak riktats mot administration och internt stöd. Detta
för att i så låg utsträckning som möjligt drabba medborgaren. Nu gör förvaltningen
bedömningen att det är svårt att göra ytterligare besparingar i lednings- och stödprocesser utan att detta får tydligt negativa effekter på regionens samlade förmåga till
effektivisering och kostnadssänkningar. Behovet av stöd är stort och att minska stödet
från regionstyrelseförvaltningen gör att övriga förvaltningar tvingas bygga upp eget
stöd och därmed uteblir eller i värsta fall försämras tänkt besparing i helhetsperspektiv.
Därför föreslås att besparingar tydligare kopplas till förändrade uppdrag och
ambitionsnivåer för verksamheter inom kultur- och fritid samt regional utveckling.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 282 forts
RS 2020/85

Följande åtgärder föreslås:
Regional utveckling (- 1 200 tkr)
Tjänsten som världsarvskoordinator är för närvarande vakant och kommer ej att
ersättas. För att hantera konsekvensen av besparingen, men ändå upprätthålla arbete
med världsarvsfrågorna, så får det hanteras inom ramen för Världsarvsstudion och
Gotlands museum. För att förtydliga fortsatt arbete med världsarvsfrågorna pågår ett
gemensamt arbete mellan RSF & SBF i syfte att klargöra tre huvudfrågor vilka
presenteras till RS 25/11.
1. Vad ska rollen innehålla och vilka arbetsuppgifter ska den arbeta med?
2. Vilken omfattning ska den ha? (tjänstgöringsgrad)
3. Till vilken nämnd och förvaltning ska rollen kopplas? (RS/RSF eller MBN/SBF)
Den satellit till turistbyrån som etablerades på kryssningskajen kommer att avvecklas i
syfte att spara på personal- och lokalkostnader, vilket ligger i linje med effektiviseringsprogrammet. Utöver detta tillkommer möjligheten att minska kostnader genom
att bland annat effektivare nyttja statliga medel kopplade till kris- och beredskapsfrågorna.
Reducering av näringslivsanslaget (- 500 tkr)
Besparingen möjliggörs utifrån beslut i ärendet RS 2020/1280 Verksamhetsbidrag ur
regionstyrelsens näringslivsanslag 2021.
Kultur- och fritidsverksamhet (- 1 500 tkr)
Inom kultur- och fritidsverksamheten pågår ett större utvecklings- och förändringsarbete som innebär en omstrukturering av biblioteksverksamheten från mer fysisk
till mer mobil. För att hantera besparingen planeras förändringar av öppettider, utbud,
arbetssätt och bemanning. Därutöver finns möjlighet att nå ytterligare effektivisering
utifrån identifierade utvecklingsområden i effektiviseringsprogrammet; digitalisering,
bemanningsoptimering, lokalplanering och inköp.
Kostnadsminskning utifrån identifierade områden i effektiviseringsprogrammet
(-692 tkr)
Besparingen möjliggörs genom att effektivisera inom HR, ekonomi, kvalitet och kansli,
kommunikation och digitalisering utifrån förändrade arbetssätt med hjälp av digitalisering och bemanningsoptimering samt lokalplanering och inköp. I budget 2021
fördelas besparingen med 200 tkr var till HR, ekonomi och digitalisering samt med
92 tkr till kvalitet och kansli.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 282 forts
RS 2020/85

Generellt ramtillskott 5 000 tkr
I strategisk plan och budget redovisade förvaltningen behov av ramtillskott för
underfinansierade verksamheter med 11 310 tkr. I generell ramförstärkning har
erhållits 5 mnkr. Följande fördelning föreslås:
Underfinansierad verksamhet
Behov 2021 Förslag till fördelning
Upphandling
2 400
1 600
Budget och skuld
800
0
Regionalt tillväxtarbete
2 500
2 500
Inera – kommundel
360
0
Integrationsmotor
1 000
900
E-arkiv projektledning och systemintegrationer
1 000
0
Digital HR
2 000
0
Bokstart
650
0
Nationaldagsfirande
100
0
Kanslistöd kultur- och fritidsberedning
500
0
Summa
11 310
5 000
Tillfälligt ramtillskott effektiviseringsprogram 6 000 tkr
För att på bästa sätt kunna optimera nyttjande och effekt av ramtillskottet förslås att
medlen samordnas centralt inom förvaltningen och fördelas till berörd verksamhet
efter beslut av förvaltningschef efter dialog med koncernledningsgruppen. Insatserna
kommer utgå från förslagen givna i komplettering till effektiviseringsprogrammet,
delrapport till budgetberedningen, ärende RS 2019/955.
Övriga ramjusteringar 17 559 tkr
Utöver ramjusteringar enligt plan, fördelning av indexuppräkningar (löner, hyror,
externa avtal) har förvaltningen inarbetat de specifikt erhållna ramtillskotten för
förändrad lagstiftning förstudier, bidrag trygghetsboende och energicentrum samt
värdegrundsarbete.
Förslag till budgetram 2021 per avdelning

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 282 forts
RS 2020/85

Budget 2021 föreslås fördelas per avdelning enligt följande:
Budgetram per avdelning (tkr)

Budget 2020
Justering enligt plan
Index interna priser
Index externa avtal
Personalkostn generell
Personalsatsning 21
Ramtillskott
Ombudgetering*
Besparing

DIG

EK

HR

KFA

KOM

KoK*

RU

GEM

TOT

60 383

41 107

51 018

113 591

15 313

31 524

30 240

32 367

375 543

16

64

-2 500
43

311

532

549

705
-92

9 650
1 895
-1 200

2 290
147
552
2 200
8 800
1 745
-500

-3 500
3 016
1 000
4 893
2 200
20 950
0
-3 892

53
808

56
113
643

-1 000
46
720

448
740
778

900
-4 787
-200

1 600
-200

-200

442
-1 500

Budget 2021

57 157

43 319

50 584

114 499

15 640

32 733

38 677

47 601

400 210

Varav kapitalkostnader

18 571

0

144

2 361

237

227

0

2 410

23 950

*) Ombudgetering - avser bildandet av ny avdelning för kvalitet och kansli, flytt av hyresbudget till regionalutveckling och
utfördelning av medel för särskild lönesatsning 2020.

Kvar att hantera inom budgetramarna för 2021 är löpande justering av kapitalkostnadsbudget (efter aktivering i anläggningsredovisning), utfördelning av budgetmedel för särskild lönesatsning (efter resultat i lönerevision) samt eventuella övriga
tillkommande beslut efter regionfullmäktige. Utöver detta kan det tillkomma mindre
omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad ansvarsfördelning.
Investeringar
I investeringsanslag för 2021 har förvaltningen erhållit totalt 43,5 mnkr vilket
överensstämmer med äskat belopp. För IT-investeringar har det upptagits 26,0 mnkr,
12,5 mnkr för lokalerinvesteringar och 2,0 mnkr till landsbygdsutveckling samt 3,0
mnkr i pott. Enligt centrala direktiv föreslås att förvaltningschef ges rätt att fördela
investeringspotten.
Utöver detta uppgår exploateringsbudgeten till 72,3 mnkr. Varav 30,0 mnkr upptagits i
pott för kommande projekt.
Ärendets behandling under mötet

Henry Henziger, controller, regionstyrelseförvaltningen närvarar under ärendets
behandling.
Arbetsutskottet begär komplettering av underlaget avseende biblioteken,
världsarvssamordnare och integrationsmotor.
Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 282 forts
RS 2020/85

Protokollsanteckning: Saga Carlgren (V) önskar följande anteckning till protokollet.
Förslag utifrån Vänsterpartiets budget, ingen besparing 3,892 miljoner kr.
Ingen besparing kul och fri 1,5 mnkr
Ingen besparing regional utveckling världsarv 1,2 mnkr
Ingen besparing näringslivsanslag ink Coompanion mfl 500 tkr
Effektivisering enligt effektiviseringsprogrammet ligger kvar 692 tkr
Pengarna flyttas till:
Bokstart 650tkr
Förslag utifrån V budget tillskott:
Klimatarbetet och styrning 5 mkr
Budget och skuld 800tkr
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1490
7 oktober 2020

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region
Gotland 2021 - 2024
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till strategiskt partnerskap
mellan Region Gotland och Uppsala universitet.



Förslaget till strategiskt partnerskap överlämnas för beslut i
Regionfullmäktige.

Sammanfattning

Sedan 2017 arbetar regionen i samverkan enligt ett avtal med Uppsala universitet om
ett strategiskt partnerskap. Arbetet har finansierat med stöd av utvecklingsmedel från
Tillväxtverket och regionala 1:1-medel genom satsningen Hållbara Gotland. Arbetet
leds av en styrgrupp med representanter från ledningen för Uppsala universitet och
Region Gotland.
Det första avtalet har under hösten 2020 reviderats och ett förslag till nytt avtal för
den kommande fyraårsperioden har tagits fram i styrgruppen. Avtalsförslaget bygger
vidare på de lärdomar som gjorts under de första fyra åren. Avtalsförslaget har
förankrats i ledningsgrupper inom båda organisationerna.

Bedömning

Det strategiska partnerskapet bidrar till att Uppsala universitet och Region Gotland
förstärker sina positioner, var för sig och gemensamt, för utvecklingskraft och hållbar
tillväxt. Genom samverkan kring forskning och innovation stärks Gotlands
attraktionskraft, utvecklas välfärdstjänsterna och viktiga bidrag sker till nya och
kunskapsintensiva företag på ön. Under avtalsperioden läggs särskilt fokus på
innovationskraft inom hälso- och sjukvårdsområdet och en hållbar
samhällsutveckling.
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Dnr: UFV 2016/1536

Dnr: RS 2020/1490

Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region
Gotland 2021-2024
Bakgrund
Uppsala universitet etablerade sig på Gotland den 1 juli 2013. Vid Campus Gotland erbjuder
Uppsala universitet ett brett utbildningsutbud inom de tre vetenskapsområdena. Ambitionen är
att utveckla en akademisk miljö för fullvärdig utbildning, forskning och samverkan. Den mångoch tvärvetenskapliga miljön ska utvecklas och antalet lärare, forskare och studenter ska öka med
ett mål om minst 1500 helårsstudenter på campus.
Region Gotland lyfter i remissutgåvan av Regional utvecklingsstrategi för Gotland 2040
visionen att Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.
Samverkan kring forskning och innovation stärker Gotlands attraktionskraft, utvecklar
välfärdstjänsterna och bidrar till nya och kunskapsintensiva företag på ön. Samtidigt hanterar
regionen stora välfärdsutmaningar och möter behoven hos boende, besökare och näringsidkare
med kvalitet och effektivitet. Här behövs kunskap och kompetens vilket ställer krav på
samverkan med utbildnings- och forskningsinstitutioner. En väl fungerande samverkan mellan
Uppsala universitet och Region Gotland är viktig för både regionens, universitetets och Gotlands
utveckling. Sedan 2017 har organisationerna samverkat i ett strategiskt partnerskap.

Mål

Gotland - den innovativa kunskapsregionen i Östersjön
Det strategiska partnerskapet bidrar till att Uppsala universitet och Region Gotland förstärker
sina positioner, var för sig och gemensamt, för utvecklingskraft och hållbar tillväxt. Genom
samverkan kring forskning och innovation stärks Gotlands attraktionskraft, utvecklas
välfärdstjänsterna och viktiga bidrag sker till nya och kunskapsintensiva företag på ön. Uppsala
universitet stärker genom samverkan utbildningens och forskningens kvalitet. Under
avtalsperioden läggs särskilt fokus på innovationskraft inom hälso- och sjukvårdsområdet och en
hållbar samhällsutveckling.
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Fokusområden 2021 - 2024
1. Forskning och innovation
Övergripande mål

Regionen och universitetet har en nära och tät dialog som leder till att flera forskningsoch innovationsprojekt kan genomföras i samverkan mellan parterna. Projekten bidrar till
att utveckla välfärden, stärka utvecklingskraften på Gotland och att nå en hållbar tillväxt.
Väl fungerande samarbetsarenor mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor samt akademin är
en katalysator för innovation och utveckling.
Gotland är en plats där forskningsprojekt kan utföras och implementeras i en avgränsad miljö.
Digitala verktyg kan underlätta och främja innovativa och avståndsoberoende lösningar.
Universitetets forskning på Campus Gotland har stärkts under de senaste åren och ambitionen är
att stärka den ytterligare. Campus Gotland utgör i sig en unik miljö inom Uppsala universitet
eftersom alla tre vetenskapsområden finns representerade på en relativt begränsad yta. Även
Region Gotland rymmer nationellt sett unika organisatoriska lösningar och kombinationer av
verksamheter. Att regionen hanterar såväl det regionala utvecklingsansvaret som de regionala och
kommunala välfärdsansvaren innebär korta beslutsvägar och har medverkat till
samverkansstrukturer som binder samman verksamheter över organisatoriska gränser. Det kan
skapa förutsättningar för lyckosamma samarbeten.
Mer tillämpad forskning och projekt i nära samverkan mellan Region Gotland och Uppsala
universitet bidrar till ökat kunskapsutbyte och nya perspektiv. Detta i sin tur möjliggör innovativa
lösningar och en vitalisering inom olika samhällsområden .

2. Utbildning och studentsamverkan
Övergripande mål

Regionen och universitetet bygger långsiktiga relationer som stärker Gotland som en
attraktiv plats för studier och arbete. Studenter ger regionens verksamheter kreativa
impulser och får samtidigt fördjupade insikter i vad de framtida välfärdsutmaningarna
kräver av oss. Viktiga kontakter knyts, utvecklingskraft och kompetensförsörjning stärks
genom att Region Gotland och Uppsala universitet utvecklas tillsammans.
För att utveckla Gotland till en stark och attraktiv universitets- och utvecklingsmiljö behöver
kontakterna mellan universitetets medarbetare och studenter öka i relation till Region Gotlands
medarbetare och verksamheter. För studenten utgör till exempel sommarjobb,
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verksamhetsförlagd utbildning (VFU) , projektarbeten och uppsatsskrivande möjligheter till
kontaktytor med det gotländska samhället.
Partnerskapet ska stödja integrationen i det gotländska samhället för såväl studenter som
medarbetare. Ett gemensamt arbete för att göra Campus Gotland till en framstående
universitetsmiljö är också viktigt för att universitetet ska kunna rekrytera nya medarbetare till
Gotland.
En ökad kunskap bland allmänheten om vad Uppsala universitet kan erbjuda skapar på sikt
förutsättningar till en sammantaget högre utbildningsnivå i regionen och fler företag med
forsknings- och evidensbaserade arbetsmetoder.

Organisation och resurser
Styrgrupp och partnerskapsansvariga
Partnerskapet styrs och följs upp av en styrgrupp som leds av partnerskapsansvariga,
rektorsrådet vid Uppsala universitet Campus Gotland samt regiondirektören i Region Gotland.
Ordförandeskapet växlar årsvis mellan rektorsrådet och regiondirektören. Styrgruppens funktion
är att i enlighet med partnerskapets ambitioner skapa goda förutsättningar i respektive
organisation för fördjupad samverkan. Regiondirektören ansvarar för att löpande informera och
förankra arbetet inom partnerskapsarbetet i den politiska organisationen och i koncernledningen.
Rektorsrådet ansvarar för att löpande informera och förankra arbetet inom partnerskapet i
universitetsledningen och i Planeringsrådet för Campus Gotland. Styrgruppen träffas två till tre
gånger per termin.
Partnerskapsledare
Varje organisation utser en partnerskapsledare. Dessa leder, driver, utvecklar och följer upp
arbetet inom partnerskapet. Partnerskapsledarna har täta avstämningar och håller ihop arbetet, ser
till att hinder kan överbryggas och utgör kontaktväg in i respektive organisation.
Partnerskapsledarna understödjer och initierar dialog mellan organisationerna på olika nivåer.
Aktivitetsplan
Partnerskapsansvariga och partnerskapsledarna ansvarar gemensamt för att ta fram en
aktivitetsplan som utgår från de identifierade fokusområdena och som följs upp årligen.
Aktivitetsplanen beslutas av styrgruppen.
Resurser
Regiondirektören för Region Gotland och chefen för UUI/rektorsrådet för Campus Gotland ska
årligen enas om omfattningen för partnerskapsledarnas arbete. Finansiering för partnerskapets
genomförande svarar parterna för var för sig. Avsatta medel kan användas av arbetsgrupper för
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t.ex. forskartid, resor, arrangemang och seminarier. Vid diskussion gällande nya gemensamma
initiativ ska möjligheten till extern finansiering undersökas. Vid ansökan om externa medel ska
formell ansökan först godkännas av styrgruppen innan den lämnas in. Respektive organisation
upplåter vid behov adekvata stödresurser i syfte att stödja partnerskapet.
Gemensamma ledningsmöten
Parterna är överens om att ordna en årlig ledningsdialog tillsammans med rektor och
representanter från vetenskapsområdena, Regionstyrelsen och Gotlands Riksdagsledamöter.
Detta för att kunna diskutera strategiskt viktiga utvecklingsfrågor som är angelägna för
universitetet respektive Region Gotland.

Uppsala xx xx 2020

Visby xx xx 2020

Uppsala universitet

Region Gotland

Eva Åkesson

Eva Nypelius

Rektor

Regionstyrelsens ordförande

Olle Jansson

Peter Lindvall

Rektorsråd

Regiondirektör
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Bilaga till slutrapport
Hållbara Gotland

Resultatrapport
Projektnamn

Ärende-ID

Strategiskt partnerskap Region Gotland och Uppsala universitet
Stödmottagare
Region Gotland

00199559
Organisationsnummer
16212000-0803

Bakgrund
När Högskölän pä Götländ övergick till Uppsälä universitet beslutäde Regiön Götländ öch
universitet öm en gemensäm ävsiktsförkläring öm förstärkt sämverkän. År 2016 tögs nästä
steg genöm ett förmäliserät strätegiskt pärtnerskäp. I dettä pärtnerskäp utförmädes ett
pröjekt i syfte ätt intensifierä sämverkän, ökä kunskäpsutbytet öch stärkä möjligheter för
studenter öch förskäre ätt sämärbetä med Regiön Götländs verksämheter. I förlängningen
vill örgänisätiönernä bidrä till den regiönälä tillväxten genöm en ätträktiv student- öch
förskningsmiljö söm pä sikt kän bidrä till kömpetensförsörjning öch befölkningstillväxt.

Genomförande
Pröjektet här stärkt köntäkternä mellän Uppsälä universitet öch Regiön Götländ. Bädä
örgänisätiönernä ser ällt fler gemensämmä möjligheter. Köntäkter här fördjupäts öch
sämärbeten byggts upp mellän utbildningsprögräm öch förvältningär för ätt möjliggörä
studentärbeten öch förskningsinitiätiv.
En centräl äktivitet här värit ätt lötsä förskningsinitiätiv vidäre till möjlig sämverkän. I
dettä här pröjektet bidrägit till ett ömsesidigt lärände öm de bägge örgänisätiönernäs ölikä
kultur, styrning öch finänsieringsprinciper. Ållä initiätiv här inte lett till förskningspröjekt
men de här bidrägit till lärändet, vilket lägger en göd grund för förtsätt sämverkän för mer
förskning pä Götländ. Pröjektet visär pä nödvändigheten äv föränkring pä releväntä niväer,
säkring äv nyttä för bägge pärter öch betydelsen äv ätt ätminstöne delvis kunnä bidrä med
egen finänsiering till förskningspröjekt. Genöm ätt en ny tjänst söm pröfessiönsdöktöränd
inrättäts här ny förskningssämverkän etäbleräts inöm vetenskäpsömrädet medicin öch
färmäci. Diälög här inletts öm förutsättningärnä för ätt pä sikt byggä upp ett centrum för
klinisk förskning pä Götländ.
I Regiön Götländ här pröcessen klärgjörts för hur underbyggdä beslut öm större
förskningspröjekt skä täs främ. Exempel pä förskningsömräden söm äktuäliseräts för
ställningstägände under pröjekttiden är exempelvis bärns- öch ungäs psykiskä hälsä,
digitälisering inöm primärvärden, digitälisering öch diälög för sämhällsbyggnäd,
könstnärlig gestältning i sämhällsplänering, hällbärt böstädsbyggände, beslutsfättände öch
örgänisätiön, demökrätifrägör köpplät till Ålmedälsveckän sämt hällbärä besök.
Pröjektet här testät ölikä sätt ätt ökä studenters invölvering i regiönens verksämheter. Det
här bländ ännät inneburit utveckländet äv en E-tjänst för ätt underlättä för regiönälä
verksämheter ätt änmälä uppsätsämnen, möten med kursänsvärigä pä universitetet öch
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verksämhetsföreträdäre i Regiön Götländ öch lötsning äv enskildä studenter till präktik
utöver den öbligätöriskä verksämhetsförlägdä utbildningen. Idäg medverkär
regiönföreträdäre i flerä prögrämräd pä universitetet för ätt knytä sämmän regiönens
präktik med universitetets teöri. Åven öm äntälet genömfördä studentuppsätser inte
mötsvärär förväntningärnä här grunden lägts, främförällt när det gäller längsiktig
sämverkän mellän de mer yrkesinriktäde prögrämmen öch mötsvärände förvältningär
inöm Regiön Götländ. Pröjektet här medverkät till ätt Regiön Götländ slutit ett lökält
köllektivävtäl för ätt möjliggörä för studenter ätt tä änställning söm studentmedärbetäre
under sin utbildningstid. Den förstä förvältning söm genömfört dettä i präktiken är
utbildnings- öch ärbetslivsförvältningen söm erbjuder lärärstudenter änställning en däg
per veckä i regiönens skölör.
Pändemin köm under vären 2020 ätt slä härt möt studentkären Rindi. Pröjektet bidrög
tillsämmäns med Uppsälä universitet med rädgivning öch könsultätivt stöd för ätt kären
skulle kunnä klärä verksämheten med de kräftigt försämräde ekönömiskä
förutsättningärnä.

Efter projektet
Uppsälä universitet öch Regiön Götländ kömmer ätt förtsättä sämärbetet efter
pröjekttiden. Ett nytt pärtnerskäpsävtäl kömmer ätt signeräs under hösten. Åvtälet bygger
vidäre pä de lärdömär söm gjörts i pröjektet. Hälsö- öch sjukvärdens innövätiönsförmägä
öch hällbär sämhällsutveckling kömmer ätt värä i fökus i det förtsättä utvecklingsärbetet.
Pröjektets styrgrupp, med ledningsfunktiöner frän regiönen öch universitet, förvältär
änsväret för det förtsättä pärtnerskäpsävtälet. Sämmä grupp änsvärär öcksä för ett nytt
utvecklingspröjekt tillsämmäns med Science pärk Götländ i syfte ätt stärkä
innövätiönssystemet inöm hälsö- öch sjukvärdsömrädet pä Götländ. Därmed säkräs
köntinuitet i lärändet öch sämverkän.
Regiönens förtsättä utvecklingsärbete för ätt ökän studentinvölvering i verksämheternä
definieräs söm ett sätt ätt ätträherä kömpetens öch därmed regiönens HR-funktiöner över
änsväret efter pröjektets slut.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 283

Strategiskt partnerskap mellan Uppsala
universitet och Region Gotland 2021 – 2024

RS 2020/1490

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sedan 2017 arbetar regionen i samverkan enligt ett avtal med Uppsala universitet om
ett strategiskt partnerskap. Arbetet har finansierat med stöd av utvecklingsmedel från
Tillväxtverket och regionala 1:1-medel genom satsningen Hållbara Gotland. Arbetet
leds av en styrgrupp med representanter från ledningen för Uppsala universitet och
Region Gotland.
Det första avtalet har under hösten 2020 reviderats och ett förslag till nytt avtal för den
kommande fyraårsperioden har tagits fram i styrgruppen. Avtalsförslaget bygger vidare
på de lärdomar som gjorts under de första fyra åren. Avtalsförslaget har förankrats i
ledningsgrupper inom båda organisationerna.
Det strategiska partnerskapet bidrar till att Uppsala universitet och Region Gotland
förstärker sina positioner, var för sig och gemensamt, för utvecklingskraft och hållbar
tillväxt. Genom samverkan kring forskning och innovation stärks Gotlands
attraktionskraft, utvecklas välfärdstjänsterna och viktiga bidrag sker till nya och
kunskapsintensiva företag på ön. Under avtalsperioden läggs särskilt fokus på
innovationskraft inom hälso- och sjukvårdsområdet och en hållbar samhällsutveckling.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) föreslår att en uppföljning av tidigare partnerskapsavtal redovisas för
regionstyrelsen. Saga Carlgren föreslår även med instämmande av Andreas Unger (M)
och Lisbeth Bokelund (MP) att partnerskapsavtalet tydliggörs gällande kopplingen mot
unga och skolan, och då främst mot högstadiet.
Ärendet kompletteras till regionstyrelsens sammanträde och överlämnas därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-07

17 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/222
5 oktober 2020

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Förlängning av handlingsprogram för Lagen om skydd mot
olyckor.
Förslag till beslut

•

Regionfullmäktige fattar beslut om förlängning av nuvarande handlingsprogram
för Lagen om skydd mot olyckor för tiden 2021-12-31.

Sammanfattning

Region Gotland har samrått med Länsstyrelsen Gotland om förlängning av
nuvarande handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen
motsätter sig inte en förlängning av nuvarande handlingsprogram för tiden 2021.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har samrått med Länsstyrelsen Gotland om förlängning av
nuvarande handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen
motsätter sig inte en förlängning av nuvarande handlingsprogram för tiden 2021.
Bedömning

Lagen om skydd mot olyckor har reviderats och ändringarna beslutades i Riksdagen
den 21 oktober 2020. Lagen träder i kraft 1 januari 2021. För att kunna ta del av och
planera för de förändringar som lagändringen innebär så bör nuvarande
handlingsprogram förlängas och gälla för hela 2021.
Beslutsunderlag

Övergripande handlingsprogram
Operativa riktlinjer
Förebyggande riktlinjer
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2021

Inledning
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett
handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet för skydd
mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats. Region Gotland har valt att ange
inriktningen för dessa i ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. I bilagor till
handlingsprogrammet finns riktlinjer för den operativa och förebyggande verksamheten.
Handlingsprogrammet är skrivet i enlighet med LSO. Avsikten med programmet är att på
bästa sätt och med systematik verka för att skyddet mot olyckor på Gotland ska vara
likvärdigt och tillfredställande samt att räddningsinsatser ska påbörjas inom godtagbar tid
och genomföras på ett effektivt sätt.
Detta arbetssätt är en viktig del i att skapa ett tryggt och säkert Gotland.
Handlingsprogrammet är också skrivet med avsikten att arbetet kring skydd mot olyckor
ska främjas och stärkas tillsammans med Region Gotlands styrkort som anger att:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust. Med visionsmålen:
 Minst 65 000 invånare bor på Gotland
 Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
 Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
 Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
 Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera
kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god
kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Region Gotland avser även ta fram ett övergripande och samlat handlingsprogram för
”trygghet och säkerhet på Gotland”. I detta skall det föreslagna handlingsprogrammet
enligt LSO ingå som en del tillsammans med övriga områden inom trygghets- och
säkerhetsområdet. Delprogram som föreslås ingå är bl a krisberedskap, internt skydd,
vålds- och brottsförebyggande, suicidprevention och trafiksäkerhet.
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Handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för Region
Gotland och verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten följer handlingsprogrammet
och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera
proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
I riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten återfinns beskrivningar av
hur verksamheten arbetar för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i
handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa kvalitetsmål.
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Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna (bilaga 1) och i de förebyggande
riktlinjerna (bilaga 2) uppdras till regionstyrelsen (RS) att inom ramen för
handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den
operativa resp förebyggande verksamheten under perioden.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten innehåller även information
om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det skadeförebyggande
och skadeavhjälpande området.
Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid
men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att
revideras vid behov.
Inom Region Gotland är det samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och dess
räddningstjänstenhet som har uppdraget att utöva räddningstjänst inom Region Gotland. I
detta dokument med tillhörande bilagor benämns Region Gotlands
SBF/Räddningstjänstenhet som räddningstjänsten.
Räddningstjänsten strävar alltid efter att vara en flexibel organisation som utvecklas efter
förändringar i omgivningen. Därför är inriktningar, mål och beskrivningar endast
övergripande i handlingsprogrammet.

Handlingsprogram
för skydd mot
olyckor
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Operativa riktlinjer
(Bilaga till
handlingsprogram)

Förebyggande
riktlinjer
(Bilaga till
handlingsprogram)
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Ansvarsfördelning

Alla som bor, verkar och vistas på Gotland ansvarar för att skydda sitt liv och sin egendom
mot oönskade händelser så långt de själva förmår. Region Gotlands ansvar är att ge den
enskilde, dvs. alla fysiska och juridiska personer, förutsättningarna att själv förebygga och
hantera olyckor. Det är också Region Gotlands ansvar att om den enskilde inte längre kan
hantera en oönskad händelse ställa upp och hjälpa den enskilde på ett sätt som är likvärdigt
för alla.
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Särskild
förmåga

Bilden till vänster syftar till att illustrera
ansvars- och förmågefördelning mellan
Region Gotland och den enskilde.
Den enskilde har själv de bästa
förutsättningarna för att både förebygga
olyckor och att avbryta ett negativt
händelseförlopp genom en tidig insats.

Region
Gotlands
förmåga

Region Gotland har en skyldighet att
genom rådgivning, information och
tillsyn hjälpa den enskilde att ta sitt
ansvar på ett bra sätt, samt att hjälpa
den enskilde när denne inte längre klarar
av att hantera en olycka.

Enskildes
förmåga

Inom vissa områden kan Region
Gotland behöva komplettera sina
resurser med särskilda förmågor. Dessa
särskilda förmågor (exempelvis:
vattendykare eller specialister på farliga
ämnen) säkerställs då exempelvis genom
samverkansavtal med myndigheter,
räddningstjänster och andra aktörer.
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Övergripande inriktning











Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor och stärka de
enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga och agera är av enskilda och andra
aktörer känt, efterfrågat och uppskattat.
All heltidspersonal inom räddningstjänsten Gotland skall arbeta olycks- och
skadeförebyggande över hela Gotland. Detta kan göras genom råd och information till
olika målgrupper, samverkan med andra aktörer (exvis förvaltningar) samt utbildning.
Räddningstjänstens grundorganisation består av 3 distrikt med stationer i Visby,
Fårösund, Slite, Kräklingbo, Klintehamn, Hemse och Burgsvik kompletterat med
räddningsvärn på Fårö, i Garda och Dalhem.
Region Gotland ska aktivt verka för att bibehålla, utveckla och säkra en bra bemanning
på hela Gotland där RIB-personal främst på landsbygden utgör en viktig grund.
I detta ingår också samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region
Gotlands verksamheter) att agera som första insatspersonal på Gotland.
Räddningstjänsten är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda inte
själva kan hantera en olycka.
Räddningstjänstens bemötande skapar en känsla av trygghet och trovärdighet.
Räddningstjänsten arbetar alltid för att minimera negativ påverkan på miljön.
Räddningstjänsten ska utifrån statens (MSB) inriktning, uppgifter samt ersättning
påbörja arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap.

Kvalitetsmål
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Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor samt stärka enskildas
och andra aktörers förmåga att förebygga och agera ska minska skador orsakade av
bränder och andra olyckor.
Personalen på räddningstjänsten ska vara väl utbildad och övad inför förekommande
arbetsuppgifter.
Räddningstjänsten ska dimensioneras så att man kan påbörja akuta insatser inom 30
minuter för 90 procent av befolkningen och genomförs på ett effektivt sätt.
En medarbetare på räddningstjänsten ska behandla alla människor med respekt,
omtanke och professionalism.
Räddningstjänsten skall alltid överväga handlingsalternativ ur ett miljöperspektiv.
Detta gäller både vid en räddningsinsats och vid räddningstjänstens övriga verksamhet.
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Riskbild och olycksanalys
Att skapa en bild över vilka risker som föreligger är grunden till att kunna forma det arbete
som syftar till att förebygga och hantera olyckor på ett effektivt sätt. Detta görs dels genom
en olycksanalys, dels genom upprättande av en riskbild. För mer detaljerad information
kring identifierade risker hänvisas till Riskbild 2016, upprättad av räddningstjänsten samma
år. Olycksanalysen baseras på statistik från genomförda insatser mellan åren 1998 – 2014.
Riskbild

Gotland består förutom huvudön också av Fårö, Gotska Sandön, Stora Karlsö, Lilla Karlsö
och några mindre öar. Gotlands yta är ungefär 3100 km2 och har ungefär 800 km kust.
Befolkningen på Gotland uppgår till ca 57 000, med ca 24 000 boende i Visby som även är
Gotlands största ort. Utöver Visby är de större tätorterna Hemse, Slite, Roma och
Klintehamn. Gotland är ett välbesökt turistmål. De kommersiella gästnätterna uppgår till
900 000 per år. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt fritidshus.
Totalt uppgår antalet gästnätter till närmare 3 000 000 per år.
Kända och välbesökta evenemang är Almedalsveckan, Medeltidsveckan och
endurotävlingen Gotland Grand National.
Gotland är inom samma geografiska yta en kommun (Region), län, landskap och stift.
2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland.
Region Gotland ansvarar även för landstingsfrågor som sjukvård och kollektivtrafik samt
har det regionala utvecklingsansvaret.
På Gotland finns 92 socknar, de flesta med ganska låga invånarantal. Sett över en
10-årsperiod har tre av fyra socknar tappat invånare. Visby och närliggande socknar har
ökat mest i antal.
Enligt Region Gotlands prognos väntas befolkningen öka till ca 60 400 personer år 2025.
Andelen äldre invånare förväntas öka procentuellt sett mer än andelen yngre.
Den demografiska utvecklingen mot en högre andel äldre innebär att behoven inom
välfärdssektorn fortsätter att öka under många år framöver. Den åldrande befolkningen
innebär en utmaning när det gäller att upprätthålla och finansiera välfärdssystemet.
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Visby innerstad är med på UNESCO:s lista över världsarv och byggnaderna i sig har
därmed ett högre skyddsvärde än vad som annars är fallet.
Region Gotland har ca 800 km kust och många fartyg passerar Gotlands närområde.
Oljetransporter från Ryssland på Östersjön har under de senaste 15 åren tiodubblats.
Fartygen har blivit större och då har även tankvolymen på fartygen ökat. Sannolikheten för
oljeutsläpp i Östersjön och i Gotlands närområde är påtaglig. Ett större oljeutsläpp skulle
få betydande konsekvenser för såväl djur som natur, men även turistnäringen riskerar att
drabbas vid omfattande utsläpp.
Klimatet är under ständig förändring och påverkar de risker som naturen omkring oss är
orsak till. Väderpåverkan med stormar, långvarig torka samt kraftiga regn- och snöoväder
kommer sannolikt påverka oss även i framtiden, bland annat i form av skogsbränder,
översvämningar och påverkan på infrastruktur. Det moderna samhället blir allt mer känsligt
för olika typer av extremt väder. Faktorer som dessa måste bevakas och hänsyn måste tas i
utvecklingen av samhället.
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Farligt gods

Den största andelen farligt gods på Gotland utgörs av drivmedelstransporter samt mindre
mängd farligt styckegods på väg. Känsliga sträckor längs med länsvägarna har även
skyddsbarriärer exempelvis färjeleden förbi Langs hage samt länsväg 148 förbi Tingstäde
träsk.
Särskilda objekt (se riskbild)

Särskilda objekt är verksamheter med en riskbild som sticker ut från mängden. De består
av verksamheter som omfattas av SEVESO-lagstiftningen, är farlig verksamhet enligt
2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt större komplexa objekt i övrigt
där en olycka bedöms få stora konsekvenser.
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Bild 1) Geografisk placering särskilda objekt

Cementa – Heidelberg Cement, Orica samt Vattenfalls oljecisterner
Samtliga verksamheter är farlig verksamhet enligt LSO.

Storugns – KPAB och Orica (låg risk)

Vid Storugns finns två särskilda objekt. Båda verksamheterna är av sådan omfattning att de
omfattas av SEVESO-lagstiftningen och de är tillika farlig verksamhet enligt LSO.
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Visby flygplats

Flygplatsen utgör farlig verksamhet enligt LSO.

Visby Lasarett inkl helikopterplattan

För att säkerställa sjuktransport till fastlandet finns en helikopterlandningsplats och
anläggningen är därmed farlig verksamhet enligt LSO.

St1 Oljedepå (hög risk)

Anläggningen omfattas av SEVESO-lagstiftningen samt är farlig verksamhet enligt LSO.
Ygne kraftstation
Kraftstationen förser Gotlands befolkning med elström via två kablar mellan Västervik och
Ygne. Den möjliggör även överföring till fastlandet av den vindkraftsel som produceras på
ön även om kapaciteten för detta är begränsad varför en ny förbindelse med högre
kapacitet är planerad.

Visby hamn

Med färjorna till och från Visby hamn kommer och går både person- och godstrafiken. För
att det gotländska samhället skall fungera är det helt beroende av att transporterna till och
från ön inte störs. Den nya kryssningskajen innebär en ytterligare ökning av hamnområdets
komplexitet.

Visby innerstad

Innerstaden innebär en stor utmaning för Räddningstjänsten. Innerstaden är också uppsatt
på UNESCO:s lista över världsarv och byggnaderna i sig har därmed ett högre skyddsvärde
än vad som annars är fallet.
Vissa verksamheter i samhället anses ge allvarligare konsekvenser om en olycka inträffar.
Det är länsstyrelsen som beslutar om vilka dessa s.k. farliga verksamheter är. De som
klassificeras som en farlig verksamhet har högre krav på sig att förebygga olyckor och
minska konsekvenserna av dem. Ofta är det omfattningen av kemikaliehanteringen som
avgör huruvida en verksamhet ska klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§, men
även exempelvis flygplatser inkluderas.
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Region Gotland har information om vilka anläggningar som finns på Region Gotlands
hemsida och företagen informerar om sin verksamhet.
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Olycksanalys 1998-2014

Till grund för olycksanalysen ligger statistik från de insatsrapporter som räddningstjänsten
lämnar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter varje genomfört
uppdrag.
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Bild 2) Räddningstjänstens larm 1998 – 2014 undantaget IVPA och automatlarm. Källa Core.
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De två vanligaste larmen som Räddningstjänsten Gotland hanterar är IVPA (I Väntan På
Ambulans) samt automatlarm ej brand (falsk larm från automatisk brandlarmanläggning).
Dessa två svarar över tid för drygt 45 % av alla larm. Då dessa larm har det gemensamt att
de inte skall vara dimensionerande för Räddningstjänstens organisation har de sorterats
bort i bild 1 ovan. De tre därefter vanligaste larmen är brand i byggnad, brand ej i byggnad
samt trafikolycka. Undantaget är året 2005 då stormskador var det årets vanligaste larmtyp,
stormen Gudrun är den enskilt största orsaken till detta.
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Jämförelse Gotland och riket
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Bild 3) Jämförelse skadade i trafikolyckor per 100 tusen innevånare. Källa Patientregistret via IDA
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Bild 4) Jämförelse omkomna i trafikolyckor per hundra tusen innevånare. Källa Dödsorsaksregistret via IDA
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Brand ej i byggnad
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Bild 5) Jämförelse brand ej i byggnad per hundra tusen innevånare. Källa IDA
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Bild 6) Jämförelse brand i byggnad per hundra tusen innevånare. Källa IDA
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Brand i bostad
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80

Riket

0,60

Gotland

0,40
0,20

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0,00

Bild 7) Jämförelse brand i bostad per hundra tusen innevånare. Källa IDA

Sammanfattning jämförelse Gotland och riket
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Avseende brand ej i byggnad ligger Gotland nära rikets medel. Underlaget för omkomna i
trafiken är egentligen för litet för att ge ett säkert underlag men bedöms över tid ligga nära
rikets medel. När det gäller skadade i trafikolyckor, bränder i byggnader samt bostäder är
risken större på Gotland än i riket som helhet men de minskar något över tid.
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Geografisk placering (”heatmap”)

För att få en bild av vart olyckorna händer har verktyget ”Heatmap” i databasen Core
använts. Då underlaget baseras på att varje olycka positionerats korrekt presenteras bara
data för åren 2014 – 2015 då positioneringen av äldre olyckor inte är kvalitetsgranskade.
Trafikolyckor

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Bild 8) Geografisk placering trafikolyckor 2014 – 2015. Källa Core
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Brand i byggnad

Bild 9) Geografisk placering bränder i byggnader 2014-2015. Källa Core
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Brand ej i byggnad

Bild 10) Geografisk placering bränder ej i byggnader 2014-2015. Källa Core
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Övrigt

Konsekvenser av ett förändrat klimat

I en rapport publicerad av MSB 2012, Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och
beredskap, konstateras att "De delar av samhället som hanterar olyckor kan komma att bli
mer belastade till följd av klimatförändringarna. Bland de mer direkta konsekvenserna av
klimatförändringarna i Sverige återfinns bland annat översvämningar, erosion, ras, skred
och skogsbränder. Bebyggelse och infrastruktur utsätts för större påfrestningar och risken
för skador och förstörelse ökar. Extrema väder, ras och skred kan rasera vägar och orsaka
olyckor."
Med hänsyn taget till Gotlands förhållanden är bedömningen att översvämningar och
skogsbränder är de som i första hand bör beaktas i arbetet med Räddningstjänstens
förmåga.

Större evenemang samt turistsäsongen

På Gotland genomförs flera evenemang som kännetecknas av att ett stort antal personer
tillfälligt vistas på förhållandevis begränsade områden. Mest kända är de olika "veckorna",
Almedals-, Stockholms- och Medeltidsveckan, som alla i huvudsak samlar deltagare till
Visby.
Flera idrottsevenemang samlar också många deltagare och stor publik, exempelvis
Gotlands Grand National (GGN) och Stångaspelen. Andra evenemang med stor publik är
de musikkonserter som de senaste åren genomförts på Fårö och i Burgsvik.
Inför större arrangemang har räddningstjänsten en dialog med arrangören och i de flesta
fall åligger det arrangören att göra riskanalys och beredskapsplan (motsv) för evenemanget.
Förutom dessa evenemang sker också en betydande ökning av antalet personer som vistas
på ön under sommarmånaderna. Utöver Almedalsveckan, och till viss del GGN, gör
Räddningstjänsten ingen förändring av sin beredskap över tid med anledning av större
evenemang eller turistsäsongen. Att sommarmånaderna innebär en ökning av antalet
räddningsuppdrag är ett faktum men då flertalat av dessa är av typen IVPA
(sjukvårdsuppdrag) genererar de av tradition ingen påverkan då IVPA inte är
dimensionerande för Räddningstjänstens organisation.
Slutsatser Riskbild

Följande kan konstateras:
Trafikolyckor är fler på Gotland jämfört med riket som helhet räknat per 100 tusen
innevånare.
 Bränder i byggnader är fler på Gotland jämfört med riket som helhet räknat per 100
tusen innevånare.
 Särskilda objekt (bl a SEVESO) är placerade i Visby med omnejd samt på norra
Gotland (Slite och Storugns).
 Placeringen av Räddningstjänstens brandstationer och dimensionering matchar
olyckornas geografiska placering.
 Brand i Visby innerstad innebär särskilda problem
Baserat på detta måste ett arbete påbörjas för att minska antalet trafikolyckor och bränder i
byggnader. Särskilda satsningar bör göras i Visby innerstad utifrån tidigare genomförd
brandskyddsinventering.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27
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Förebyggande verksamhet
Ett av räddningstjänstens huvudsakliga arbetsområden är det skadeförebyggande arbetet.
Arbetet syftar till att stärka samhällets skydd mot bränder och andra olyckor.
Räddningstjänsten är en aktiv aktör inom samhällsbyggnadsprocessen, till exempel vid
planarbeten och bygglovsprövningar. Det är naturligt att samarbeta med övriga
förvaltningar i Region Gotland. När behov uppstår samverkar räddningstjänsten även med
Länsstyrelsen och Polisen. Räddningstjänsten svarar på remisser som sakkunnig brand åt
andra förvaltningar och externa myndigheter när förfrågningar inkommer, exempelvis
sakkunnighetsutlåtanden vid brottsmisstanke kring en brand och ansökningar gällande
serveringstillstånd.

Stöd till den enskilde
Den enskilde är ansvarig för sin personliga säkerhet. Har den enskilde egen verksamhet, är
den enskilde även ansvarig för såväl säkerhet samt att upprätthålla ett skäligt brandskydd i
verksamheten. Räddningstjänstens bidrag är att stödja allmänheten genom att utbilda,
informera och erbjuda rådgivning i sakfrågor.
Tillsyn

Tillsyn är en granskning som syftar till att kontrollera att den eller det som tillsynas lever
upp till gällande lagar och regelverk. Den enskilde ska både förstå och ta sitt egenansvar
och tillsynen ska därför vara både informativ och kontrollerande. Räddningstjänsten
bedriver tillsyn enligt LSO och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
i syfte att säkerställa ett skäligt brandskydd i byggnader och anläggningar samt att
hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor sker på ett säkert sätt. Räddningstjänsten
administrerar även tillståndsgivning enligt LBE.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Tillsynsverksamheten styrs av förebyggandeplanen. Och den årliga tillsynsplanen fastställs
av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Merparten av tillsynerna bedrivs regelbundet på objekt
där högre risk för olycka eller större konsekvens av olycka föreligger. Andra former av
tillsyn som genomförs är bland annat:
 Tematiska tillsyner, exempelvis kontroll av utrymningsvägar i julhandeln
 Händelsebaserade tillsyner, exempelvis efter orosanmälan eller inträffade händelser
 Oannonserade kvällstillsyner i samverkan med andra myndigheter såsom Länsstyrelsen,
Skatteverket, Polisen samt miljö- och hälsoskydds- och livsmedelsenheten vid Region
Gotland
För att förebygga allvarliga olyckor inom kemikalieindustrin och för att begränsa skadorna
på människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet. I Sverige är det infört genom lag
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen). Tillsyn enligt denna lag genomförs
av Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. När de Sevesoanläggningar som finns på Gotland
tillsynas är räddningstjänsten delaktig.
Hjälp vid klassificering av farlig verksamhet

Vissa verksamheter kan medföra att konsekvensen av en olycka blir ovanligt stor. Dessa
verksamheter kan klassas som farliga, enligt 2 kap 4§ LSO. Det är länsstyrelsen som
beslutar om klassificeringen, med stöd från räddningstjänsten. Då en verksamhet har
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klassats som farlig ska den ta fram en riskanalys som bland annat ska ligga till grund för om
verksamheten behöver skaffa utrustning samt hålla beredskap för att kunna hantera sina
egna olyckor. Beslut om utrustning och beredskap fattas i samråd mellan verksamheten och
kommunen. Anläggningar med verksamhet som klassas enligt ovan finns registrerade hos
Länsstyrelsen och räddningstjänsten.
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Om inte förbränningsanläggningarna (eldstäderna) underhålls, rengörs och används korrekt
finns en överhängande risk för att en brand uppstår. Rengöringen (sotningen) och
brandskyddskontrollen är därför en viktig del i det förebyggande arbetet. Rengöringen
syftar till att förebygga brand genom att avlägsna ofullständigt förbrända restprodukter från
eldningen och brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i
anläggningen.
Region Gotland ansvarar för att rengöring och brandskyddskontroll utförs men har genom
avtal delegerat ut arbetet till en entreprenör på Gotland. Entreprenören är förpliktigad att
genomföra rengöring och brandskyddskontroll. Entreprenören ska även föra register över
samtliga objekt eller anläggningar som omfattas av arbetet. Den personal som utför arbetet
ska ha erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under sakkunnig ledning. Arbetet ska utföras
enligt de tidsintervaller som miljö- och hälsoskyddsnämnden fastslagit, baserat på MSB:s
föreskrifter. För att utföra ovanstående uppgifter bör upphandlad entreprenör ha följande
kompetenser: 5 st skorstensfejartekniker och 9 st skorstensfejare och ventilationstekniker.
Region Gotland tillåter rengöring (dock inte brandskyddskontroll) i egen regi efter särskild
ansökan från fastighetsägaren. Ansökan sker på särskild blankett och behandlas av
räddningstjänsten. En grundförutsättning för beviljande är att anläggningen ska vara fri
från brister.
Olycksutredning

Efter samtliga insatser som räddningstjänsten genomför ska en olycksutredning
genomföras i skälig omfattning. Det styrs av LSO och syftet är att klarlägga orsakerna till
olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Målet är att dra erfarenheter
och finna lärdomar för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens arbete med skydd
mot olyckor, inte att vara dömande eller finna skuld.
Vid mer omfattande bränder eller olyckor finns möjlighet att genomföra mer komplexa
olycksutredningar och brandplatsundersökningar, de senare ofta i samarbete med polisen
och andra myndigheter.
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Kommunen har även, enligt 3 kap 8§ förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, en
skyldighet att bistå andra myndigheter med utredning efter vissa olyckor och tillbud.
Kommunen ska delta aktivt i detta arbete med lämpliga resurser i skälig omfattning.
För genomförande av brand-/olycksutredningar har räddningstjänsten kompetens för
normala utredningar. Vid omfattande utredningar anlitas annan räddningstjänst alternativt
konsultstöd. Under perioden avser räddningstjänsten att kompetensutveckla egen personal
för att kunna genomföra omfattande utredningar.
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Kvalitativ uppföljning

Räddningstjänsten följer upp det förebyggande arbetet bland annat genom att mäta antalet
genomförda tillsyner och antalet tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara som handlagts
för varje år.

Genomföra räddningsinsatser
Räddningstjänsten på Gotland ska enligt LSO planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Vilka situationer som motiverar en kommunal räddningsinsats regleras också i LSO; en
kommun ska ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt.
När ett larm inkommer till räddningscentralen görs en initial bedömning om hjälpbehovet
är sådant att det framstår som rimligt att en insats genomförs. En orsak till att inte betrakta
händelsen som räddningstjänst kan vara att den drabbade själv kan åtgärda det som skett.
Betydande risk för människors liv och hälsa motiverar alltid en räddningsinsats.
Det är viktigt att verksamhetens kvalitet hålls på en hög nivå för att upprätthålla invånarnas
trygghet och förtroende för samhället. De enskilda ska känna sig trygga i att
räddningstjänsten kommer till hjälp när en olycka inträffar som den enskilde inte själv kan
hantera.
Alarmering och ledning av räddningsinsatser

En utalarmering av en räddningsstyrka initieras vanligtvis av ett 112-samtal via SOS Alarm
men kan också initieras av indikationer i tekniska system, exempelvis automatiska
brandlarm. Larmning av en räddningsstyrka kan också ske efter en resursbegäran från en
annan myndighet eller räddningstjänstorganisation.
Larm och ledningsoperatörerna på StorStockholms räddningscentral (SSRC) är de som tar
emot inkommande medlyssningar från SOS Alarm. Larm och ledningsoperatörerna larmar
ut lämpliga resurser efter bedömning av en inträffad händelse, riskbild samt beredskapsläge.
Ledning av räddningsinsatser delas in i systemledning, insatsledning och uppgiftsledning.
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Operativ chef på räddningscentralen samt regionens (Stockholm-Uppsala-GotlandNorrtälje) räddningschef i beredskap har det delegerade ansvaret att system- och insatsleda
händelser på Gotland.
Systemledningen sker i normalfallet på Stor-Stockholms Räddningscentral (SSRC) av den
operativa chefen med stöd från larm och ledningsoperatörerna. Systemledningen syftar
primärt till att strategiskt säkerställa beredskap samt resurssäkra och övervaka pågående
räddningsinsatser i regionen (Stockholm-Uppsala-Gotland-Norrtälje).
Insatsledning sker i normalfallet av en ledningsresurs ute på plats där olyckan har inträffat
och syftar då till att samordna resurser och besluta om inriktning för en enskild insats. En
sådan ledningsresurs finns placerad lokalt på brandstationen i Visby (yttre befäl). Denna
uppgift kan också skötas av räddningscentralen om den operativa chefen anser det
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nödvändigt eller om den formella kompetensen att vara räddningsledare inte finns på
olycksplatsen.
Uppgiftsledning sköts ute på plats av befälet från den larmade resursen och handlar om
att leda och fördela arbete på plats.
Hur allmänheten informeras och varnas vid allvarliga händelser

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett informations- och varningssystem som
används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga
samhällsfunktioner och i samband med extraordinära händelser. Meddelandet som sänds i
radio och tv kan föregås av samhällets utomhusvarningssystem (tyfoner) som finns i Visby,
Slite och Fårösund samt de orter där det finns brandstationer.
113 13, webbsidor och sociala medier

I händelse av en allvarlig händelse är behovet av information oftast omfattande.
VMA är ett viktigt instrument för att snabbt nå ut med information och på så sätt
minimera skadorna av en olycka men det finns ibland ett behov av mer utförlig
information samt även ett behov för den enskilde att lämna information till myndigheterna.
Informationsnumret 113 13 används av den som vill få eller lämna information vid olyckor
och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier,
större trafikolyckor, skogsbränder, jordskalv eller andra större störningar i samhället.
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra
ansvariga vid olika kriser - före, under och efter krisen. Krisinformation.se drivs av MSB.
Grundinnehållet är framtaget genom myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom olika
områden. Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så
många som möjligt; före, under och efter en händelse.
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Vid en allvarlig händelse kan Region Gotland bistå med information på regionens hemsida
gotland.se samt via Region Gotlands regionupplysning alternativt via upprättat
krisinformationsnummer.
Region Gotland använder även sociala medier för att nå ut med information.
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Räddningstjänst under höjd beredskap

I 8 kap. 2§ LSO anges att i syfte att rädda befolkningen och civil egendom från krigets
verkningar ska kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap,
förutom fredstida uppgifter, även ansvara för:
 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf
ska kunna fullföljas
Region Gotlands organisation för räddningstjänst ska under samma tid vidare delta i
åtgärder för första hjälp åt och transporter av skadade samt för befolkningsskydd.
Regeringen kan besluta om höjd beredskap om landet är hotat. Vid ett sådant tillfälle kan
även organisationen behöva tillföras ytterligare personal och specialresurser.
Under 2020 beslutas om inriktningen av totalförsvarsförsvaret för perioden 2021-2025.
Inom ramen för detta kommer även en inriktning att ges för det civila försvaret där bland
annat räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) kommer att utgöra en särskild del.
När inriktning samt ekonomiska förutsättningar för planering mot civilt försvar (inkl
räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)) beslutats har Region Gotland förmåga att
genomföra planering. Detta sker främst i samverkan mellan regionstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen men även men andra berörda verksamheter och aktörer.
Räddningstjänst i träsk (insjö) och till havs

Region Gotland är ansvarig för räddningstjänst i träsk (insjö), vattendrag och kanaler på
Gotland. Östersjön är däremot statligt vatten och därmed statlig räddningstjänst
(miljöräddningstjänst till sjöss och sjöräddning). Region Gotland bistår vid behov staten vid
genomförandet av statlig räddningstjänst. Det finns dock fem undantag där Region
Gotland har ansvaret för räddningstjänst (se bilaga). Dessa så kallade kommunala
vattenområden och mer detaljerat beskrivna under kapitlet ”Kommunala vattenområden”.
Samverkan
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Det komplexa moderna samhället har fört med sig ökade beroendeförhållanden mellan
aktörer från samhällets olika delar. Dessa beroendeförhållanden spänner över olika
administrativa gränser och inkluderar relationer mellan exempelvis myndigheter, näringsliv,
ideella organisationer, trossamfund och enskilda individer. Samverkan är därför en mycket
viktig del av ett arbetssätt för att nå ett tillfredställande skydd mot olyckor.
Räddningstjänsten samverkar även aktivt med Region Gotlands övriga förvaltningar och
avdelningar och Region Gotland är drivande i frågor kring skydd mot olyckor samt frågor
rörande sårbarhet, risk- och krishantering, centrala delar i arbetet för en trygg och säker
kommun.
Att förbereda sig för samverkan är också ett sätt att maximera tillgängliga resurser. Region
Gotland har av den anledningen träffat överenskommelser om samverkan med ett antal
organisationer, företag och myndigheter.
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På Gotland finns nedanstående samverkansnätverk etablerade och beskrivna i dokumentet
”Krissamverkan Gotland”:
Krissamverkansråd
Ansvaret för krissamverkansrådet delas av Länsstyrelsen i Gotlands län och Region
Gotland. Krissamverkansrådet ska vara en strategisk plattform för samverkan, samordning
och information inom områdena krisberedskap, krishantering och skydd mot olyckor.
Syftet är att vara ett samverkansforum för informationsutbyte och kunskapsuppbyggnad
inom nämnda områden.
Verksamheten inom krissamverkansrådet ska verka för ökad säkerhet och trygghet för
befolkningen på och runt Gotland samt bidra till ett samordnat utnyttjande av befintliga
resurser. Detta görs bland annat genom kunskapsspridning, scenariobaserade diskussioner
samt i vissa fall även beslut om gemensam inriktning för sektorsövergripande aktiviteter
som berör flera aktörer.
GotSam
GotSam är en samverkansfunktion som verkar för ett långsiktigt, effektivt och hållbart
krishanteringsarbete på Gotland. GotSam AU syftar till att upprätthålla en god
myndighetskännedom med nätverk på olika nivåer och skapa förutsättningar för årlig
övningsverksamhet samt samordna för relevanta utbildningar. Gemensamma
samverkansövningar och utbildningar genomförs varje år och ansvaret för planering samt
genomförande bör växla mellan de deltagande aktörerna. I GotSam AU ingår företrädare
från följande aktörer:
Länsstyrelsen, Region Gotland, Polisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten.
Räddningscentraler

Region Gotland har avtal med Stor Stockholms Räddnings Central (SSRC) då det gäller
utalarmering och ledning av räddningsenheter på Gotland. Det finns två räddningscentraler
i Stockholms län (Stor Stockholms Räddnings Central och Södertörns Räddningscentral).
Med syfte att medborgaren ska få så effektiv hjälp som möjligt håller de två centralerna på
att utveckla sin samverkan. Livräddande styrkor ska kunna larmas direkt från båda
centralerna i syfte att påskynda utalarmering. Om en central blir överbelastad ska den andra
centralen kunna gå in och ta över en eller fler insatser.
Inom Region Gotland ska det finnas möjlighet att etablera en strategisk stab med
beslutsfattare. Tjänsteman i beredskap är sammankallande av Region Gotlands
krisledningsorganisation.
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Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelsen mellan räddningstjänsterna knutna till StorStockholms
Räddningscentral ger regionen möjlighet att begära och vara behjälpliga med resurser.
Överenskommelsen ger även möjlighet till hjälp med stabs- och ledningsstöd på skadeplats
och/eller mellan räddningscentralerna. Avtalet reglerar samverkan övergripande. Till avtalet
kan knytas underavtal gällande specialresurser t.ex. farliga ämnen, tunga fordon m.fl.
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Sjukvårdsrelaterad samverkan

Räddningstjänsten har avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) som gör att
räddningstjänsten åker på larm om hjärtstopp (IVPA) samt bistår med transport till farbar
väg och assistans vid tunga lyft.
Oljeskydd och sanering av farliga ämnen

Räddningstjänsten har via avtal med staten möjlighet att avropa nationella
förstärkningsresurser från MSB, exempelvis avseende oljeskydd eller indikering och
sanering av farliga ämnen. Dessa resurser är regionala/nationella och ska kunna vara
behjälpliga vid insats där behov föreligger.
Ett av MSB´s regionala förråd förvaltas av kustbevakningen och är förrådsställt i Slite.
Restvärdesräddning

Räddningstjänsten har ett avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige
AB i syfte att säkerställa att åtgärder vidtas för att tillvarata ekonomiska värden efter
skador. Detta avtal reglerar även vissa åtgärder som inte föregås av räddningsinsats.
Restvärdesräddning, sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och
arbete på väg- och spårområde är innehåll som regleras.
Frivilligorganisationer

Betydelsen av frivilliginsatser och individuellt engagemang blir allt viktigare. Region
Gotland har avtal med frivilliga resursgrupper (FRG) gäller bandvagnsförare samt
sjövärnskåren (SvK).
Andra aktörer
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Räddningstjänsten har även nära samverkan med andra aktörer som innehar resurser för
exempelvis skogsbrandsbekämpning.
Region Gotland och räddningstjänsten har också nära samverkan med bl a Försvarsmakten
då det gäller resurser för hantering av olika händelser.
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Framtidens utmaningar
Omvärlden förändras och det gör också Region Gotland.
Region Gotland och dess räddningstjänst måste ligga i framkant för att möta samhällets
behov av skydd mot olyckor. För att lyckas i arbetet med skydd mot olyckor krävs att all
potential och kunskap som finns tillgänglig används. Detta är något som är möjligt genom
aktiv samverkan både internt inom Region Gotland och externt mot andra myndigheter,
enskilda och näringslivet.
Region Gotland måste kontinuerligt bevaka utvecklingen och proaktivt agera för att
förebygga nya och befintliga olyckstyper.
Identifierade utmaningar i framtiden:









Etableringen av en ny kryssningskaj är något som är positivt för utvecklingen på
Gotland och den medför samtidigt fler anlöp till kaj med större kryssningsfartyg och
med gäster som rör sig över hela Gotland
Turistsäsongen – förlängs och antalet besökare ökar varje år
Rekrytering av RiB på vissa orter kommer att medföra fortsatta förändringar i
räddningstjänsten operativa inriktning och förmåga
Ökad militär närvaro – det förändrade omvärldsläget har medfört att regeringen
beslutat om ökad militär närvaro på Gotland. Det innebär bl a ökad permanent militär
bemanning på ön samt ökad övningsverksamhet på hela Gotland.
Urbaniseringen och fokus mot Visby området och några tätorter som kommer att
medföra nya utmaningar för räddningstjänsten
Uppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) utifrån MSB och
statens inriktning kommer med stor sannolikhet få ett ökat fokus de kommande åren
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Extrema väderförhållanden
Klimatförändringarna har medfört och kommer sannolikt att medföra förändrade
väderförhållanden och de senaste åren har vi kunnat konstatera en ökad förekomst av
extrema väderförhållanden.
Exempelvis:
 Under sommarperioden med risk för omfattande skogsbränder
 Minskad årsnederbörd medför (dricks-) vattenbrist
 Intensiva regnperioder med risk för översvämningar
 Omfattande lågtryck med stormvindar (exvis Gudrun och Per)
Region Gotland måste kontinuerligt utveckla sin förmåga att leverera samhällsservice även
under påfrestningar såsom extrema väderförhållanden och dess konsekvenser.
Likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor
Region Gotland är som kommun stor till ytan. Det är relativt långa avstånd och under
sommarmånaderna har Gotland ett stort antal besökare. Under sommarmånaderna (juniaugusti) har Gotland ca 1 miljon besökare.
Region Gotland ser att en indelning i tre distrikt på Gotland (norr, mitt och söder) är
strategiskt lämpligt för att optimera främst de skadeavhjälpande resurserna men även de
skadeförebyggande insatserna. Region Gotland anser därför att det är viktigt att
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upprätthålla resurser i form av brandmän (heltid eller RiB) med god skadeavhjälpande och
skadeförebyggande förmåga inom dessa områden. Region Gotland upplever dock problem
med att rekrytera och behålla personal inom en del av dessa. Denna problembild för
mindre orter är nationell och Region Gotland kommer att fortsätta arbeta aktivt för att
avhjälpa den svåra bemanningssituationen som råder.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Region Gotland kommer även utreda andra möjligheter till skadeavhjälpande resurser samt
titta på möjligheterna att öka den enskildes förmåga i särskilt utsatta områden. Region
Gotland kommer att titta på hela samhället för att hitta resurser som kan förebygga olyckor
och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats. Dessa resurser kan utgöras av allt från
Region Gotlands egna personalgrupper till medborgare, privata aktörer eller andra
organisationer och myndigheter som på något sätt kan bidra till att möta hela Region
Gotlands behov av ett likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor.
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Uppföljning
De övergripande inriktningar och kvalitetsmål som anges i handlingsprogrammet samt de
lokalpolitiska inriktningarna används för upprättandet handlingsprogrammets bilagor för
operativ verksamhet och förebyggande verksamhet.
Uppföljningarna utförs tre gånger per år och rapporteras till ansvarig nämnd tillsammans
med förslag till förändring och styrning. För att på ett tillfredställande sätt följa upp
samtliga målsättningar i handlingsprogrammet kommer räddningstjänsten också analysera
genomförda insatser samt använda medborgar- och medarbetarundersökningar.
För att följa upp om likvärdigt skydd i nationellt perspektiv uppnås kommer en jämförelse
med tre likvärdiga kommuner att genomföras under perioden. Dessa kommuner är
Västervik, Norrtälje och Motala.
De genomförda insatserna följs upp i olika omfattningar beroende på insatsens komplexitet
samt konsekvensutfall. I en del fall genomförs även intervjuer med drabbade för att följa
upp deras förmåga att förebygga och ingripa. Det gäller även deras uppfattade känsla av
trygghet och säkerhet.
Region Gotland arbetar med styrkort som styrmodell och utifrån dessa redovisas varje
tertial förvaltningarnas måluppfyllelse.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Räddningstjänsten gör inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningen en årlig
verksamhetsplan där olika aktiviteter redovisas och beslutas.
Utifrån denna redovisar räddningstjänsten verksamhetens resultat i delårsrapporter och för
varje år en årsrapport. Dessa sammanställs förvaltningsvis och redovisas till respektive
nämnd.
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Bilaga - Kommunala vattenområden
Översikt över kommunala vattenområden i Region Gotland.
Hamnar och dess gränser i vatten

Bilderna visar avgränsningar inom hamnområden där kommunen svarar för
räddningstjänst. I området utanför markeringarna svarar Sjöfartsverket för livräddning och
Kustbevakningen för miljöräddning.

Klintehamn

57° 23,4’ N, 18° 11,6 O

Ronehamn

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

57° 10,4’ N, 18° 29,6’ O
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Storugns

57° 50,5’ N, 18° 48’ O

Slite industrihamn och Lanthamnen

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

57° 42,7’ N 18° 48,6’ O
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Visby hamn

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

57° 39’ N, 18°N 17’ O
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Förkortningar och definitioner
RCB

Räddningschef i beredskap

YB

Yttre befäl vars främsta operativa uppgift är att leda, fördela och
samordna arbetet på en skadeplats när flera räddningsstyrkor används. YB
har också det dagliga ansvaret för att säkerställa beredskapsnivån i
kommunen.

SLH/SLD

Heltids- eller deltidsanställd styrkeledare. Ansvarar för att leda, fördela
och prioritera arbetet för en räddningsstyrka på en skadeplats. Vid större
olyckor där flera räddningsstyrkor samverkar ska styrkeledaren kunna
agera som sektorchef för en del av skadepanoramat.

Arbetsledare Ansvarar för att leda, fördela och prioritera arbetet för en räddningsstyrka
på en skadeplats. Har inte formell behörighet att verka som
räddningsledare enligt LSO. Har en delegering i arbetsmiljöansvar och
intern utbildning till arbetsledare. Räddningsledarskapet innehas i dessa
fall av person med behörighet och delegering som även den har koppling
till insatsen och det operativa arbetet.
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

RE

Räddningsenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) i form av en brand/släckbil
med en bemanning på fyra till fem personer samt tillhörande utrustning
för brandsläckning och övriga räddningsuppdrag.

HE

Höjdenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) med monterad maskinstege och
arbetsplattform för arbete och räddning på hög höjd. Bemannas av en
person.

VE

Vattenenhet. Tungt fordon (> 3,5 ton) bestyckad med vattentank och en
volym som överstiger 7 m3 i syfte att vattenförsörja räddningsenheter

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

LRE

FIP

och/eller höjdenhet med vatten. Bemannas av en person.
Lätt räddningsenhet. Lätt fordon (<= 3,5 ton) bestyckad med
släckutrustning och viss materiell för övriga räddningsuppdrag i syfte att
komplettera de tunga enheterna och bidra med snabbhet och flexibilitet.
Bemannas av två till tre personer.
Första insats person. Lätt fordon, ofta i utförande som en vanlig
personbil, med syfte att få fram en till två personer så fort som möjligt till
en olycka. Har i första hand som uppgift att utföra akutsjukvård, varna
och spärra av olycksplatsen.

FIE
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Första insats enhet, bemannad med två heltidsbrandmän, som finns i
södra och norra distriktet. Mindre fordon med utrustning för första
insats mot brand, sjukvård och andra olyckor.

RiB

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

CAFS

Deltidsanställd brandman som har sin huvudarbetsgivare utanför
räddningstjänsten. En RiB har som grund beredskap var tredje vecka och
får larm på en sökare varpå hen tar sig till sin brandstation för ombyte
och avfärd till olyckan.
Compressed air foam
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Inledning
De operativa riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot
olyckor. Riktlinjerna beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten
bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet.
Riktlinjerna ska fungera som vägledning och styrning av räddningstjänstens uppdrag före,
under samt efter en olycka har inträffat med avseende på det operativa arbetet.
Räddningstjänstens uppdrag ligger i att hjälpa den enskilde när dess egen förmåga inte
räcker till. I dessa fall ska räddningstjänsten leverera snabb hjälp till den enskilde och det
ska ske på ett effektivt sätt. Räddningstjänstens bemötande ska skapa en känsla av trygghet
och värdighet.
Räddningstjänstens operativa arbete styrs enligt LSO.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade
riskområdena för Region Gotland och den operativa verksamheten ska anpassas utifrån
dessa. Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år. De
operativa riktlinjerna följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid
behov omarbetas varje år. Syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen
även under kortare tid än fyra år.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till Regionstyrelsen (RS) att
inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade
riktlinjer för den operativa verksamheten.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

I riktlinjerna återfinns beskrivningar av hur verksamheten arbetar för att uppnå de
övergripande målen och de kvalitetsmål som återfinns i handlingsprogrammet samt hur
verksamheten följer upp arbetet kring dessa kvalitetsmål.
De operativa riktlinjerna innehåller även information om strategiska satsningar som
verksamheten planerar att göra inom det skadeavhjälpande arbetet. Dessa strategiska
satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara
kortare satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att revideras vid
behov.
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Strategiska satsningar












All heltidspersonal inom räddningstjänsten Gotland skall arbeta olycks- och
skadeförebyggande över hela Gotland. Detta kan göras genom:
- Utbilda anställda inom Region Gotland och elever i årskurs 2, 5 och 8
- Informera och ge råd till allmänheten
- Verka för minst en fungerande brandvarnare per bostad
Utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RIB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att
långsiktigt säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå.
Utveckla och samordna utbildningsinsatser, fortbildning, ledning och styrning
gemensamt för heltids- och deltidsbrandkårer.
Utveckla arbetet med skydd mot olyckor i de delar av Gotland som har långa
insatstider så att målet med likvärdigt skydd uppnås.
Samverkan med andra förvaltningar för att minska olyckor
Samverka med andra kring åtgärder för riskgrupper i samhället som omkommer i
samband med brand
Minska trafikolyckor i samverkan med väghållare, polis m fl
Klimatrelaterade olyckor/insatser
Pågående klimatförändringar ställer krav på anpassningar av beredskap och
förmåga utifrån förändrad riskbild.
Utveckla och samordna frivilliga och andra samhällsresurser att ingå aktivt i arbetet
med skydd mot olyckor.

Stöd till den enskilde

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

En olycka som medför personskador eller skador på egendom kan upplevas som mer eller
mindre traumatisk för de inblandade. Detsamma kan gälla för personer som bevittnar en
olycka eller på annat sätt har koppling till en jobbig händelse.
Räddningstjänsten har speciellt utbildad personal för att möta, hjälpa och stötta personer
som upplevt en traumatisk händelse. Räddningsledaren har till uppgift att vägleda personer
som i samband med en olycka känner behov av psykiskt eller socialt stöd. Vidare kan
räddningsledaren bedöma omfattningen av egendomsskador samt hjälpa till med att
upprätta kontakt med försäkringsbolag. Vid olyckor där många personer är drabbade
kommer räddningstjänsten ut i efterhand för att informera om hur arbetet gick till, vilka
beslut som togs och varför de togs.
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Operativ organisation
Räddningschef

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Utdrag ur LSO: 3 kap 16 §
”I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är
ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de
behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara
räddningsledare.”
Inom räddningstjänsten delegerar räddningschefen räddningsledarbefogenhet till den
personal som verkar i någon av tjänsterna yttre befäl eller styrkeledare. Räddningschefen
kan närsomhelst överta räddningsledarrollen om behov finns.
Utdrag ur LSO: 1 kap 3 §
”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar
tid och genomföras på ett effektivt sätt.”
Räddningschefens uppgift, enligt LSO 3 kap. 16 §, är att leda kommunens
räddningsinsatser. Insatserna ska, enligt 1 kap 3 §, genomföras på ett effektivt sätt. Även
om räddningschefen utser någon annan till räddningsledare behåller räddningschefen den
övergripande uppgiften att leda kommunens räddningsinsatser. Räddningschefens ansvar
ändras inte för att någon annan utses till räddningsledare för en enskild insats. Vid flera
samtidigt pågående insatser i en kommun är det räddningschefens roll att bland annat fatta
beslut om prioriteringar och att ta inriktningsbeslut inom kommunen. Räddningschefen ska
leda räddningstjänstens verksamhet och se till att räddningstjänstens personal får
nödvändig utbildning och övning samt se till att den beredskap som anges i kommunens
handlingsprogram och instruktioner som följer av detta upprätthålls.
För att upprätthålla räddningschefens ansvar har räddningstjänsten valt att ingå i ett
samverkansavtal med Stor-Stockholms brandförsvar där samtliga räddningschefer som
ingår i samverkansavtalet delar på ansvaret. Den räddningschef som är i beredskap (RCB)
ansvarar för insatsberedskap och operativa insatser inom samtliga kommunala
räddningstjänster och organisationer som ingår i samverkansavtalet.

7 (19)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2021

Ledning vid kommunal räddningstjänst
Räddningstjänsten samverkar med StorStockholms brandförsvar (SSBF), vad gäller larm
och ledning. Detta innebär att räddningstjänsten utgör en del av regionens ledningsstruktur
enligt nedan.
Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå Ledningsnivå
5
4
3
2
1
Räddningschef i Operativ Chef Vakthavande
Yttre befäl
Styrkeledare
beredskap
(OC)
brandingenjör
(YB)
(SL)
(RCB)
(VBI)
Erhålls via
Erhålls via
Erhålls via
Erhålls via egen
Erhålls via egen
samverkansavtalet SSBF:s
SSBF/Uppsala
organisation
organisation
Räddningscentral Brandförsvar

Normalinsatsen
Insatsen leds på normativ och strategisk nivå av operativa chefen/L4. På operativ nivå leds
insatsen av ett yttre befäl (YB)/L2 eller styrkeledare H (SLH)/L1 som tillika är
räddningsledare och hanterar i sitt utövande av ledning en eller ett begränsat antal enheter.

Operativ Chef

Räddningsledni
ng

Styrkeledare

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Exempel
Trafikolycka och brand med mindre omfattning, undersökning röklukt och flertalet av automatlarmen.
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Insats med samordningsbehov
Insatsen leds på systemledningsnivå av operativa chefen/L4. På operativ nivå leds insatsen
av ett Yttre befäl (YB)/L2 som tillika är räddningsledare och hanterar i utövande av ledning
upp till fem-sex enheter. Begränsningen i utövande av ledning på denna nivå ligger i
samordningsbehovet mellan interna och externa resurser.

Operativ Chef

Räddningsledni
ng

Styrkeledare
Styrkeledare

Exempel
Större trafikolycka, villabrand, lägenhetsbrand, automatlarm i riskobjekt.

Insats med stort samverkans- och samordningsbehov
Insatsen leds på systemledningsnivå av operativa chefen/L4. En insats med stort
samverkans- och samordningsbehov leds av yttre befäl (YB)/L2 som är tillika
räddningsledare. Styrkeledare H (SLH) har samordningsansvaret mellan skadeplatsens
sektorer och verkar i rollen som skadeplatschef med uppgiften att bedriva insatsen enligt
räddningsledarens beslut i stort. Styrkeledaren D (SLD) leder sin enhet eller sektor med
samordningsansvar mellan enheter och verkar i rollen som sektorchef.
Ledningsorganisationen kan förstärkas med yttre stabsfunktioner som exempelvis
information/media, analys, resurs och säkerhet.
Detta sker genom inkallning av personal (bl a fridygnsledig) alternativt förstärkning från
annan räddningstjänst.

Räddningschef i beredskap
Operativ Chef

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Räddningsledning

Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare
Styrkeledare

Exempel
Vindsbrand, brand i industri, olyckor med farligt gods och andra större insatser är YB ledningsnivå 2 är räddningsledare. Styrkeledare H /
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ledningsnivå 1 är skadeplatschef och insatsen är indelad i ett antal sektorer med styrkeledare / ledningsnivå 1 som sektorchefer. Räddningschef
i beredskap har kommit in till SSRC och normativ- och strategisk stab etableras.

Beredskapsorganisation inom Region Gotlands Räddningstjänst
För att kunna ge snabb och effektiv hjälp till kommunens invånare är organisationen
placerad på tio brandstationer enligt tabellen nedan. På stationen i Visby är man
heltidsanställd medan de övriga stationerna utgörs av RiB-personal och räddningsvärnmän.
Minimibemanningen utgår inte från respektive stationsort utan utgår utifrån bemanning i
distriktet. Larmcentralen kan vid varje händelse larma med totallarm om bedömningen är
att det behövs större resurser än enligt larmplanens grundbemanning. Yttre befälet kan
också begära totallarm om denna gör en sådan bedömning.

Beredskap numerär
Distrikt

Stnnr

Anspännin
gstid

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Distrikt
mitt
Visby
Visby

10
10

90 sek
90 sek

Dalhem

24

Ingen
beredskap

Distrikt
norr
Fårö

21

Fårösund

22

Slite

23

Ingen
beredskap
5 min
7 min
Ingen
beredskap
5 min

Kräklingb
o
Distrikt
söder
Klinteha
mn
Garda

25

7 min

Hemse

28

Burgsvik

29

Miniminivå

Normalnivå

1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)

1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)
12 räddningsvärnmän
1 Yttre befäl
1 Styrkeledare
5 Brandmän (heltid)
12 räddningsvärnmän

1 Yttre befäl

9 RIB

1 RIB/FIP
3 RIB
10 räddningsvärnmän
3 RIB
3 RIB
9 RIB

26

7 min

27

Ingen
beredskap
5 min
5 min
5 min
7 min
Ingen
beredskap

10 RIB
22 räddningsvärnmän
12 räddningsvärnmän

10 RIB
22 räddningsvärnmän
1 RIB/FIP
3 RIB
12 räddningsvärnmän
1 RIB/FIP
3 RIB
1 RIB/FIP
1 RIB
10 räddningsvärnmän

Kommentarer
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Den sammanlagda beredskapen ska aldrig under normal beredskap understiga
Miniminivån 1 Yttre befäl, 7 styrke-/arbetsledare och 16 brandmän (heltid/RIB).
Normalnivån är 1 Yttre befäl, 7 styrke-/arbetsledare och 18 brandmän (heltid/RIB).
Informationsinsatser, utbildning och övning kan medföra att framkomsttiden
förlängs.

Beredskap och numerär för larm och insatsledning region SSBF
Befattning

Station

Larm- och sambands
operatör

Anspännings
tid

Stor-Stockholms utan dröjsmål
Räddningscentra
l
Operativ chef
Stor-Stockholms utan dröjsmål
Räddningscentra
l
Vakthavande
Johannes/Viktor 90 sek
brandingenjör/brandins ia
pektör
Räddningschef i
Region SSBF
utan dröjsmål
beredskap

Minimi
nivå

Normalnivå

4

4

1

1

2

2

1

1

Första Insats Person (FIP)
På fyra stationer har räddningstjänsten infört en taktisk resurs i form av FIP. En FIP åker
direkt till olyckan i en mindre bil med avsikt att försöka stoppa eller fördröja
händelseutvecklingen i ett så tidigt skede som möjligt. Karlstads universitet har gjort
kostnad-nytta analyser1 som visar på stora fördelar ur både ett samhällsekonomiskt
perspektiv som ur den drabbades med att minska tiden innan den skadeavhjälpande
insatsen påbörjas. I Region Gotland finns FIP på stationerna i Klintehamn, Hemse,
Burgsvik, Visby och Fårösund.
I distrikt norr och söder finns en första insatsenhet med heltidspersonal som svarar på
larm inom 90 sekunder och åker på alla räddningstjänstuppdrag.

Kompetenskrav för befäl och brandmän

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Räddningschef och dennes ställföreträdande
Kompetens att verka som räddningsledare och utföra tillsyn. Deltar i gemensam
chefsberedskap enligt avtal med Stor-Stockholms Brandförsvar och Norrtälje
räddningstjänst, Uppsala brandförsvar samt Enköping-Håbo.
Yttre befäl och Operativ chef i Räddningscentral
Genomgången ”Räddningsledning Brandmästare, alternativt genomgången
brandingenjörsutbildning med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst och
behörighet att under delegation verka som räddningsledare. Målsättning att genomgå
länsstyrelsens utbildning ”regional samverkanskurs”.
Styrkeledare Heltid (SLH)
Genomgången Räddningsledare A. Behörig att under delegation verka som
1

Lång, Elisabeth. Är införande av förstainsatsperson samhällsekonomiskt lönsamt?. Karlstad Business School, 2012
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räddningsledare. Fördjupande utbildning i arbetsmiljö, arbetsledning och coachande
ledarskap . Intern målsättning är att genomgå ”Räddningsledning B” samt ”Tillsyn A”.
Brandman heltid
Behörig att genomgå utbildningen ”Skydd mot Olyckor” (SMO) samt kompetens utifrån
förvaltningens aktuella behov. Introduktion anpassad till individen. Brandman som inte har
”SMO- kompetens” ska lägst genomgått ”Räddningsinsats” innan anställning.
Styrkeledare RIB (SLD)
Grundkravet är lägst tre års tjänstgöring som Brandman – RIB erfarenhet att leda grupp
och starta upp insats utan formell kompetens som räddningsledare. Genomgår intern
styrkeledarutbildning för att verka som SL RIB (Arbetsledare). Intern målsättning är
återkommande repetionsövningar per år i taktik, insatsledning och arbetsmiljö
Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB)
Grundkravet är behörighet till utbildningen ”Räddningsinsats” eller motsvarande, tre
veckors introduktionsutbildning med bland annat rökdykning genomgås. Målsättningen är
att enligt överenskommelse med individen genomgå (GRIB).

Kvalitetssäkring
Ett sätt att säkerställa att räddningstjänsten levererar en operativ verksamhet som uppnår
kvalitetsmålen i handlingsprogrammet är genom uppföljning av olika beslutade mätetal.
För att kunna leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till kommunens samtliga invånare
och kunna genomföra effektiva insatser krävs det att antalet personer i beredskap
upprätthålls, så kallad miniminivå. Räddningstjänsten jobbar dessutom för att upprätthålla
en normalnivå för numerär i syfte att kunna erbjuda invånarna ännu bättre service. Detta
följs upp i delårsrapporter och årligen genom att titta på hur stor del av tiden som
numerären har varit tillfyllest. Vid de tillfällen där miniminivån inte kan uppfyllas skrivs en
avvikelserapport.
Målvärde för 2017 är att normalnivån för beredskap skall uppgå till minst 75% av den
totala beredskapstiden och miniminivån skall uppgå till 100% av den totala
beredskapstiden.
Ett uppföljningsmål i handlingsprogrammet är att räddningstjänsten skall ge snabb hjälp till
den enskilde. Detta följs upp genom att mäta tiden från att ett samtal inkommer till SOS till
dess att en första enhet från räddningstjänsten är på plats. Målet är att denna tid aldrig skall
överstiga 30 minuter. Detta mäts genom att 10 % av insatsrapporterna kontrolleras.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Intern övning och utbildning
Räddningstjänsten övar och utbildas med inriktning att snabbt, säkert och effektivt för
såväl drabbad som för egen personal kunna lösa de nödsituationer som uppstår. Övning
och utbildning sker också i samverkan med andra räddningstjänster och myndigheter för
att kunna hantera mer komplexa och/eller långvariga insatser som uppstår mer sällan.
Övningsverksamheten bygger på räddningstjänstens riskanalys över kommunen.
Övningsverksamheten bygger också på Region Gotlands risk- och sårbarhetsanalys.
Räddningstjänsten följer upp att förmågan att lösa insatser motsvarar krav och
förväntningar genom att göra insatsuppföljning men också kvalitetssäkra resultat i
övningsverksamheten.
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För både heltids- och RiB-personal sker arbetet utifrån tre nivåer:

Nivå 1
Den första nivån är övningar/utbildningar som planeras av utsedd övningssamordnare
utifrån flera aspekter. Exempel på vad som kan påverka att en viss typ av
övning/utbildning väljs ut för ett visst år att planeras och genomföras centralt kan vara:
 Specialkompetenser (Kompetens som via samverkan i regionen är av strategisk
betydelse)
 Erfarenheter från larm (om det vid larm framkommer en brist på kompetens eller
ser möjligheten till att utveckla en kompetens kan det blir föremål för en central
satsning)
 Huvudtypolyckor (typolyckor som statistiken visar sker ofta i vår region brukar få
centralt fokus, exempel på det är trafikolyckor, sjukvård och brand)
 Inom områden där räddningstjänsten själva har brist på kompetens och därför har
behov av extern kompetens som utbildar/övar oss hanterar vi det centralt
 Grundutbildningar inom diverse kompetensområden såsom rökdykarledare, Ckörkort, syrgasdelegering, CAFS-certifiering, hydraulverktyg m.fl
 Aktiviteter som i större omfattning påverkar budgeten hanteras centralt.
För heltidspersonalen har det på varje lag utsetts en övningsansvarig som säkerställer att
övning på Nivå 2 sker med god kvalitet och regelbundenhet.
Vidare gäller:
 YB och SLH skall delta i gemensamma befälsdagar samt uppnå kraven i
kompetensplanen
 Alla heltidsanställda brandmän skall genomföra fastställt antal styrda övningar per
år med speciellt fokus.
 Alla heltidsanställda brandmän skall genomföra samtliga övningar som ingår i ett
specifikt sommarövningsschema.
 Alla heltidsanställda brandmän skall på eget ansvar säkerställa sin kompetens inom
de områden där det tagits fram kompetensplaner. Godkänd blir man i samband
med att kompetensplanen signeras. Detta dokumenteras och följs upp vid
räddningstjänsten i databasen ”Core”.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Nivå 2
Den andra nivån hanteras för heltidspersonal på laget utifrån lagets självskattade behov.
Dessa övningar ansvarar enheterna själva för med hjälp av en utsedd övningsansvarig och
där närmaste chef har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs kontinuerligt.
Antingen utses någon att skapa övning inom ett område där behov finns eller så använder
man sig av en sedan tidigare upprättad övning i övningsbanken. Skapas en ny övning skall
den registreras i övningsbanken. Kravet är att all övning utgår från kunskapskraven i
”Uppgiftskatalog”.
För RiB-personal sker en årlig planering centralt med grundkompetensövningar i syfte att
bibehålla en bred kunskapsbas. Kravet är att samtliga dessa övningar skall genomföras
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under året av varje RiB-anställd person. Deltidsskiften väljer själva när och i vilken ordning
man genomför dessa övningar.
Syftet med nivå 2 för både heltids- och RiB-personal är att upprätthålla/förvalta redan
tillskansad kompetens till skillnad från nivå 1 (centralt styrda övningar) som ofta har till
syfte att utveckla eller fördjupa kompetens.

Nivå 3
Den tredje nivån är understödjande kompetenshöjande aktiviteter till organisationen i stort.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsinsats samt stötta
dem under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsledare A samt
stötta dem under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Räddningsledning B samt
stötta dem under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Tillsyn A samt stötta dem
under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till MSB:s utbildning Tillsyn B samt stötta dem
under utbildningen.
 Planera för och anmäla anställda till utbildning för C-körkort vilket ger behörighet
att framföra tungt fordon samt stötta dem under utbildningen.
 Genomföra rekrytering av heltidspersonal vid behov.
 Genomföra löpande rekrytering av RiB-personal vartefter behov uppstår.
 Rekrytera sommarvikarier till heltidsorganisationen.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Avtal om samverkan vid räddningsinsatser
Samverkan ger regionerna i länen (Stockholm, Gotland och Uppsala) bättre uthållighet
över tiden vid en eller flera insatser.
Räddningscentralerna i Stockholms län
Med syfte att medborgaren ska få så effektiv hjälp som möjligt håller de två centralerna på
att utveckla sin samverkan. Livräddande styrkor ska kunna larmas direkt från båda
centralerna i syfte att påskynda utalarmering. Om en central blir överbelastad ska den andra
centralen kunna gå in och ta över en eller fler insatser.
Räddningstjänsterna i Stockholms/Gotlands län
Samverkansöverenskommelsen ger möjlighet att begära och vara behjälpliga med resurser.
Överenskommelsen ger även möjlighet till hjälp med stabs- och ledningsstöd på skadeplats
och/eller mellan räddningscentralerna.
I regionen finns även en gemensam organisation för händelser med farligt ämne.
Organisationen bygger på ett gemensamt handlingssätt, kunskapsorientering och strategisk
utlokalisering av olika resurser/kompetenser för händelser med kemikalieinslag. I avtalet
om gemensam kemorganisation avtalas även om att skyttar för acetylengasflaskor ska
finnas som regionsresurs.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Länets räddningstjänster har avtal med MSB om oljeskyddsdepå och saneringsenhet. Dessa
resurser är regionala/nationella och ska kunna vara behjälpliga vid insats där behov
föreligger.
Ett av MSB´s regionala förråd förvaltas av kustbevakningen och är förrådsställt i Slite.
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Räddningsstyrkornas förmåga
Räddningstjänsten på Gotland har, med tillgänglig personal i beredskap, förmåga att
utföra rökdykning i hög riskmiljö under minst 30 minuter.
 Räddningstjänsten har förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser vid sju
stycken vanliga olyckor inom sju skadeområden på Gotland. Som vanlig olycka
definieras sådan händelse som tar en av räddningstjänstens styrkor i anspråk, såsom
mindre trafikolycka, gräsbrand eller dylikt.
 Räddningstjänsten på Gotland har förmåga att samtidigt genomföra räddningsinsatser
vid tre olyckor, där en olycka är stor och två är vanliga olyckor, inom tre skadeområden
i kommunen. Som stor olycka definieras sådan händelse som tar två till fyra av
räddningstjänstens stationer i anspråk såsom villabrand, större trafikolycka och
liknande.
 Räddningstjänsten ska ha förmåga att genomföra samtidiga räddningsinsatser vid två
stycken olyckor där en är omfattande och en är vanlig olycka, inom två skadeområden i
kommunen. Som omfattande olycka definieras sådan händelse som tar fler än fyra av
räddningstjänstens stationer i anspråk såsom större industribrand, större flygplanshaveri
eller liknande.
I tabellerna som följer nedan beskrivs Region Gotlands Räddningstjänsts initiala förmåga
vid olika typer av händelser. Syftet med beskrivningen är att förtydliga förmågan med
utgångspunkt i konkreta exempel, kopplade till riskbilden. Beskrivningarna utgår från
befintlig organisation, metod och taktik. Vid insatser som är resurskrävande så kan
operativa chefen (SSRC) göra förändringar i beredskapsorganisationen samt kalla in
fridygnsledig personal.


Händelse
Brand i lägenhet i
flerbostadshus

Brand i villa

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Trafikolycka

Farliga ämnen

Initial förmåga
a) Invändig räddningsinsats
b) Bistå med stege för utvändig utrymning
- Upp till 4 vån med bärbar utskjutsstege
- Upp till 8 vån med höjdenhet (Visby tätort)
 Förmåga att genomföra punkt a och b samtidigt begränsas
av händelsens komplexitet och resurstilldelning.
Förstärkning på plats kan krävas innan a och b kan utföras.
Bostadsbebyggelse
med exempelvis svårtillgängliga

innergårdar, stora lägenhetsvolymer, gamla konstruktioner
etc.(Visby innerstad) kan medföra att ytterligare resurser
behövs.
 Invändig och/eller utvändig räddningsinsats följt av
begränsning mot intilliggande byggnader.
 Säkring av olycksplats. Första hjälpen till skadade alternativt
genomföra losstagning av fastklämda personer i personbilar
och liknande.
 Central resurs finns placerad i Visby för att bistå vid tunga
lyft och losstagning från tunga fordon, bussar och lastbilar.
 Utför första orientering och identifiering av ämne, beslutar
om riskområde, avspärrning av riskområdet.
 Utför livräddande insats
 Utför livräddande personsanering.
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Nödställd person



Övriga mindre
händelser



Automatiska
brandlarm



Drunkningstillbud




Begränsning och indikering samt direkt åtgärd av mindre
spill.
Undsätta personer som hamnat i akuta nödlägen t.ex.
fastklämning, fallolyckor, person fast på otillgänglig plats,
sjukvårdslarm enligt avtal med sjukvårdförvaltningen.
Avbryta händelseförloppet och återställa ordningen.
Exempel på detta är bränder i containrar och papperskorgar,
enstaka bilar, mindre markbränder etc.
Lokalisera detektor som indikerar brand med hjälp av
orienteringsritningar. Om ej brand; återställa larmet och
verka för att minska risken för fler onödiga larm.
Vid samtliga stationer skall förmåga finnas för ytlivräddning.
Vid stationen i Visby finns vattendykarorganisation.

Resursuppbyggnad vid omfattande händelser
I mer omfattande händelser är räddningstjänsten initiala förmåga otillräcklig för att ta
kontroll över händelseutvecklingen. Första anländande resurs kommer vid denna typ av
händelse bedöma och analysera händelseutvecklingen, rapportera och påbörja insats i
väntan på förstärkningar, exempelvis:
 Första livräddande insats
 Utrymning och avspärrning av riskområde
 Första begränsande insats avseende på brand eller annan spridning
 Säkring av skadeplats med avseende på högspänning eller annan risk, exempelvis
trafik, ras, antändning etc.
Uthållighet vid dessa händelser bygger på samverkan med andra räddningstjänster och
förbund inom regionen.
I tabellen som följer exemplifieras ett antal händelser samt räddningstjänsten initiala
förmåga och förmåga efter resursuppbyggnad.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Mer omfattande
händelse
Brand i en större eller
på annat sätt komplex
byggnad samt skogsoch markbränder

Olyckor med tunga
fordon alt. ras i
byggnad eller
anläggning

Initial förmåga
Förbereda räddningsinsatsen.
Påbörja utrymning i hotade
utrymmen och om möjligt
påbörja skadefördröjande eller
skadebegränsande insats i eller
i direkt anslutning till
brandutsatt del av byggnaden.
Påbörja säkring av
skadeplatsen.
Påbörja livräddande insatser
vid olyckor med tunga
vägfordon, havererade
luftfarkoster, ras,
arbetsplatsolyckor etc.

Förmåga efter
resursuppbyggnad
Livräddande och
skadebegränsande insatser
bedrivs samtidigt, såväl inom
och mellan byggnader.

Lyfta, flytta eller säkra tunga
fordon eller byggnadsdelar.
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För att hantera stora olyckor
med farliga ämnen som ofta är
resurskrävande finns i
regionen en gemensam
organisation och beredskap
som nyttjas.
Organisationen är inte
dimensionerad för att
självständigt hantera
storskaliga händelser med
farliga ämnen

Utför fortsatt livräddande
personsanering.
Uppför saneringsplats för
egen personal och drabbade.
Producerar varmvatten till
saneringsplatserna.
Utföra kemdykarinsats/
Täta/Samla
upp/Neutralisera/Pumpa

Släckvattenförsörjning
Förutom dricksvatten förser det kommunala vattenledningsnätet på Gotland
räddningstjänsten med släckvatten.
- Brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan brandposterna ska finnas i
Visby tätort samt i Västerhejde, Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse, Havdhem
och Burgsvik.
-

Vid normal bebyggelse såsom bostadsområden lägre än fyra våningar och liknande ska
brandposterna ge lägst 10 liter/sekund. Vid övrig bebyggelse ska brandposterna ge lägst
20 liter/sekund.

-

Inom industriområden ska flödet vara lägst 20 liter/sekund om inte hög eller extremt
hög brandbelastning förekommer, vilket kan kräva brandposter med ett lägsta flöde av
mer än 40 liter/sekund. Oljedepån i Visby hamn är ett exempel där extremt hög
brandbelastning förekommer. Brandpostsystemet ska vara utfört enligt Svenskt vattens
anvisningar. Inom övriga områden med koncentrerad bebyggelse kan alternativsystem
accepteras. Exempel på alternativsystem är räddningstjänstens tankbil tillsammans med
tappställen som brandpost med flöde av lägst 10 liter/sekund, branddamm eller annat
vattentag med minst 30 m3 sötvatten inom 1 000 meter, alternativt brandpost med flöde
av lägst 15 liter/sekund inom 3 000 meter. Särskilda bedömningar kan göras i samråd
med räddningstjänsten i enskilda fall.

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

Ansvarsfördelning
För att klara vattenförsörjning för brandsläckning enligt ovan har tekniska nämnden
följande ansvar.
- anlägga och underhålla anordningar för försörjning av vatten för räddningstjänsten
-

ajourhålla kartdatabas för brandposter, område för alternativsystem och branddammar
ansvara för säkerheten i och omkring av kommunen ägda branddammar,
uppställningsplatser för pumpar samt andra anordningar för brandvattenförsörjning
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-

genomföra årlig kontroll och tömning av alla brandposter

-

ansvara för att brandposter och vattentag är tydligt utmärkta

-

se till att räddningstjänsten underrättas om planerade och akuta förändringar på
brandpostnätet och övrig brandvattenförsörjning

Räddningstjänsten ska:
- förfoga över fyra vattenenheter med personal för vattenförsörjning enligt
alternativsystem
-

förfoga över motorsprutor för vattenförsörjning från öppet vattentag

-

förfoga över räddningsenheter för vattenförsörjning från brandposter

-

meddela teknikförvaltningen vid större vattenuttag i brandposter

-

inventera pumpplatser inom kommunen

Ärendenr RS 2016/768 Datum 2017-02-27

-
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Uppföljning
Definition
Upprätthålla
beslutad
beredskapsnumerä
r
Räddningstjänsten
genomför snabba
skadeavhjälpande
insatser.

Räddningstjänsten
skall ge snabb
hjälp till den
enskilde. Målet är
att denna tid aldrig
skall överstiga 30
minuter.

Målvärde 2017
Normalnivå 75%
och miniminivå
100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid)<
14 min.
Detta mäts
genom att 10 %
av
insatsrapportern
a kontrolleras.

Målvärde 2018
Normalsnivå
75% och
miniminivå
100%
Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid) <
14 min.
Detta mäts
genom att 10 %
av
insatsrapportern
a kontrolleras.

Målvärde 2019
Normalnivå 75%
och miniminivå
100%

Målvärde 2020
Normalnivå 75%
och miniminivå
100%

Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska vara
(responstid) <
14 min.
Detta mäts
genom att 10 %
av
insatsrapportern
a kontrolleras.

Genomsnittsvärde, tid från
larm till SOS till
första enhet på
plats ska
vara(responstid)
< 14 min.
Detta mäts
genom att 10 %
av
insatsrapportern
a kontrolleras.

De i handlingsprogrammet angivna kvalitetsmålen följs upp genom:
-

Uppföljning av olycks- och skadestatistik i bl a Core, MSB/IDA samt SKL öppna
jämförelser
Genomförda utbildnings- och övningsinsatser följs upp på respektive station och
redovisas till Räddningschef en gång per år
Möten och i dialog med medborgare bl a i samband med marknader och andra
evenemang
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Resultatet av dessa uppföljningar skall redovisas till Regionstyrelsen i samband med delårs/årsredovisningar i enlighet med Region Gotlands styrmodell.
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Förkortningar och definitioner
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

LBE

Lag (2010:900) om brandfarliga och explosiva varor.

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

MHN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete.

L-ABC

L-ABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en
minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka.
Andningsstillestånd bör till exempel prioriteras före blödning eftersom det
är mest akut.
LABC står för:

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

L - livsfarligt läge
A - andning
B - blödning
C - chock eller cirkulationssvikt
BBR

Boverkets byggregler.

Vk

Verksamhetsklass. Utrymmen ska, utifrån avsedd verksamhet enligt
boverkets byggregler, delas in i verksamhetsklasser. Samma byggnad kan
delas in i flera verksamhetsklasser.
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Inledning
Riktlinjerna reglerar det förebyggande arbete som räddningstjänsten genomför i
brandsäkerhetshöjande syfte. Riktlinjerna är en bilaga till Region Gotlands
handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl riktlinjerna för Region Gotland
och dess räddningstjänst. I de förebyggande riktlinjerna uppdras till regionstyrelsen (RS) att
inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade
riktlinjer för den förebyggande verksamheten.
Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.
Riktlinjerna för den förebyggande verksamheten ska vara en vägledning för all verksamhet
inom det olycksförebyggande arbetet samt i tillsyns- och tillståndsprocessen och fungera
som en styrning i vilka olika områden som räddningstjänsten bör agera utifrån Region
Gotland skyldigheter enligt LSO. Riktlinjerna ska även vara en vägledning i objektsurvalet
för vilka verksamheter som omfattas av räddningstjänstens tillsyn.
Riktlinjerna beskriver hur verksamheten gör för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i
handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa. Uppföljning
av arbetet sker genom kvartals- och årsvis sammanställning av nyckeltal för tillsyns- och
utbildningsverksamheten.
Riktlinjerna innehåller även information om strategiska satsningar som verksamheten
planerar att göra inom det olycksförebyggande arbetet. Dessa strategiska satsningar kan
sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid men kan även vara kortare
satsningar som genomförs årligen, och dessa kan då komma att revideras vid behov.

Strategiska satsningar
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Då Region Gotlands planer för nytt bostadsbyggande sker i mer komplexa och
komplicerade miljöer samt i analytiskt dimensionerade byggnader ökar kraven på
räddningstjänstens kompetens.
Region Gotlands medborgare blir äldre. Detta ställer ökade krav på omsorg och säkra
lösningar för fortsatt boende i hemmiljö. Samverkan mellan räddningstjänst,
förvaltningar och biståndshandläggare bör utvecklas för att identifiera prioriterade
målgrupper för arbetet med skydd mot olyckor och trygg hemmiljö.
Minskning av eldstadsrelaterade bränder – Brand i bostad på Gotland har i snitt fler
eldstadsrelaterade bränder per boende i jämförelse med liknande kommuner i Sverige.
Frågan hanteras i samverkan med den upphandlade entreprenören för
brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Det skall även tydliggöras i den nya
upphandlingen av brandskyddskontroll och rengörning som ska gälla från 2018-04-01.
Brandskyddet i Visby innerstad. Räddningstjänsten på Gotland har tidigare genomfört
en inventering av brandskyddet i världsarvstaden Visby. Det materialet är presenterat
och för världsarvsråd och försäkringsbolag samt andra intressenter för att gå vidare i en
brandskydds strategi för brandskydd för världsarvstaden
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Stöd till den enskilde
Intentionerna i LSO är att den enskilde själv så långt det är möjligt utifrån dennes
förutsättningar ska hantera sina risker. Region Gotlands skyldighet är att stödja och
underlätta för den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs genom att informera och
utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra den
enskilde om riskerna. Två stora och viktiga målgrupper är barn och ungdomar samt Region
Gotlands anställda.
Socialt engagemang

Räddningstjänstens personal arbetar för att vara förebilder och kan ge stöd till ungdomar.
Det kan ske bland annat att genom skol- och utbildningsverksamheten bjuda in till dialoger
och bidra till minskat antal anlagda bränder och till att antalet trafikolyckor med unga
bilförare och cyklister minskar. Räddningstjänsten bör se över möjligheter att utveckla
verksamheten med ungdomar och tidiga insatser i samverkan med utbildning och
arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF).
I samband med större ungdomsevenemang, exempelvis skolavslutningar och valborg, rör
sig räddningstjänsten ute i samhället för att bidra med trygghet och ökad säkerhet genom
sin synlighet och med samtal. Man bidrar därmed också till att störa oönskade aktiviteter
med vandalism, droger, misshandel och liknande.
Informations- och evenemangsplan

Syftet med planen är att strategiskt planera inför och informera om hur, vad och i vilka
sammanhang räddningstjänsten ska delta och synas med sitt budskap. För att underlätta
denna planering bör en inventering och en långsiktig plan inklusive material finnas
tillgängligt och kontinuerligt uppdateras för att passa in i evenemangens huvudsakliga
innehåll.
Följande aktiviteter ska genomföras:


Bevaka och vid behov närvara i regionala och nationella informationskampanjer, vilket
med fördel samordnas med andra räddningstjänster samt Brandskyddsföreningen.

Utbildning
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Räddningstjänsten ger möjlighet till alla regionens förvaltningar samt skolelever med början
hösten 2017 till utbildning i grundläggande brandkunskap.
Samarbete finns med Brandskyddsföreningen gällande utbildningar.
Följande aktiviteter ska genomföras:
 Elever i årskurserna 2, 5, 8 ska ges möjlighet att genomföra räddningstjänstens
utbildningsplan ”Grundläggande brandskydd”.
 Utveckla konceptet ”Skolan brinner”.
 Översyn av utbildningsmaterial till skolelever samt de pedagogiska uppläggen.
Övriga aktiviteter som stöd till den enskilde:
 Kontinuerligt arbeta aktivt för att ha en informativ och uppdaterad webbplats där
kommuninvånarna kan finna information som berör de, enskilt eller som verksamhet,
exempelvis hur man kan bedriva systematiskt brandskyddsarbete, samt hur man
genomför egenkontroller på handbrandsläckare och annat byggnadstekniskt
brandskydd.
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Myndighetsutövning
Myndighetsutövning är en form av maktutövande verksamhet som renderar i ett ensidigt
beslut eller åtgärd vilket påverkar den enskilde. En definition återfinns i den gamla
förvaltningslagen (1971:290) och säger ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån,
rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”. Ett
myndighetsbeslut är bindande för den enskilde.
Myndighetsutövning är en befogenhet att ta beslut vilka grundar sig på bestämmelser i
författning, lag, föreskrift etc. För att säkerställa den enskildes rättigheter finns ett antal
rättsäkerhetsprinciper vilka redovisas nedan.
Objektivitetsprincipen
Myndighetsutövningen ska vara saklig och opartisk vilket innebär att tjänstemannen inte får
låta sig påverkas personligen så att beslutet i frågan får en annan utgång. Alla är lika inför
lagen.
Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen slår fast att myndighetsutövning och dess beslut ska ha stöd i lagtext
eller föreskrifter. All offentlig makt står under lagen.
Proportionalitetsprincipen
De beslut som fattas i enlighet med myndighetsutövning och som renderar i en åtgärd,
inskränkning eller dylikt för den enskilde ska göra minsta möjliga påverkan som fortfarande
uppnår målet med beslutet. Åtgärden ska vara lämplig, nödvändig och stå i rimlig
proportion till nyttan som uppnås.
Ändamålsprincipen
Ett beslut som fattas med stöd av en lagbestämmelse får inte användas i ett annat syfte än
vad som är menat med lagtexten. Ett beslut får inte användas som påtryckningsmedel för
att uppnå vinning i ett annat ärende.
Behovsprincipen
Den åtgärd som påverkar en enskild får endast vidtas när behovet av denna åtgärd är
påtagligt och när en åtgärd med ett mindre ingripande eller inskränkande beslut inte är
tillräckligt.
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Kompetens

Befattningen som tillsynsförrättare och tillståndsprövare ställer stora krav på
yrkesskicklighet och professionalism. Räddningstjänsten har följande kompetenser för att
genomföra tillsynsverksamheten: en brandingenjör, en riskingenjör samt två
brandinspektörer.
Verksamheten ska präglas av integritet, servicemedvetenhet och respekt gentemot den
enskilde.
Höga krav ställs på förrättarnas förmåga att uttrycka sig i ord och skrift, att effektivt
faktainsamla samt att kritiskt källgranska inhämtade uppgifter.
Rätt utbildning och erfarenhet är avgörande för att kvaliteten på myndighetsutövningen ska
upprätthållas. Respektive utbildningsnivå ska motsvara den kunskap som förväntas
behövas för olika typer av tillsynsobjekt och tillståndsprövningar. Se Tabell 1 nedan för
beskrivning av de utbildningsnivåer som Räddningstjänsten förhåller sig till och vilka
karakteriserande verksamheter som respektive roll arbetar med.
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Tabell 1 Beskrivning av utbildningsnivåer.
Utbildningsnivå
Beskrivning
Internutbildad
T.ex. delar av Tillsyn A
personal
inkl. tillämpbara
byggregler
Tillsyn A
Delegerad personal
enligt MHN
Tillsyn B

Karakteriserande tillsynsobjekt
Tillsyn av räddningsvägar till
flerbostadshus, stickprovstillsyn av
mängd spolarvätska i
försäljningslokal
(eller likvärdig utbildning) Objekt i Vk 2A, mindre objekt i Vk
1, mindre objekt i Vk 4 (ex. vis Bed
and Breakfast), Vk 5A

(eller likvärdig utbildning) Större objekt i Vk 1, Vk 2B och 2C,
Objekt i Vk 3B, medelstora Vk 4,
Vk 5B (ex. vis HVB-verksamheter),
Delegerad personal
Handläggning av LBE-tillstånd,
enligt MHN
LBE-tillsyner (ex. vis
bensinstationer),
Påbyggnadsutbildning (eller likvärdig utbildning) Tillsyn av farlig verksamhet (LSO
för brandingenjörer
2:4), större objekt i Vk 4, objekt i
(”RUB”),
Vk 5C och 5D, objekt i Vk 6
Tillsyn B & stor
erfarenhet av bl.a.
riskanalys och
riskhantering
- Delegerad personal
enligt MHN
Fortbildning inom myndighetsutövning behöver inte enbart vara synonymt
medpåbyggnadsutbildningar i MSB:s regi utan även andra kurser och utbildningar ska
kunna genomföras i mån av resurser. Dessa kurser kan t.ex. vara kortare retorik- eller
svenskakurser, datorkurser i bl.a. Office-paketet samt fortbildning inom
husbyggnadsteknik.
Delegation

Tillsyn och tillståndsprövning får utföras av räddningschef och av MHN delegerad
personal.
Myndighetsbeslut fattas av räddningschef och av MHN delegerad personal.
Delegationsordningen styr beslutsfattandet mer utförligt.
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Kvalitetssäkring

Kvaliteten i räddningstjänstens förebyggande arbete är mycket viktig och ska hållas hög. En
god kvalité deklarerar förtroende och professionalism.
För att kvalitetssäkra arbetet och skapa en enhetlig och gemensam bedömningsgrund
kvalitetssäkras skrivelser innehållandes myndighetsutövning. Kvalitetssäkringen sker genom
interngranskning utförd av en annan medarbetare för att verifiera både det skrivna språket
och bedömningar av brandskydd och andra förhållanden.
Gemensamma och regelbundna möten med samtliga förrättare hålls för att diskutera
aktuella ämnen och uppkomna svårbedömda objekt etc. Veckomöten hålls för att avhandla
ämnen i närtid, längre månadsmöten hålls för planering av verksamheten samt fortbildning.
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Att genomföra tillsynsförrättningar tillsammans med en kollega är ett effektivt sätt att
förbättra sin utövning och få tips på både metoder att förbättra och metoder som är
framgångsrika. Samtliga förrättare bör genomföra gemensamma tillsynsbesök på mer
komplexa objekt.

Tillsyn
Tillsyn sker enligt LSO 5 kapitlet och LBE 21§.
Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de identifierade
riskområdena för Region Gotland och tillsynsverksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år.
Förebyggandeplanen som styr tillsynsprocessen ska ses över och omarbetas vid behov varje
år, syftet är att kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid
än fyra år.
Tillsynsplaneringen omfattar inte den rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som
utförs enligt LSO 3 kapitlet vilken utförs av Region Gotland utsedda skorstensfejarmästare.
Taxebestämmelser och arbetsordning styrs av separata dokument. Planen omfattar inte
heller taxebestämmelserna för tillsyns- eller tillståndsverksamheten enligt LSO 5 kap. och
LBE 16§ samt 21§ utan dessa återfinns i separata dokument.
Antal tillsyner ska följa tillsynsplan.
Skriftlig redogörelse

Som verktyg i räddningstjänstens tillsynsprocess används även den skriftliga redogörelsen
för brandskyddet. Redogörelsen är enligt LSO 2 kap 3 § ett krav för ägare av byggnader
eller andra anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av
brand att dokumentera och redogöra för sitt brandskydd. Redogörelsen görs i enlighet med
föreskriften inom området (SRVFS 2003:10). Beroende på situation kan redogörelsen
begäras in inför en tillsyn, i samband med en tillsyn eller efter en tillsyn för att sedan
granskas i syfte att höja det brandförebyggande arbetet inom byggnaden eller anläggningen.
Den skriftliga redogörelsen begärs även in vid klassificering av farlig verksamhet, se vidare
under aktuellt kapitel.
MSB har för avsikt att revidera den skriftliga redogörelsen med syfte att skapa starkare
koppling mellan det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse, utgöra
bättre underlag för tillsynen samt tydliggöra den enskildes ansvar(ägare resp.
nyttjanderättshavare). Även vilka byggnader eller andra anläggningar som ska omfattas av
kravet på skriftlig redogörelse ska ses över.
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Tillsynsverksamheten och tillsynsbesöken ska vara granskande kring det byggnadstekniska
brandskyddet. Rådgivning är en central komponent vid tillsyn av det organisatoriska
brandskyddet. Tillsynsförrättaren ska vara tydlig och pedagogisk för att förklara de budskap
och beslut som förmedlas.
Tillsyner kan utföras på samtliga verksamheter eller objekt som omfattas av LSO och LBE.

9 (23)

Region Gotland

Handlingsprogram för skydd mot olyckor
perioden 2021

En tillsyn kan initieras av olika anledning och genomförs med olika frister (intervall).

Tillsyner
Samverkande
Händelsebaserade Regelbundna

- Skriftlig redogörelse
- Efter insats
- Förskolor
- Efter tips
- Serveringstillstånd
- Vid begäran av
- Visby innerstad
remiss
- Förläggningar
- Vid annan
uppkommen händelse - Fyrverkeriförsäljning

Tematiska
- Julhandel
- Camping
- Större marinor
- Stora publikevent
- Byggnader där RTJ
insats krävs för
utrymmning.

- SBF - Bygg, Miljö,
Alkohol och Tobak
- Socialförvaltningen
- Övriga Region
Gotland
- Länsstyrelsen
- Räddningsregionen

Regelbundna tillsyner
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Regelbundna tillsyner genomförs på objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse
enligt LSO 2 kap. 3§. På dessa objekt finns det enligt lagstiftningen en förhöjd risk för
brand eller allvarligare konsekvens av brand och därmed finns ett skäligt motiv till den
regelbundna tillsynen.
I Region Gotland genomförs även regelbundna tillsyner på förskolor och annan
verksamhet som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse eftersom det även där finns
en utrymningsproblematik med barn som inte själva kan förväntas utrymma och som
dessutom sover delar av dagen. Regelbundna tillsyner genomförs även på förläggningar
som inte omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Motiveringen till dessa tillsyner är fler,
exempelvis barn- och ungdomskolonier som bedriver verksamhet i kommunen, ofta i äldre
träbyggnader. Även hem för ensamkommande flyktingbarn samt asylsökanden ingår.
Visby innerstad består till stor del av bebyggelse med riksintresse i form av ett världsarv.
Brandskyddet i äldre byggnader är inte lika tillförlitligt som i nya byggnader, därför
genomförs regelbunden tillsyn i innerstaden.
Händelsebaserade tillsyner

Räddningstjänsten kan ibland välja att genomföra en extra tillsyn som föranleds av något
annat än den regelbundna fristen. En sådan anledning kan till exempel vara efter signaler
från egen personal att någonting inte ser helt bra ut, efter orosanmälan från allmänheten
eller vid begäran om yttrande för serveringstillstånd. En händelsebaserad tillsyn kan, i likhet
med lagrummets utrymme, genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas
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av regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas
av kravet på den regelbundna tillsynen.
Tematiska tillsyner

Tematiska tillsyner kan genomföras både på objekt eller i verksamheter som omfattas av
regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte omfattas av
kravet på den regelbundna tillsynen. De tematiska tillsynerna riktar fokus på ett aktuellt
område och syftar till att stärka skyddet mot olyckor genom punktinsatser. Dessa insatser
kan till exempel omfatta kontroll av utrymningsvägar i varuhus vid julhandeln då butikernas
normala lager ofta inte räcker till utan andra utrymmen även används. Sommartid kan
campingar, gästhamnar eller badstränder tillsynas i syfte att förebygga både bränder,
olyckor med till exempel läckande gasol eller drunkningar. Inte sällan blir det problem för
räddningstjänsten att använda räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon på
vintern då snöröjningen inte alltid omfattar även dessa ytor. Det finns även exempel på
områden där det efter en tid både har planterats träd och buskar för att öka trivseln eller
ställts dit stenblock för att minska den olovliga bilkörningen från privatpersoner.
Samverkande tillsyner

Genom att bedriva samverkade tillsyner tillsammans med andra förvaltningar i kommunen
eller andra myndigheter kan besöken både effektiviseras och synergieffekter uppnås. Ofta
finns kopplingar mellan flera olika lagstiftningar och samordningsvinster finns till exempel
med Länsstyrelsen gällande tillsyner på verksamheter som omfattas av både
Sevesodirektiven och som klassas som farlig verksamhet enligt LSO. Miljöenheten
genomför tillsyner på drivmedelsstationer. Kvällstillsyner på krogar och restauranger
tillsammans med Skatteverket, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och alkoholhandläggarna
är ett bra forum för att se hur verksamheternas organisatoriska brandskydd fungerar i
praktiken. Samverkande tillsyner genomförs både på objekt eller i verksamheter som
omfattas av regelbundna tillsyner och på objekt eller verksamheten som normalt sett inte
omfattas av kravet på den regelbundna tillsynen.
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Frister

Fristerna för den regelbundna tillsynen ska ses som ett riktvärde och en normalbild. I
samband med genomförd tillsyn kan räddningstjänsten välja att både korta ner eller
förlänga fristen till nästa tillsyn beroende på hur brandskyddet (både det byggnadstekniska
och det organisatoriska) är beskaffat.
Fristerna för tillståndstiden ska även dessa ses som riktvärden. I samband med
tillståndsansökan kan tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) fastställa en annan
tillståndstid om det finns särskilda skäl som kan anses påverka beslutet, exempelvis
kontrollintervall för cistern, periodisk eller tillfällig verksamhet.
Tillsynsfristerna enligt LSO samt tillsyns- och/eller tillståndstider enligt LBE specificeras i
nedanstående tabeller (Tabell 2 och Tabell 3). För verksamheter som omfattas av tillsyn
enligt LSO har tabellen anpassats för att stämma överens med verksamhetsklasserna enligt
Boverkets byggregler, BFS 2011:26 – BBR 23, eller senare men omfattar även de som
uppfördes enligt tidigare bygglagstiftning.
På objekt eller i verksamheter som omfattas av tillsynskravet i både LSO och LBE
genomförs ofta kombinerade tillsyner. Då styrs tillsynsfristen av den lagstiftningen där
räddningstjänstens frister är kortast, oftast anpassas fristen för tillsyn enligt LBE till fristen
för tillsyn enligt LSO.
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Tabell 2 Frister enligt LSO.

Verksamhet
sklass

Objekt

Frist

Anmärkning

Vk 1

Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är industribyggnader, lager
och kontor.
Industri. Byggnader eller
2 år
anläggningar där minst 100
personer är sysselsatta
samtidigt.
Industri. Anläggning som
1-2
Följer Länsstyrelsens beslut om frister för
omfattas av 2 kap. 4§ i LSO
år
gällande verksamhet
eller Sevesolagen (SFS
1999:381).
Industri. Verksamheter för
2-4
Ej bensinstation.
vilka det krävs tillstånd enligt
år
LBE.
Industri. Byggnader eller
2-4
anläggningar där minst 20
år
personer är sysselsatta
samtidigt eller med en yta
större än 2500 m2.
Kulturhistorisk byggnad.
4 år
T.ex. byggnader och verksamheter belägna i
För kontorsändamål e.dyl.
innerstaden som ex Payex
Höga hus. Byggnader med
Kontroll av uppställningsplats RTJ
fler än 4 våningar över mark.
fordon/utskjutsstegar, belamring i trapphus
etc. Operativ enhet utför kontroller Objektskännedom
Höga hus. Byggnader med
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
fast installation för
Operativ enhet utför kontroller brandgasevakuering.
Objektskännedom

Vk 2A

Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 personer
Restaurang/danslokal.
2-4
Tillsyn bör ske vid varje byte av
Restaurang och liknande
år
verkasmhetsutövare.
verksamheter vilka har
tillstånd att servera alkohol
och där det finns plats för fler
än 50 personer.
Kulturhistorisk byggnad.
2-6
Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
Samlingslokal för upp till 150
år
innerstad och kyrkor
personer.

Vk 2B
Samlingslo
kal

Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler än 150 personer.
För fler än 300 personer med
1 år
komplicerade
utrymmningsvägar
150-300 personer med
2 år
komplicerade utrymningsvägar
Övriga samlingslokaler för fler
4 år
än 150 personer med enkla
utrymningsvägar direkt till det
fria
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Fritidsanläggning. Med plats
för fler än 1000 personer helt
eller delvis under tak.
Kulturhistorisk byggnad.
Samlingslokal för fler än 150
personer.
Vk 2C

3-6
år

Beroende på nyttjandegrad ex skillnad ruiner
innerstad och kyrkor

2-4
år

Exempel på verksamhetsklass 3A bostäder i flerbostadshus och småhus,
trygghetsboende, seniorboende, familjedaghem, fritidsbostäder och liknande
Kulturhistorisk byggnad. För
boendeändamål.

Höga hus. Byggnader med fler
än 4 våningar över mark.

Höga hus. Byggnader med fast
installation för
brandgasevakuering.
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Ex Ica Maxi Arena. Södervärnshallen, Ishallen

Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är avsedd för fler än
150personer och där alkohol serveras
Restaurang/danslokal.
Samlingslokaler >150 personer
med alkoholservering

Vk 3A

2-4
år

Flerbostadshus i Visby innerstad (Tillsynas ej
idag)
Operativ enhet utför kontroller Objektskännedom
Kontroll av uppställningsplats RTJ
fordon/utskjutsstegar, belamring i trapphus
etc. Operativ enhet utför kontroller Objektskännedom
Kontroll av brandgasluckors funktion etc.
Operativ enhet utför kontroller Objektskännedom

Vk 3B

Exempel på gemensamhetsboenden HVB, hem för ensamkommande
flyktingbarn och liknande.
HVB/LSS.
2-4
år
Gemensamhetsboenden.
2-4 Ex. studentboenden. Asylboenden vid
år
nyetablering samt bedömt behov

Vk 4

Verksamheter som omfattas av föreskriften är hotell, vandrarhem, bed and
breakfast, och andra typer av tillfälligt boende.
Hotell/pensionat/förläggnin
2
Ex. hotell, barnkoloni, kursgård,
g. För fler än 100 gäster eller fler år
försvarsanläggning.
än 50 rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggnin
2-3 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård,
g. För 50-100 gäster eller 25-50
år
försvarsanläggning.
rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggnin
2-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård,
g. För fler än 9 gäster eller 5
år
försvarsanläggning, bed and breakfast.
rum per byggnad.
Hotell/pensionat/förläggnin
3-4 Ex. hotell, barnkoloni, kursgård,
g. Objekt med 10 – 49 platser
år
försvarsanläggning, bed and breakfast.
endast i markplan
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Exempel på verksamhetsklass 5A är förskola eller dagverksamhet enligt
socialtjänstlagen
Vk 5A
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 15 barn eller ungdomar
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där fler
än 5 funktionshindrade barn
eller ungdomar med
hjälpbehov vid utrymning i
händelse av brand vistas
samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
i markplan där fler än 90 barn
eller ungdomar vistas
samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
i markplan där fler än 5
funktionshindrade barn eller
ungdomar med hjälpbehov vid
utrymning i händelse av brand
vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där verksamheten ej enbart är
beläget i markplan och där 15
eller färre barn vistas
samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
i markplan där 90 eller färre
barn vistas samtidigt.
Förskola/fritidshem. Objekt
där 5 eller färre barn med
hjälpbehov vid utrymning i
händelse av brand vistas
samtidigt.
Daglig verksamhet. Övr.
dagliga verksamheter enl.
Socialtjänstlagen (2001:453)
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Vk 5B

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

4 år

Ej familjedaghem.

2-4
år

Ex Hassela

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för
personer
–med fysisk eller psykisk sjukdom,
–med funktionsnedsättning,
–med utvecklingsstörning,
–med demens eller
–som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet.
(BFS2011:26)
Vårdboende/HVB/LSS.
2 år
Objekt med fler än ett
våningsplan eller fler än 75
vårdplatser
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Vårdboende/HVB/LSS.
Övriga objekt
Vk 5C

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso-och sjukvård

Vårdanläggningar. Objekt med
fler än ett våningsplan eller
fler än 75 vårdplatser

2 år

Vårdanläggningar. Övriga
objekt

3-4
år

Visby lasarett, Korpen

Vk 5D

Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls
inlåsta
Häkte. Låsta institutioner och
2-4
anstalter (fängelse, arrestlokal) år
där de intagna är inlåsta
ständigt eller under viss tid.

Vk 6

Verksamhetsklass 6 omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst
av brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp
Industri. Anläggning som
omfattas av 2 kap. 4§ i LSO
eller Sevesolagen (1999:381).
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2-4
år

2 år

Produktionsbyggnad inom jordbruk och
yrkesmässig bearbetning av trä
Ex Lantmännen, Ryftes etc
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Tillståndsprövning enligt LBE
Tillståndshantering sker enligt LBE 16§. Handläggningen vid tillståndsprövning enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor ska på samma sätt som tillsynsutövningen ske både
granskande och rådgivande. Handläggaren ska vara tydlig och stödjande i
tillståndsprövningen.
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Tabell 3 Frister och tillståndstider enligt LBE.
Objekt
Automatbensinstation

Frist
2-4 år

Övriga bensinstationer

2 år

Tankställen med
illståndspliktig mängd
diesel

2-4 år

10-12 år.
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister

Gasdepåer överstigande 3000 liter.

Industri med
brandfarlig vara
Industri med
gasolcistern

2-4 år

10 år
Bör harmonisera med frister
10 år
Bör harmonisera med frister

Lösa behållare och/eller förvaring i cistern.

Restauranger o.dyl.

4 år

Övriga verksamheter

4 år

2 år

Tillståndstid
10-12 år.
Bör harmonisera med frister
10-12 år.
Bör harmonisera med frister

5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga
5 år – frekventa ägarbyten
10 år – övriga

Anmärkning
Automatstationer utan stationsbyggnad
eller med långt avstånd till omgivningen.
Bensinstation med stationsbyggnad eller
automatstation med kort avstånd till
omgivningen.
Endast icke publika verksamheter. Ex
lantbruk

Cistern med volym överstigande 1000 liter.

T.ex. skolor eller försäljningslokaler.

Explosiv vara i
riskgrupp 1.1 – 1.6

5 år

Inkl. stenspräckare och ammunition.
Ej pyrotekniska artiklar (fyrverkerier) i
riskgrupp 1.3 – 1.4.

Pyrotekniska artiklar i
riskgrupp 1.3 – 1.4

1 år vid nytt tillstånd
3-5 år vid förnyat tillstånd

3-5 år ges endast tillståndshavare där
brister i hanteringen ej påträffats vid
tillsyn eller motsvarande.
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Hjälp vid klassificering av farlig verksamhet
Då Länsstyrelsen ska besluta om klassificering begär räddningstjänsten in den skriftliga
redogörelsen för brandskyddet, enligt LSO 2 kap. 3§, som då utgör underlag för
länsstyrelsens beslut om vilka anläggningar inom Region Gotlands geografiska område som
kan vara aktuella att klassa som farlig verksamhet enligt samma lag. Anläggningar med
verksamhet som klassas enligt ovan finns registrerade i räddningstjänstens
verksamhetssystem.
Remissinstans och yttrande till externa parter
Det finns flera områden där räddningstjänsten ej utgör myndighet utan fungerar som
sakkunnig i brand-, risk- och olycksförebyggande frågor till interna (inom Region Gotland)
och externa myndigheter.
Bygglov

Då bygg- och miljöenheterna är myndighet i byggprocessen kräver de ofta att byggherren
ska lämna in en brandskyddsdokumentation, upprättad enligt Boverkets byggregler (BBR)
avsnitt 5:12, i samband med bygglovsansökan eller anmälan enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Räddningstjänsten granskar dokument rörande BBR avsnitt 5 Brandskydd. Granskning av
handlingar (främst brandskyddsdokumentationer och brandskyddsskisser) sker genom hela
byggprocessen. Beroende på bygglovets/anmälans storlek och komplexitet granskas allt
från bygghandling till relationshandling samt intyg rörande utförandet av brandskyddet.
Utöver granskning av handlingar ingår att vid behov närvara vid tekniska samråd och
ibland även vid slutsamråd. Skulle behovet finnas skulle räddningstjänsten kunna initiera att
ett platsbesök ska genomföras då räddningstjänsten bistår bygglovshandläggaren för att
kontrollera viktiga punkter i byggskedet.
Planärenden

När Region Gotland hanterar planärenden, till exempel detaljplaner, bistår
räddningstjänsten som sakkunnig på följande områden:
Risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet, avstånd till
transportled för farligt gods, avstånd till drivmedelsstationer, närhet till
vattenskyddsområde, krav på räddningstjänstens utrustning för att möjliggöra en trygg
utrymning, tillgång till brandposter samt räddningstjänstens angreppsmöjligheter till
fastigheter.
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Polisremisser

Räddningstjänsten är remissinstans till Polismyndigheten. Det kan bland annat röra sig om
frågor kring säkerhet vid allmän sammankomst, offentlig tillställning, användande av
offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik
enligt ordningslagen (1993:1617)
Tillstånd för hotell- och pensionatsverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och
pensionatsrörelse hanteras av polismyndigheten och meddelas räddningstjänsten Gotland
enligt överenskommelse
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Sakkunnighetsutlåtanden

På skriftlig begäran från Polis- eller åklagarmyndighet samt domstol utför räddningstjänsten
som brandsakkunnig expertis spridningsutlåtanden. Tjänstgörande yttre befäl för den
aktuella händelsen kommer i ny organisation vara ansvarig för ärendet.
Serveringstillstånd

Vid ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2012:1622) rådfrågar Region
Gotlands miljö och hälsoskyddsenhet räddningstjänsten ifall lokalerna är anpassade för det
personantal samt verksamhet som anges i ansökan.
Trafikplanering

Om Trafikverket eller Region Gotland planerar ny- eller ombyggnationer av vägar inom
Region Gotlands geografiska område bör räddningstjänsten vara remissinstans på följande
områden:
Insatstider, risk för ras och skred, översvämningsrisk, riskavstånd till farlig verksamhet,
riskavstånd från transportled för farligt gods.
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Länsstyrelsen

Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen. Det kan bland annat röra sig om
frågor eller yttranden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.
Dessa avser oftast om verksamheten som söker tillstånd uppfyller de lagar, regler och
föreskrifter som finns samt skälighetsbedömning enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor
2 kap. 2§.
Följande aktiviteter bör genomföras:
 Alla inkomna brandskyddsdokumentationer bör behandlas samt stödja bygg- och
miljöenheten och den enskilde i byggprocessen.
 Delta i arbetsplatsbesök under byggtiden samt utvärdera vår medverkan.
 Delta som sakkunnig på tekniskt samråd samt slutsamråd.
 Delta i arbetet med detaljplaner.
 Inkomna remisser ska besvaras. Vid behov görs ett platsbesök/tillsyn som stöd för
remissutlåtandet.
 Se över möjligheten att i samband med upphandling av exempelvis
hemtjänstentreprenör erhålla deras medverkan i brandskyddfrågor i hemmet.
 Identifiera andra kommunala tvärprocesser där räddningstjänstens kompetens bör
inkluderas.
 Sakkunnighetsutlåtanden bör handläggas i samråd med vid tillfället för insatsen
ansvarigt befäl.
 Att utreda om sakkunnighetsutlåtanden* kan debiteras beställaren.
 Se över möjligheten att utbilda hemtjänsten, biståndshandläggare och trygghetsjour för
att förebygga bränder i hemmiljöer.
 Delaktiga vid införandet av riktlinjer för hur brandpostnätet ska utformas vid
byggnationer.
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Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Räddningstjänsten ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar samt
att i brandförebyggande syfte ansvara för att det som ska rengöras även kontrolleras ur
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) inom Region Gotland enligt LSO 3 kap. 4 §.
Detsamma gäller för imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
På uppdrag av Räddningstjänsten utförs rengöring och brandskyddskontroll av upphandlad
entreprenör som innehar Gotland som distrikt. Region Gotland kommer under 2017
genomföra ny upphandling av rengöring och brandskyddskontroll
Frister för brandskyddskontroll och rengöring samt vilken utbildning som krävs för att ha
behörighet att utföra dessa har beslutats och meddelats genom MSB:s författningssamling
(MSBFS 2014:6).
Räddningstjänsten strävar efter att underlätta för den enskilde att utföra rengöring. På
Region Gotlands hemsida finns riktlinjer för egensotning samt att den enskilde kan
inkomma med ansökan via Region Gotlands e-tjänst eller via blankett.
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Följande aktiviteter ska genomföras:
 Inkomna ansökningar om egensotning ska handläggas.
 Yttranden gällande besvärsskrivelser.
 Myndighetsbeslut angående eldningsförbud i eldstad mm.
 Utveckla medborgarrelationen med sotningsdistriktet
 Skapa rutiner för uppföljning från bygglovsprocessen till rengöring och
brandskyddskontrollen för den enskilde, d v s fungera som en samordnande roll och
kvalitetssäkring på att arbetet utförs på ett korrekt sätt, samt att entreprenören blir
varse om nya objekt inom distriktet.

Olycksutredning
Efter räddningsinsats ska en utredning genomföras som belyser vad som orsakade olyckan,
olycksförloppet och hur insatsen genomfördes enligt LSO 3 kap. 10 §. Utredningarna ska
ske i skälig omfattning.
En viktig princip och arbetssätt ska vara att de erfarenheter som kommer fram via
inträffade händelser ska överföras till det förebyggande och operativa arbetet för att på så
sätt minska riskerna för att samma typ av olyckor inträffar igen, eller minska
konsekvenserna av densamma. De flesta utredningarna görs genom
insatsrapporteringssystemet.
Då händelserna är av större dignitet, komplexitet eller av andra omständigheter intressant
kan utredningen göras av annan part, exempelvis annan närliggande räddningstjänst.
Fördjupade olycksundersökningar ska även alltid delges Länsstyrelsen.
Verksamheten syftar också till att förse polisen med utredningsmaterial i form av
spridningsutlåtanden beträffande brand- och rökgasspridning som kan komma att
användas i en rättegång.
Följande aktiviteter ska genomföras:
 Dödsbränder föranleder alltid en fördjupad olycksutredning.
 Insatsrapporterna ska kvalitetssäkras för att utgöra ett fullgott underlag som
olycksundersökning/uppföljning.
 Erfarenhetsåterföring efter genomförd insats ska ske regelbundet så att erfarenheter
kan leda till konkreta lärande åtgärder.
Säkerställa att olyckor blir utredda och att erfarenheter tas tillvara.
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Säkerställa kvalitén på olycksutredning genom aktiva åtgärder.



Uppföljning
Antalet genomförda tillsyner enligt LSO och LBE samt utfärdade tillstånd enligt LBE följs
upp delårsvis samt årligen. Verksamheten utvärderas löpande internt.
Antalet granskade brandskyddsdokumentationer samt närvarande på tekniska samråd och
arbetsplatsbesök/slutsamråd i byggprocessen följs upp delårsvis samt årligen.
Deltagandet i antalet detaljplaner följs upp delårsvis samt årligen.
Antalet granskade remisser följs upp delårsvis samt årligen.
Kvantitativa mål enligt Tabell 4 följs upp.
Tabell 4 Styrtal och målvärden.
Styrtal

Definition

Målvärde 2017

Målvärde 2018

Målvärde 2019

F1

Antal elever i åk 2, 5 & 8
utbildade i brandskydd

100 % av
tillgängliga elever

100 % av
tillgängliga elever

100 % av
tillgängliga elever

F2

Antal kommunanställda och
förtroendevalda utbildade i
brandskydd

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

100 % av tillgänglig
personal

F3
Op

Antal utbildade personer vid
eller värn

100% av 12
personer/värn

100% av 12
personer/värn

100% av 12
personer/värn

F7

Antal remisser/yttranden inom
området sotning. Uppgift
inhämtas från entreprenör.

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F8

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Polisen

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F10

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Bygg- och
Miljöenheter

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F11

Antal remisser/yttranden efter
begäran från Planenheten

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

100 % av inkomna
remisser/yttranden

F12

Antal genomförda tillsyner

80 % av planerade

80 % av planerade

80 % av planerade

F13

Antal behandlade tillstånd
enligt LBE

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

100 % av inkomna
tillståndsansökan

1)

1)

Orsaken till ett lägre målvärde då det gäller genomförda tillsyner är att Gotland har en stor del
tillfälliga verksamheter under sommarperioden som i flera fall upphört eller förändrats när tillsyn
skall genomföras.

Ärendenr RS 2016/786 Datum 2017-02-27

Resultatet av dessa uppföljningar skall redovisas till Regionstyrelsen (RS) i samband med
delårs-/årsredovisningar i enlighet med Region Gotlands styrmodell.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 284

Förlängning av handlingsprogram enligt lagen
om skydd mot olyckor

RS 2020/222

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Förlängning av nuvarande handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor för
tiden 2021-12-31 godkänns.

Region Gotland har samrått med Länsstyrelsen Gotland om förlängning av nuvarande
handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen motsätter sig inte
en förlängning av nuvarande handlingsprogram för tiden 2021-12-31.
Lagen om skydd mot olyckor har reviderats och ändringarna beslutades i Riksdagen
den 21 oktober 2020. Lagen träder i kraft 1 januari 2021. För att kunna ta del av och
planera för de förändringar som lagändringen innebär så bör nuvarande handlingsprogram förlängas och gälla för hela 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1510
21 oktober 2020

Mariann Godin Luthman

Regionstyrelsen

Omställning till en god och nära vård på Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:
 Ge hälso- och sjukvårdsnämnden med förvaltning i uppdrag att i nära samarbete
med regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ta fram en ”färdplan för omställning till en god och nära
vård”. I arbetet ska särskilt relationen till den regionala utvecklingsstrategin och
dess genomförandeprogram beaktas.
 Den regionövergripande ”färdplanen för omställning till en god och nära vård”
skall beslutas av regionfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Nationellt pågår en omställning till en God och Nära vård. Målbilden är att patienten
får en god, nära och samordnad vård och omsorg, som stärker hälsan. Målet är också
att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är
navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och
utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
För att stödja arbetet har en nationell färdplan tagits fram där förväntan finns att alla
regioner/kommuner under 2020 fattar beslut om att omställningen ska genomföras.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2020/252) samt socialnämnden (SON
2019/435) har båda fattat beslut om att de ser omställningen till en god och nära
vård som nödvändig för att klara välfärdsutmaningen och kunna möta framtidens
hälsoutmaningar. De ställer sig också bakom inriktningen och ambitionen att
regionövergripande ta fram en färdplan anpassad till de gotländska förutsättningarna.
Skälen för behovet av omställning är flera: medellivslängden har ökat vilket är
positivt, att bli gammal innebär dock även ökat behov av vård och omsorg. Därtill
lever många människor länge med kroniska sjukdomar, vilket innebär förändrade
behov jämfört med tidigare. Hälsan skiljer sig dessutom alltmer mellan grupper.
God och nära vård handlar om en systemomställning i syfte att säkerställa en god
och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att klara av att möta framtidens
hälsoutmaningar samt ökande vård och omsorgsbehov är det helt avgörande att
fokus framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa och inte bara behandla sjukdom.
Dagens system är inte resursmässigt hållbart att upprätthålla. Den demografiska
utvecklingen på Gotland innebär att en omställning här är särskilt angelägen.
Gotlands litenhet och fördelar av att vara en samlad region/kommun ger goda
förutsättningar till överblickbarhet, samarbete och integrerade lösningar. Goda
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exempel på utveckling i linje med intentionerna i god och nära vård finns till exempel
i form av trygghetspunkter, socialpsykiatriskt team och första-linjemottagningen.
Arbetet med omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. Det är en långsiktig
stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. Invånare,
medarbetare, verksamheter och politiker behöver dra åt samma håll. På olika nivåer
behöver det breda samtalet föras om varför omställning behövs och vad målet är.
För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred politisk förankring
som gör att beslut och inriktning står sig över flera mandatperioder.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att omställningen mot en god och
nära vård är nödvändig och att den påverkar hela regionens verksamheter och också
ställer krav på samarbete med externa aktörer.
För att på ett övergripande plan konkretisera den viktiga och nödvändiga
omställningen till en god och när vård görs bedömningen att en gemensam regional
färdplan bör tas fram och att den bör beslutas av regionfullmäktige.
Framtagandet av färdplanen bör ske inom ramen för redan etablerat arbetssätt och
ansvarsfördelning kring god och nära vård. Sedan tidigare leds det sammanhållande
arbetet kring god och nära vård av hälso- och sjukvårds-förvaltningen. En
programstruktur finns framtagen med programledning och styrgrupp. I styrgruppen
finns hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildning- och
arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen representerade. Också
regiondirektören ingår.
Just nu pågår också framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi som skall
kompletteras med genomförandeprogram. Det är avgörande att färdplanen för
omställningen till en god och nära vård tas fram i relation till både RUS och
genomförandeprogram. I arbetet behöver också beslutas vilken titel planen skall ha.
Färdplan kan behöva ändras till något annat för att passa in i regionens struktur.
Beslutsunderlag

Rapport God och nära vård, med bilagor
HSN 2020/252
SON 2019/435
För mer information om det nationella arbetet: https://www.regeringen.se/rattsligadokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202019/

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Marie Loob
Marica Gardell
Karolina Samuelsson
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Cecilia Berg, utvecklingsledare socialförvaltningen
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Varför omställning?
Omställning till en God och Nära vård handlar om en systemomställning till syfte att
säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att vi ska klara av att
möta framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen är det helt
avgörande att fokus framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom.
Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem svarar inte mot dagens behov. Samhället ser
annorlunda ut än när systemet upprättades då infektionssjukdomar och olycksfall var de
vanligaste åkommorna. Dåtidens behov har inneburit att det svenska hälso- och
sjukvårdssystemet är fokuserat på sjukhus och akutsjukvård. Idag lever många människor
länge med kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar och cancer
vilket ställer helt andra krav på hälso- och sjukvårdssystemet. Idag lever dessutom allt fler
människor längre vilket är positivt, att bli gammal innebär dock ökat behov av omsorg och
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ökad risk för att drabbas av vissa sjukdomar exempelvis demens. Den demografiska
utvecklingen innebär därmed både att behoven som ska mötas har förändrats och att
volymen människor med ökat behov av vård och omsorg ökar.
Utöver detta pekar utvecklingen av ohälsosamma levnadsvanor, trots god kunskap om dess
påverkan på vår hälsa, åt fel håll. Varje år insjuknar över 90 000 personer i Sverige i
sjukdomar kopplade till ohälsosamma kostvanor och fysisk inaktivitet. Enligt
Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av alla
hjärtsjukdomar och stroke, liksom 30 procent av all cancer. Cancerfonden skriver i sin
rapport för 2020 att fetma och övervikt är en av de största orsakerna till sjukdom och
förlorade levnadsår i Sverige. På Gotland har knappt 70 procent av männen och knappt 50
procent av kvinnorna fetma eller övervikt och därmed ökad risk för minst 13
cancerdiagnoser. Utvecklingen med ohälsosamma levnadsvanor är därmed oroande både ur
perspektivet onödigt lidande men också att det medför kraftigt ökad risk för sjuklighet och
som en följd av det, ökat behov av vård och omsorg. För att hälso- och sjukvården och den
kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna
möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov, krävs en omställning i hela
vårdkedjan. Åtgärderna måste syfta till bibehållen eller ökad kvalitet, ökad jämlikhet och
bättre resursanvändning.
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Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård anger i rapporten ”att förebygga
kroniska sjukdomar genom goda levnadsvanor” att nästan varannan vuxen svensk har
minst en kronisk sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor kan
förebygga, eller förbättra, 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar. Forskning har
tydligt identifierat ett antal levnadsvanor som är starkt kopplade till kronisk sjukdom:
tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, stress
och sömnstörningar. Fokus på hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom, är
därför helt avgörande för att vi ska klara av att möta framtidens hälsoutmaningar samt vård
och omsorgsbehov i befolkningen. Fokus på hälsa innebär behov av att involvera andra
aktörer än de som idag vanligen förknippas med hälso- och sjukvård. Omställningen
innebär ett paradigmskifte, som behöver göras genom gemensam kraftansträngning av
verksamheter inom Region Gotland såväl som andra verksamheter och aktörer och i nära
dialog med invånarna på Gotland.
Nationellt har konstaterats att Sverige har goda resultat gällande medicinsk kvalitet men
sämre när det gäller kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet. Parametrar som dessutom är
särskilt viktiga vid behandling av de sjukdomar som är vanliga idag. Det är lätt att inse
vikten av att en person med komplex livslång sjukdomsbild är delaktig i sin vård och
omsorg, liksom har insikt i hur hen själv kan hantera och påverka sin sjukdom. Likaså
vikten av kontinuitet, att inte behöva återupprepa sin berättelse vid varje kontakt och att
kunna etablera en relation som skapar trygghet. Hälsan skiljer sig också alltmer åt mellan
grupper. Att vården generellt sett i dag har problem med att nå socioekonomiskt svaga
grupper och tillmötesgå hälso- och sjukvårdsbehov hos dessa är väl känt. Hälso- och
sjukvårdssystemet måste konstrueras så att behovet hos dessa grupper möts på ett bättre
sätt än i dag.

Befolkningsförändringen – även kallad välfärdsutmaningen
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram nedanstående bild för att illustrera
skillnaden mellan invånarnas behov av välfärdstjänster (grå streckad linje) och den
arbetsföra befolkningen (röd heldragen linje) i Sverige. Linjen som beskriver behovet är
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uträknad utifrån ”om vi fortsätter som idag”, förändringar som ökad förekomst av psykisk
ohälsa eller ökad förekomst av sjukdomar kopplade till försämrade levnadsvanor ingår inte.
Bilden understryker behovet av att göra annorlunda, effektiviseringar behövs men de
kommer inte att räcka för att sluta ”gapet” och få linjerna att mötas.

Ärendenr RS 2020/1510 Datum 2020-10-21

Behovet av omställning delas i alla regioner och kommuner, ”gapets” storlek och
utvecklingen framåt ser dock olika ut. Nedanstående bild från 2017 visar
befolkningsutveckling per region. Region Gotland står ut som den enda region med kraftigt
ökat antal äldre och samtidig minskning av antalet arbetsföra. Det betyder att situationen är
särskilt angelägen på Gotland.

Blå=0-19 år, orange=20-67 år, grå=80+ år
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Ett annat sätt att uttrycka detta är nedanstående bild som visar uppskattat behov av
produktion för några verksamheter inom Region Gotland.

Som exempel kan konsekvensen av befolkningsutvecklingen till 2027 beskrivas som
beräknat behov av ungefär en ytterligare vårdavdelning inom somatisk slutenvård.
Motsvarande situation ses i andra verksamheter. Beräkningen utgår endast från
prognosticerad befolkningsförändring på Gotland och tar inte höjd för ökad förekomst av
sjukdomar exempelvis kopplade till försämrade levnadsvanor.
Betraktat ur ett systemperspektiv så är det naturligt att en verksamhet som möter detta
ökande behov kommer att efterfråga mer resurser av olika slag exempelvis större lokaler,
fler medarbetare eller avgränsningar i uppdrag etc. Det är i sammanhanget viktigt att
understryka att behoven är och kommer att vara faktiska. Så länge systemet ser fortsatt
likadant ut och antalet med behov ökar kommer behovet av mer resurser att vara en
konsekvens.
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Sammanfattningsvis har i detta kapitel konstateras att dagens hälso- och sjukvårdssystem är
konstruerat för att möta andra behov än dem som är vanliga idag. Dessutom är dagens
system inte resursmässigt hållbart att upprätthålla, en omställning behövs. Det nya systemet
behöver också kunna möta utvecklingen med ohälsosamma levnadsvanor, vilket innebär
behov av att involvera andra aktörer i bred samverkan.

Vad innebär omställningen? En nationell målbild anger inriktningen
För att stödja arbetet har en nationell målbild tagits fram, se rutan nedan. Arbetet med
omställningen ska leda till att den nationella målbilden uppnås. Målbilden är vägledande
men ger inte detaljerade svar. Det är tydligt uttalat att lösningar ofta behöver se olika ut i
landet eftersom förutsättningarna varierar. Ett arbetssätt som är funktionellt i Norrbotten
passar kanske inte lika bra i Stockholm. Det betyder inte att det inte är viktigt att ta del av
andras arbete. Vi ska lära av varandra med vetskap om att goda exempel kan behöva
omformas utifrån lokala förutsättningar.
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Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg, som stärker hälsan.
Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.
Primärvården är navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på
och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

För att ytterligare stödja arbetet har även en nationell färdplan tagits fram, se bilaga 2. Som
en del i den nationella färdplanen förväntas alla regioner och kommuner under 2020 fatta
beslut om att omställningen ska genomföras.

Primärvård är en vårdnivå
Det finns en tendens att i folkmun likställa primärvård med verksamhet som bedrivs på en
vårdcentral. Inom primärvården verkar dock flera andra aktörer exempelvis fysioterapeuter,
hemsjukvård, elevhälsa med flera. För att undvika missförstånd är det därför viktigt att slå
fast att med begreppet primärvård avses en vårdnivå.
Primärvården är den del av hälso- och sjukvården som har bäst förutsättningar att se till
personers hela vårdbehov. Forskning visar också att en stärkt primärvård har goda
förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa i befolkningen. Detta genom att arbeta nära
tillsammans med invånarna, i bred dialog med berörda aktörer, och över tid. För att det
hälsofrämjande arbetet verkligen ska ge effekt behöver dock fler aktörer hjälpas åt.
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Stärka invånarens förutsättningar att ta hand om sig
Nedanstående bild (lånad från Region Jönköpings län) visar vad omställningen handlar om.
Som individer lever vi våra liv med en vardag som består av arbete/skola och fritid, ibland
behöver vi stöd för kropp och själ, ibland inträffar något som gör att vi behöver stöd från
den primära vården och i vissa fall behöver vi specialiserad vård.

Genom egen omsorg och goda levnadsvanor stärks hälsan. Rörelse, bra kost, måttligt med
alkohol och att inte använda/bruka tobak ger bevisad god effekt på hälsan. Tillräckligt med
god sömn och måttligt med stress är andra viktiga delar i den egna omsorgen. Invånaren
behöver ta ett större ansvar för sin egen hälsa. För att uppnå detta måste förutsättningarna
för individen stärkas genom exempelvis ökad kunskap och olika sorters stöd såväl i form av
fysisk miljö som digitala möjligheter. Det är ökat fokus på hälsa som framförallt ger behov
av att involvera andra aktörer.
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Genom att till exempel ge stöd genom 1177 vårdguiden på nätet och 1177 per telefon ökar
förutsättningarna för invånarna att ta ett större ansvar för sin egenvård.
När det finns behov ska egenvården ske i samverkan med vården. Verksamheter inom
primärvården ska vara naturliga som samarbetspart till invånaren exempelvis inom
hemsjukvård eller vid vårdcentral. Genom en överenskommelse med vården tydliggörs vad
individen kan göra och vad vården kan stötta med.
Om behovet inte kan tillgodoses genom egenvård i samverkan med vården ska vård och
behandling, i första hand erbjudas i primärvården. Primärvården är den aktör som bedöms
ha bäst förutsättningar att möta behoven genom att arbeta nära, tillsammans med
invånarna, och över tid. Forskning visar också att en stärkt primärvård har goda
förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa i befolkningen.
Den nära vården behöver utvecklas. Att vården upplevs som nära ökar förtroendet och
känslan av trygghet, vilket i sin tur stärker individens förutsättningar. Närhet kan innebära
olika saker: god tillgänglighet i form av olika kontaktvägar och öppettider. Närhet kan
också vara geografiskt avstånd, att kunna få hjälp med vissa insatser vid en trygghetspunkt
är ett exempel. Närhet har också en relationell innebörd som handlar om att vården kan
erbjuda kontinuitet, samordning, trygghet och kompetens. Att jag som individ möter
samma vårdpersonal och slipper återberätta min historia och att det finns förutsättningar
för att etablera en relation som skapar trygghet. Utgångspunkten är invånarens upplevelse,
men detta ska inte missförstås som att individen blir beställare av vård. Utan att hälso- och
sjukvården i dialog med invånaren, utifrån dennes förutsättningar och preferenser, ska
kunna erbjuda olika lösningar. Hälso- och sjukvården måste ta ansvar för att lösningarna
som erbjuds är resurseffektiva. Hälso- och sjukvården har även fortsättningsvis ett
lagstadgat ansvar att prioritera så den som har störst vårdbehov får företräde.
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Om vårdbehovet inte kan tillgodoses i primärvården så finns den specialiserade vården.
Det är då lika viktigt att olika lösningar kan erbjudas, i dialog med invånaren, utifrån dennes
förutsättningar och preferenser, så att vården upplevs nära. Integrationen mellan egenvård,
primärvård, och specialistvård vård behöver på olika sätt både förstärkas och utvecklas.
Den specialiserade vården har en viktig funktion i att stötta primärvården, vilket kan ske
både fysiskt och digitalt. Var vårdpersonalen är anställda är ur individens perspektiv inte
intressant. Nedanstående bild visar förflyttningen som behöver göras för att stärka
invånarnas förutsättningar att ta hand om sig själva.
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Omställningen innebär också en förståelseprocess
Omställningen till god och nära vård pågår i hela Sverige. Det officiella ”startskottet” kan
sägas vara utredningen ”Effektiv vård”. I den befästes flera av de utgångspunkter som är
grunden för pågående arbete. Insikten om behovet av förändring och svagheterna i
nuvarande system fanns i hälso- och sjukvården och förslagen i utredningen vållade, med
något undantag, egentligen inte så kontroversiella diskussioner. 2017 tillsattes en nationell
utredare, Anna Nergårdh, med uppdrag att brett stödja arbetet med att samordnat utveckla
en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
I bilaga 1 finns en kortfattad årsvis beskrivning av omställningsarbetet. Efterhand som
arbetet har fortskridit har behovet av att inkludera fler aktörer blivit alltmer tydligt. Särskilt
gällande ökat fokus på hälsa och förebyggande insatser. Omställningen innebär på detta sätt
också en förståelseprocess där olika aktörer involverats över tid. Betänk att ett av skälen till
omställning är att dagens system utgår från fokus på sjukhus och akutsjukvård. Det är inte
konstigt att även förståelseprocessen följer den ordning som dagens system har. Att olika
aktörer har varit inkluderade olika länge är viktigt att ha med sig. Någon har arbetat med
frågan i flera år medan någon annan precis börjar förstå vad det handlar om. Även i den
nationella målbilden syns förståelseprocessen då begrepp som ”patient” riskerar att skapa
onödiga trösklar i andra verksamheter exempelvis socialtjänst och elevhälsa.
En rörelse som pågår - både nationellt och lokalt
Av den nationella färdplanen (bilaga 2) kan utläsas att omställningen till en god och nära
vård redan pågår men det finns behov av att skala upp för att åstadkomma ett
paradigmskifte. Även på Gotland pågår omställningen, det finns många goda exempel som
är helt i linje med intentionen med god och nära vård exempelvis inrättande av
trygghetspunkter, socialpsykiatriskt team och första linjemottagningen för att bara nämna
några få. Gotlands litenhet och överblickbarhet ger särskilda förutsättningar att finna kloka
integrerade lösningar. Litenheten innebär samtidigt särskilda förutsättningar exempelvis i
vilken vård som är resurseffektiv att flytta från sjukhuset, då sjukhuset även fortsatt behövs.
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Långsiktighet och uthållighet kommer att krävas - på flera nivåer
I den nationella utredningens slutbetänkande, som lämnades i april 2020, understryker
utredaren att omställningen till en god och nära vård innebär en samordnad utveckling mot
ett gemensamt mål och är en betydande utmaning. Arbetet är en långsiktig stegvis process
som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För att lyckas behövs beslut
på alla politiska nivåer, och en bred politisk förankring som gör att beslut och
inriktning står sig över flera mandatperioder. Detta gäller såväl på kommunal som på
regional och nationell nivå. Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer:
både politiskt och tjänstemannanivå.
Metod för förändring
Omställningen till en god och nära vård är komplex och innebär ett paradigmskifte.
Komplexa förändringar kräver andra tillvägagångssätt/metoder än enkla eller komplicerade
förändringar. Frågor som ”vad ska vi göra?” och ”hur ska vi göra?” kan inte på förhand
tydligt definieras. Istället behövs mål som ger riktning, delaktighet, förståelse och insikt av
berörda för att de ska kunna agera i riktning mot målet. Som stöd för att säkerställa att
förändringen går i önskad riktning behövs uppföljning som möjliggör justering. Ett
nationellt arbete för hur förändringen ska kunna följas upp pågår.

7 (11)

Region Gotland

Omställningen till god och nära vård

Bred delaktighet och dialog är avgörande
För att förstå vad den nationella målbilden innebär för oss och hur det borde se ut på
Gotland för att nå dit, behövs dialog. Som en del i detta har under hösten ett antal
workshops genomförts med medarbetare som har ledaruppdrag och därmed har viktiga
roller som förändringsledare i omställningen till god och nära vård. Förvaltningar som varit
representerade är: socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
regionsstyrelseförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Även vissa
verksamheter som utför verksamhet på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
som är centrala i sammanhanget har bjudits in. Exempel på insikter och inspel som lyfts
under workshoparna:
”God och nära vård handlar om att fler ska må bättre längre”
”Omställningen är angelägen- vi måste komma vidare!”
”Vikten av samverkan och samordning blir tydlig”
”Hälsa behöver vara mer i fokus”
”Viktigt med politikens samtidiga förståelseresa”
”Invånarnas förväntningar påverkar”
”Invånaren behöver involveras tidigare och vara med i processen. Hur ska det se ut
behöver utforskas tillsammans, men viktigt att förutsättningarna är kända dvs vad
vi står inför”

En lokal målbild och färdplan för Gotland
Arbete med att ta fram en lokal målbild för Gotland pågår. Tanken med den lokala
målbilden är att den utgår från den nationella men har ett språk som inkluderar och är mer
lokalt förankrat. I workshoparna har framkommit behov av att målbilden även kan utgöra
ett visuellt stöd för ett brett samtal om vad omställningen till en god och nära vård innebär.
Den nationella färdplanen (bilaga 2) anger att olika nivåer behöver dra åt samma håll, så är
det också lokalt. Invånare, medarbetare, verksamheter, politik behöver dra åt samma håll.
På olika nivåer behöver det breda samtalet föras om varför omställning behövs och vad
målet är. I detta fall är Gotlands litenhet en fördel. Det är också troligt att omställningen
kommer att innebära behov av, att på olika nivåer, fatta svåra beslut vilket ytterligare
förstärker vikten av att dra åt samma håll. Att olika nivåer gör prioriteringar utifrån ett
helhetstänk och i riktning mot omställning till en god och nära vård.
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För att på ett övergripande plan konkretisera omställningen behöver en lokal färdplan tas
fram. Färdplanen bör uppdateras kontinuerligt och peka ut ett antal områden där
förflyttning behöver ske.
För att stötta omställningen tillskjuter staten finansiering i form av statliga
överenskommelsemedel. Dessa har hittills varit utformade med tydliga krav på vilka
insatser som ska göras. Det finns en ambition från SKR och regeringen att lägga samman
flera av de pågående överenskommelserna och i högre grad möjliggöra att regionerna kan
använda medlen till insatser utifrån lokala förutsättningar.”
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Bilaga 1 – Omställningen innebär också en förståelseprocess
Nedan följer en kortfattad årsvis beskrivning av omställningsarbetet. Beskrivningen är inte
alls uttömmande, mycket kan läggas till. Tanken är att ge en kortfattad bild av hur
processen utvecklats och peka på några viktiga hållpunkter. Efterhand som arbetat har
fortskridit har behovet av att inkludera fler aktörer blivit alltmer tydligt. Omställningen
innebär på detta sätt också en förståelseprocess där olika aktörer involverats över tid.
Betänk att ett av skälen till omställning är att dagens system utgår från fokus på sjukhus och
akutsjukvård. Det är inte konstigt att även förståelseprocessen följer den ordning som
dagens system har. Att olika aktörer har varit inkluderade olika länge är viktigt att ha med
sig eftersom det innebär olika förutsättningar. Någon har arbetet med frågan i flera år
medans någon annan knappt hört vad det handlar om.
2016 – Göran Stiernstedt lämnar slutbetänkandet för utredningen Effektiv vård. I
utredningen görs bland annat en internationell jämförelse. Fokus är landstingsdelarna och
det konstateras bl a att den svenska hälso- och sjukvården i alltför hög grad kretsar kring
sjukhusen och indelning i subspecialiteter, vilket har varit ändamålsenligt under många år
men att befolkningens behov succesivt har förändrats. Detta ställer andra krav på hälsooch sjukvårdssystemet. Utredningen lägger en mängd förslag och bedömningar.
2017- Anna Nergårdh tillsätts som nationell utredare för det som nu börjar kallas
omställningen till god och nära vård. Utredaren får i uppdrag att ta förslag från effektiv
vård vidare och brett stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik,
tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Med primärvård
avses vårdnivån primär vård.
Utredningen God och nära vård lämnar i juni sitt första delbetänkande med förslag på nya
styrande principer för hälso- och sjukvården, en nationell målbild och en nationell färdplan.
Utredningen föreslår också en förändrad behovsstyrd vårdgaranti. Fokus är fortfarande
landstingsdelarna men mer primärvård (i betydelsen vårdnivå).
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2018- Som en del i omställningen träder lagen om samverkan vid utskrivning från
slutenvård i kraft i januari 2018. Riksdagen beslutar också om en ny beslutsprocess för den
högspecialiserade vården.
Utredningen God och nära vård lämnar i juni sitt andra delbetänkande där målbild och
färdplan fördjupas. Alla regioner och kommuner förväntas enligt färdplanen att fatta beslut
om att omställningen ska genomföras senast 2020. I betänkandet tydliggörs omsorgens roll
och vårdval primärvård (vårdcentralerna) pekas ut i att ha en särställning som ”nav”.
Definitionen Primärvård föreslås moderniseras. Utredaren lägger också fram ett förslag på
ett nationellt basuppdrag för primärvård.
2019 – Nya styrande principer för hälso- och sjukvård och en förändrad vårdgaranti som
beslutats av riksdagen börjar gälla i januari 2019.
Utredningen God och nära vård lämnar i juni sitt tredje delbetänkande. I detta betänkande
har man inga skarpa förslag, utan ger bakgrundstext till kommande slutbetänkande. Mer
fokus än tidigare läggs på förebyggande arbete: primärvårdens roll och behovet av den
breda samverkan med andra aktörer utanför hälso- och sjukvården. I detta betänkande
skrivs också tydligare om behovet av samverkan med förskola/skola inkl. elevhälsa.
2020- Regeringen har gått vidare med förslagen i delbetänkande 2 och en proposition har
lämnats. Denna ska behandlas av riksdagen i höst. Förändringarna är tänkta att gälla från
juli 2021.
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Utredningen God och nära vård lämnar sitt slutbetänkande bland annat föreslås att
begreppet hemsjukvård ska ersättas med hälso- och sjukvård i hemmet, att det ska finnas
en övergripande regional plan för den primära vården, ett antal olika förslag för att
förbättra samverkan på olika nivåer: runt individen, på verksamhetsnivå och för
övergripande planering. De flesta förslagen är tänkta att träda i kraft 2023.
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Framtidsspan: Utredningen fick under 2019 i tilläggsuppdrag att utreda förutsättningarna
för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården
vid lättare psykisk ohälsa. Detta uppdrag ska avrapporteras i januari 2021.
Förslagen från slutbetänkandet är under beredning, regeringen aviserade dock redan i
beslutet från april att det kommer att komma förslag som stärker individens rätt till fast
kontakt.
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Bilaga 2 – Nationell målbild och färdplan

Färdplanen visar att arbetet påbörjades innan den nationella utredningen tillsattes och att
omställningen kommer att ta tid. Utredaren bedömer att ett tioårsperspektiv är nödvändigt.
Färdplanen visar också tydligt att omställningen behöver göras på flera nivåer samtidigt: på
den individuella, som medarbetare såväl som på regional/kommunal och statlig nivå. I
färdplanen finns också angivet ett antal milstolpar som är beslutade respektive som ska
beslutas. Alla regioner/kommuner förväntas under 2020 fatta beslut att omställningen ska
genomföras.
Utifrån delbetänkande 2 beslutade regeringen i våras om en proposition inriktning för en
nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Inom ramen för den övergripande
inriktningen har regeringen även formulerat mål för de tre grundläggande delar som
inriktningen bygger på:
1. Tillgängligheten till primärvården ska öka
2. En mer delaktig patient och en personcentrerad vård
3. Kontinuiteten i primärvården ska öka
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Under hösten 2020 ska propositionen behandlas av riksdagen.
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Inriktning omställning god och nära vård på
Gotland

HSN 2020/252
HSN-AU § 133

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ser omställningen till en god och nära vård som
nödvändig för att klara välfärdsutmaningen och kunna möta framtidens
hälsoutmaningar.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom den föreslagna inriktningen och
ambitionen att regionövergripande ta fram en färdplan anpassad till de gotländska
förutsättningarna.

Omställningen till en god och nära vård handlar om en systemomställning till syfte
att säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att klara av att
möta framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen är det
helt avgörande att fokus framåt ligger på hur hälsa kan stärkas och inte bara behandla
sjukdom.
Skälen för behovet av omställning är flera: medellivslängden har ökat vilket är
positivt, att bli gammal innebär dock även ökat behov av vård och omsorg. Därtill
lever många människor länge med kroniska sjukdomar, vilket innebär förändrade
behov jämfört med tidigare. Hälsan skiljer sig dessutom alltmer mellan grupper.
Dessutom ökar ohälsosamma levnadsvanor risken för flera sjukdomar och tyvärr
pekar utvecklingen i flera fall åt fel håll. Dagens system är inte resursmässigt hållbart
att upprätthålla. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning är särskilt angelägen.
Invånarnas förutsättningar för att ta hand om sig måste stärkas. De som kan måste ta
ett större ansvar för sin hälsa. När det finns behov sker detta i samverkan med
vården. Om behovet inte kan tillgodoses på detta sätt ska vård och behandling i
första hand erbjudas i den primära vården. Den nära vården behöver utvecklas. Att
vården upplevs som nära ökar förtroendet och känslan av trygghet, vilket i sin tur
stärker individens förutsättningar. Om vårdbehovet inte kan tillgodoses i den primära
vården finns den specialiserade vården. Integrationen mellan egenvård, primärvård,
och specialistvård behöver på olika sätt både förstärkas och utvecklas. Arbetet med
omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. Det finns många lokala fina exempel
som är helt i linje med intentionen med omställningen till en god och nära vård.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och politik behöver dra åt
samma håll. På olika nivåer behöver det breda samtalet föras om varför omställning
behövs och vad målet är. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en
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Sammanträdesdatum 2020-10-20

HSN § 118

bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder.
En nationell målbild och färdplan har tagits fram för att stödja arbetet. Utifrån denna
förväntas regioner och kommuner i samverkan under 2020 fatta beslut om att
omställningen ska genomföras. För att förstå vad den nationella målbilden innebär
och hur det borde se ut på Gotland för att nå dit, behövs dialog. Som en del i detta
har under hösten 2020 ett antal workshops genomförts. Arbete med att ta fram en
lokalt förankrad målbild för Gotland pågår. För att på ett övergripande plan
konkretisera omställningen behöver en lokal färdplan tas fram.
Ärendets behandling under mötet

Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, närvarar och svarar på frågor.
Ärendet förbereds även för att lyftas till regionstyrelsen och regionfullmäktige under
hösten 2020.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 133
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Cecilia
Berg, utvecklingsledare socialförvaltningen, närvarar och svarar på frågor.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ser omställningen till en god och nära vård som
nödvändig för att klara välfärdsutmaningen och kunna möta framtidens
hälsoutmaningar.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom den föreslagna inriktningen och
ambitionen att regionövergripande ta fram en färdplan anpassad till de gotländska
förutsättningarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 september 2020
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/04/sou-202019/
Skickas till
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Cecilia Berg, utvecklingsledare socialförvaltningen
Mariann Godin Luthman, strateg kvalitet och utveckling, regionstyrelseförvaltningen
Socialnämnden
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
HSN 2020/252
24 september 2020

Emma Norrby, Cecilia Berg
Verksamhetsutvecklare

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialnämnden

Omställning till en god och nära vård på Gotland
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ser omställningen till en god och nära vård som
nödvändig för att klara välfärdsutmaningen och kunna möta framtidens
hälsoutmaningar.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom den föreslagna inriktningen och
ambitionen att regionövergripande ta fram en färdplan anpassad till de gotländska
förutsättningarna.

Sammanfattning

Omställningen till en god och nära vård handlar om en systemomställning till syfte
att säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att vi ska klara
av att möta framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen
är det helt avgörande att fokus framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa, inte bara
behandla sjukdom.
Skälen för behovet av omställning är flera: medellivslängden har ökat vilket är
positivt, att bli gammal innebär dock även ökat behov av vård och omsorg. Därtill
lever många människor länge med kroniska sjukdomar, vilket innebär förändrade
behov jämfört med tidigare. Hälsan skiljer sig dessutom alltmer mellan grupper.
Dessutom så ökar ohälsosamma levnadsvanor risken för flera sjukdomar och tyvärr
så pekar utvecklingen i flera fall åt fel håll. Dagens system är inte resursmässigt
hållbart att upprätthålla. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning är särskilt angelägen.
Invånarnas förutsättningar för att ta hand om sig måste stärkas. De som kan måste ta
ett större ansvar för sin hälsa. När det finns behov sker detta i samverkan med
vården. Om behovet inte kan tillgodoses på detta sätt ska vård och behandling i
första hand erbjudas i den primära vården. Den nära vården behöver utvecklas. Att
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vården upplevs som nära ökar förtroendet och känslan av trygghet, vilket i sin tur
stärker individens förutsättningar. Om vårdbehovet inte kan tillgodoses i den primära
vården så finns den specialiserade vården. Integrationen mellan egenvård,
primärvård, och specialistvård vård behöver på olika sätt både förstärkas och
utvecklas. Arbetet med omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. Det finns
många lokal fina exempel som är helt i linje med intentionen med omställningen till
en god och nära vård.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter, politik behöver dra åt samma
håll. På olika nivåer behöver det breda samtalet föras om varför omställning behövs
och vad målet är. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder.
En nationell målbild och färdplan har tagits fram för att stödja arbetet. Utifrån denna
förväntas regioner och kommuner i samverkan under 2020 fatta beslut om att
omställningen ska genomföras. För att förstå vad den nationella målbilden innebär
för oss och hur det borde se ut på Gotland för att nå dit, behövs dialog. Som en del i
detta har under hösten ett antal workshops genomförts. Arbete med att ta fram en
lokalt förankrad målbild för Gotland pågår. För att på ett övergripande plan
konkretisera omställningen behöver en lokal färdplan tas fram.
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Ärendebeskrivning

Varför omställning?
Omställning till en God och Nära vård handlar om en systemomställning till syfte att
säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att vi ska klara av
att möta framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen är
det helt avgörande att fokus framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa, inte bara
behandla sjukdom.
Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem svarar inte mot dagens behov. Samhället ser
annorlunda ut än när systemet upprättades, då var infektionssjukdomar och olycksfall
de vanligaste åkommorna. Dåtidens behov har inneburit att det svenska hälso- och
sjukvårdssystemet är fokuserat på sjukhus och akutsjukvård. Idag lever många
människor länge med kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes, hjärt/kärlsjukdomar och cancer vilket ställer helt andra krav på hälso- och
sjukvårdssystemet. Idag lever dessutom allt fler människor längre vilket är positivt, att
bli gammal innebär dock ökat behov av omsorg och ökad risk för att drabbas av
vissa sjukdomar exempelvis demens. Den demografiska utvecklingen innebär därmed
både att behoven som ska mötas har förändrats och att volymen människor med
ökat behov av vård och omsorg ökar.
Utöver detta pekar utvecklingen av ohälsosamma levnadsvanor, trots god kunskap
om dess påverkan på vår hälsa, åt fel håll. Varje år insjuknar över 90 000 personer i
Sverige i sjukdomar kopplade till kostvanor och fysisk inaktivitet. Enligt
Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av
alla hjärtsjukdomar och stroke, liksom 30 procent av all cancer. Cancerfonden skriver
i sin rapport för 2020 att fetma och övervikt är en av de största orsakerna till
sjukdom och förlorade levnadsår i Sverige. På Gotland har knappt 70 procent av
männen och knappt 50 procent av kvinnorna fetma eller övervikt och därmed ökad
risk för minst 13 cancerdiagnoser. Utvecklingen med ohälsosamma levnadsvanor är
därmed oroande både ur perspektivet onödigt lidande men också att det medför
kraftigt ökad risk för sjuklighet och som en följd av det, ökat behov av vård och
omsorg. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska
vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska
utvecklingen och invånarnas behov, krävs en omställning i hela vårdkedjan.
Åtgärderna måste syfta till bibehållen eller ökad kvalitet, ökad jämlikhet och bättre
resursanvändning.
Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård anger i rapporten ”att förebygga
kroniska sjukdomar genom goda levnadsvanor” att nästan varannan vuxen svensk
har minst en kronisk sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor
kan förebygga, eller förbättra, 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar.
Forskning har tydligt identifierat ett antal levnadsvanor som är starkt kopplade till
kronisk sjukdom: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet,
ohälsosamma matvanor, stress och sömnstörningar. Fokus på hur vi kan stärka hälsa,
inte bara behandla sjukdom, är därför helt avgörande för att vi ska klara av att möta
framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen. Fokus på
hälsa innebär behov av att involvera andra aktörer än de som idag vanligen
förknippas med hälso- och sjukvård. Omställningen innebär ett paradigmskifte, som
behöver göras genom gemensam kraftansträngning av verksamheter inom Region
Gotland såväl som andra verksamheter och aktörer och i nära dialog med invånarna
på Gotland.
Nationellt har konstaterats att Sverige har goda resultat gällande medicinsk kvalitet
men sämre när det gäller kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet. Parametrar som
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dessutom är särskilt viktiga vid behandling av de sjukdomar som är vanliga idag. Det
är lätt att inse vikten av att en person med komplex livslång sjukdomsbild är delaktig
i sin vård och omsorg, liksom har insikt i hur hen själv kan hantera och påverka sin
sjukdom. Likaså vikten av kontinuitet, att inte behöver återupprepa sin berättelse vid
varje kontakt, att kunna etablera en relation som skapar trygghet. Hälsan skiljer sig
också alltmer åt mellan grupper. Att vården generellt sett i dag har problem med att
nå socioekonomiskt svaga grupper och tillmötesgå hälso- och sjukvårdsbehov hos
dessa är väl känt. Hälso- och sjukvårdssystemet måste konstrueras så att behovet hos
dessa grupper möts på ett bättre sätt än i dag.
Befolkningsförändringen – även kallad välfärdsutmaningen
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram nedanstående bild för att
illustrera skillnaden mellan invånarnas behov av välfärdstjänster (grå streckad linje)
och den arbetsföra befolkningen (röd heldragen linje) i Sverige. Linjen som beskriver
behovet är uträknad utifrån ”om vi fortsätter som idag”, förändringar som ökad
förekomst av psykisk ohälsa eller ökad förekomst av sjukdomar kopplade till
försämrade levnadsvanor ingår inte. Bilden understryker behovet av att göra
annorlunda, effektiviseringar behövs men de kommer inte att räcka för att sluta
”gapet” och få linjerna att mötas.

Behovet av omställning delas i alla regioner och kommuner, ”gapets” storlek och
utvecklingen framåt ser dock olika ut. Nedanstående bild från 2017 visar
befolkningsutveckling per region. Region Gotland står ut som den enda region med
kraftigt ökat antal äldre och samtidig minskning av antalet arbetsföra. Det betyder att
situationen är särskilt angelägen på Gotland.
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Blå=0-19 år, orange=20-67 år, grå=80+ år

Ett annat sätt att uttrycka detta är nedanstående bild som visar uppskattat behov av
produktion för några verksamheter inom Region Gotland.

Som exempel kan konsekvensen av befolkningsutvecklingen till 2027 beskrivas som
beräknat behov av ungefär en ytterligare vårdavdelning inom somatisk slutenvård.
Motsvarande situation ses andra verksamheter. Beräkningen utgår endast från
prognosticerad befolkningsförändring på Gotland och tar inte höjd för ökad
förekomst av sjukdomar kopplade till försämrade levnadsvanor.
Betraktat ur ett systemperspektiv så är det naturligt att en verksamhet som möter
detta ökande behov kommer att efterfråga mer resurser av olika slag exempelvis
större lokaler, fler medarbetare eller avgränsningar i uppdrag etc. Det är i
sammanhanget viktigt att understryka att behoven är och kommer att vara faktiska.
Så länge systemet ser fortsatt likadant ut och antalet med behov ökar kommer
behovet av mer resurser att vara en konsekvens.
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Sammanfattningsvis har i detta kapitel konstateras att dagens hälso- och
sjukvårdssystem är konstruerat för att möta andra behov än dem som är vanliga idag.
Dessutom är dagens system inte resursmässigt hållbart att upprätthålla, en
omställning behövs. Det nya systemet behöver också kunna möta utvecklingen med
ohälsosamma levnadsvanor, vilket innebär behov av att involvera brett.

Vad innebär omställningen?
En nationell målbild anger inriktningen

För att stödja arbetet har en nationell målbild tagits fram, se rutan nedan. Arbetet
med omställningen ska leda till att den nationella målbilden uppnås. Målbilden är
vägledande men ger inte detaljerade svar. Det är tydligt uttalat att lösningar ofta
behöver se olika ut i landet eftersom förutsättningarna varierar. Ett arbetssätt som är
funktionellt i Norrbotten passar kanske inte lika bra i Stockholm. Det betyder inte att
det inte är viktigt att ta del av andras arbete. Vi ska lära av varandra med vetskap om
att goda exempel kan behöva omformas utifrån lokala förutsättningar.
Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg, som stärker hälsan.
Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.
Primärvården är navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på
och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

För att ytterligare stödja arbetet har även en nationell färdplan tagits fram, se bilaga 2.
Som en del i den nationella färdplanen förväntas alla regioner och kommuner under
2020 fatta beslut om att omställningen ska genomföras.
Primärvård är en vårdnivå

Det finns en tendens att i folkmun likställa primärvård med verksamhet som bedrivs
på en vårdcentral. Inom primärvården verkar dock flera andra aktörer exempelvis
fysioterapeuter, hemsjukvård, elevhälsa med flera. För att undvika missförstånd är
det därför viktigt att slå fast att med begreppet primärvård avses en vårdnivå.
Primärvården är den del av hälso- och sjukvården som har bäst förutsättningar att se
till personers hela vårdbehov. Forskning visar också att en stärkt primärvård har goda
förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa i befolkningen. Primärvården är den aktör
som bedöms ha bäst förutsättningar att möta behoven genom att arbeta nära
tillsammans med invånarna, i bred dialog med berörda aktörer, och över tid. För att
det hälsofrämjande arbetet verkligen ska ge effekt behöver dock fler aktörer hjälpas
åt.

6 (13)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/252

Stärka invånarens förutsättningar att ta hand om sig

Nedanstående bild (lånad från Jönköping) visar vad omställningen handlar om. Som
individer lever vi våra liv med en vardag som består av arbete/skola och fritid, ibland
behöver vi stöd för kropp och själ, ibland inträffar något som gör att vi behöver stöd
från den primära vården och i vissa fall behöver vi specialiserad vård.

Genom egen omsorg och goda levnadsvanor stärks hälsan. Rörelse, bra kost, måttligt
med alkohol och att inte röka ger bevisad god effekt på hälsan. Tillräckligt med god
sömn och måttligt med stress är andra viktiga delar i den egna omsorgen. Invånaren
behöver ta ett större ansvar för att ta hand om sig själv. För att uppnå detta måste
förutsättningarna för individen stärkas genom exempelvis ökad kunskap och olika
sorters stöd såväl i form av fysisk miljö som digitala möjligheter. Det är ökat fokus på
hälsa som framförallt ger behov av att involvera brett.
Invånare som kan måste ta ett större ansvar för sin egenvård. För att kunna göra
detta behövs stöd. 1177 vårdguiden på nätet och 1177 per telefon är exempel på
viktiga delar för att stötta individen i att ta ett större ansvar.
När det finns behov ska egenvården ske i samverkan med vården. Verksamheter
inom primärvården ska vara naturliga som samarbetspart till invånaren exempelvis
inom hemsjukvård eller vid vårdcentral. Genom en överenskommelse med vården
tydliggörs vad individen kan göra och vad vården kan stötta med.
Om behovet inte kan tillgodoses genom egenvård i samverkan med vården ska vård
och behandling, i första hand erbjudas i primärvården. Primärvården är den aktör
som bedöms ha bäst förutsättningar att möta behoven genom att arbeta nära,
tillsammans med invånarna, och över tid. Forskning visar också att en stärkt
primärvård har goda förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa i befolkningen.
Den nära vården behöver utvecklas. Att vården upplevs som nära ökar förtroendet
och känslan av trygghet, vilket i sin tur stärker individens förutsättningar. Närhet kan
innebära olika saker: god tillgänglighet i form av olika kontaktvägar och öppettider.
Närhet kan också vara geografiskt avstånd, att kunna få hjälp med vissa insatser vid
en trygghetspunkt är ett exempel. Närhet har också en relationell innebörd som
handlar om att vården kan erbjuda kontinuitet, samordning, trygghet och kompetens.
Att jag som individ möter samma vårdpersonal och slipper återberätta min historia,
att det finns förutsättningar för att etablera en relation som skapar trygghet.
Utgångspunkten är invånarens upplevelse, men detta ska inte missförstås som att
individen blir beställare av vård. Utan att hälso- och sjukvården i dialog med
invånaren, utifrån dennes förutsättningar och preferenser, ska kunna erbjuda olika
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lösningar. Hälso- och sjukvården måste ta ansvar för att lösningarna som erbjuds är
resurseffektiva. Hälso- och sjukvården har även fortsättningsvis ett lagstadgat ansvar
att prioritera så den som har störst vårdbehov får företräde.
Om vårdbehovet inte kan tillgodoses i primärvården så finns den specialiserade
vården. Det är då lika viktigt att olika lösningar kan erbjudas, i dialog med invånaren,
utifrån dennes förutsättningar och preferenser, så att vården upplevs nära.
Integrationen mellan egenvård, primärvård, och specialistvård vård behöver på olika
sätt både förstärkas och utvecklas. Den specialiserade vården har en viktig funktion i
att stötta primärvården, vilket kan ske både fysiskt och digitalt. Var vårdpersonalen är
anställda är ur individens perspektiv inte intressant. Nedanstående bild visar
förflyttningen som behöver göras för att stärka invånarnas förutsättningar att ta hand
om sig själva.

Omställningen innebär också en förståelseprocess

Omställningen till god och nära vård pågår i hela Sverige. Det officiella ”startskottet”
kan sägas vara utredningen Effektiv vård. I den befästes flera av de utgångspunkter
som är grunden för pågående arbete. Insikten om behovet av förändring och
svagheterna i nuvarande system fanns i hälso- och sjukvården och förslagen i
utredningen vållade, med något undantag, egentligen inte så kontroversiella
diskussioner. 2017 tillsattes en nationell utredare, Anna Nergårdh, med uppdrag att
brett stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. I bilaga 1 finns en
kortfattad årsvis beskrivning av omställningsarbetet. Efterhand som arbetet har
fortskridit har behovet av att inkludera fler aktörer blivit alltmer tydligt. Särskilt
gällande ökat fokus på hälsa och förebyggande insatser. Omställningen innebär på
detta sätt också en förståelseprocess där olika aktörer involverats över tid. Betänk att
ett av skälen till omställning är att dagens system utgår från fokus på sjukhus och
akutsjukvård. Det är inte konstigt att även förståelseprocessen följer den ordning
som dagens system har. Att olika aktörer har varit inkluderade olika länge är viktigt
att ha med sig. Någon har arbetat med frågan i flera år medans någon annan precis
börjar förstå vad det handlar om. Även i den nationella målbilden syns
förståelseprocessen då begrepp som ”patient” riskerar att skapa onödiga trösklar i
andra verksamheter exempelvis socialtjänst och elevhälsa.
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En rörelse som pågår - både nationellt och lokalt
Av den nationella färdplanen (bilaga 2) kan utläsas att omställningen till en god och
nära vård redan pågår men det finns behov av att skala upp för att åstadkomma ett
paradigmskifte. Även på Gotland pågår omställningen, det finns många fina exempel
som är helt i linje med intentionen med god och nära vård exempelvis inrättande av
trygghetspunkter, socialpsykiatriskt team och första linjemottagningen för att bara
nämna några få. Gotlands litenhet och överblickbarhet ger särskilda förutsättningar
att finna kloka integrerade lösningar. Litenheten innebär samtidigt särskilda
förutsättningar exempelvis i vilken vård som är resurseffektiv att flytta från sjukhuset,
då sjukhuset även fortsatt behövs.
Långsiktighet och uthållighet kommer att krävas - på flera nivåer

I den nationella utredningens slutbetänkande, som lämnades i april 2020,
understryker utredaren att omställningen till en god och nära vård innebär en
samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en betydande utmaning.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder. Detta gäller såväl på kommunal som på regional och nationell nivå.
Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå.
Metod för förändring

Omställningen till en god och nära vård är komplex och innebär ett paradigmskifte.
Komplexa förändringar kräver andra tillvägagångssätt/metoder än enkla eller
komplicerade förändringar. Frågor som ”vad ska vi göra?” och ”hur ska vi göra?”
kan inte på förhand tydligt definieras. Istället behövs mål som ger riktning,
delaktighet, förståelse och insikt av berörda för att de ska kunna agera i riktning mot
målet. Som stöd för att säkerställa att förändringen går i önskad riktning behövs
uppföljning som möjliggör justering. Ett nationellt arbete för hur förändringen ska
kunna följas upp pågår.
Bred delaktighet och dialog är avgörande

För att förstå vad den nationella målbilden innebär för oss och hur det borde se ut på
Gotland för att nå dit, behövs dialog. Som en del i detta har under hösten ett antal
workshops genomförts med medarbetare har ledaruppdrag och därmed har viktiga
roller som förändringsledare i omställningen till god och nära vård. Förvaltningar
som varit representerade är: socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
regionsstyrelseförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Även vissa
verksamheter som utför verksamhet på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och som är centrala i sammanhanget har bjudits in. Exempel på insikter och inspel
som lyfts under workshoparna:
”God och nära vård handlar om att fler ska må bättre längre”
”Omställningen är angelägen- vi måste komma vidare!”
”Vikten av samverkan och samordning blir tydlig”
”Hälsa behöver vara mer i fokus”
”Viktigt med politikens samtidiga förståelseresa”
”Invånarnas förväntningar påverkar”
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”Invånaren behöver involveras tidigare och vara med i processen. Hur ska
det se ut behöver utforskas tillsammans, men viktigt att förutsättningarna är
kända dvs vad vi står inför”
En lokal målbild och färdplan för Gotland

Arbete med att ta fram en lokal målbild för Gotland pågår. Tanken med den lokala
målbilden är att den utgår från den nationella men har ett språk som inkluderar och
är mer lokalt förankrat. I workshoparna har framkommit behov av att målbilden
även kan utgöra ett visuellt stöd för ett brett samtal om vad omställningen till en god
och nära vård innebär.
Den nationella färdplanen (bilaga 2) anger att olika nivåer behöver dra åt samma håll,
så är det också lokalt. Invånare, medarbetare, verksamheter, politik behöver dra åt
samma håll. På olika nivåer behöver det breda samtalet föras om varför omställning
behövs och vad målet är. I detta fall är Gotlands litenhet en fördel. Det är också
troligt att omställningen kommer att innebära behov av, att på olika nivåer, fatta
svåra beslut vilket ytterligare förstärker vikten av att dra åt samma håll. Att olika
nivåer gör prioriteringar utifrån ett helhetstänk och i riktning mot omställning till en
god och nära vård.
För att på ett övergripande plan konkretisera omställningen behöver en lokal
färdplan tas fram. Färdplanen bör uppdateras kontinuerligt och peka ut ett antal
områden där förflyttning behöver ske.
För att stötta omställningen tillskjuter staten finansiering i form av statliga
överenskommelsemedel. Dessa har hittills varit utformade med tydliga krav på vilka
insatser som ska göras. Det finns en ambition från SKR och regeringen att lägga
samman flera av de pågående överenskommelserna och i högre grad möjliggöra att
regionerna kan använda medlen till insatser utifrån lokala förutsättningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-24
För mer information om det nationella arbetet:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/04/sou-202019/
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen

Marie Loob, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Marica Gardell, Socialdirektör
Skickas till
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Cecilia Berg, utvecklingsledare socialförvaltningen
Mariann Godin Luthman, strateg kvalitet och utveckling, Regionstyrelseförvaltningen.
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Bilaga 1 – Omställningen innebär också en förståelseprocess
Nedan följer en kortfattad årsvis beskrivning av omställningsarbetet. Beskrivningen
är inte alls uttömmande, mycket kan läggas till. Tanken är att ge en kortfattad bild av
hur processen utvecklats och peka på några viktiga hållpunkter. Efterhand som
arbetat har fortskridit har behovet av att inkludera fler aktörer blivit alltmer tydligt.
Omställningen innebär på detta sätt också en förståelseprocess där olika aktörer
involverats över tid. Betänk att ett av skälen till omställning är att dagens system
utgår från fokus på sjukhus och akutsjukvård. Det är inte konstigt att även
förståelseprocessen följer den ordning som dagens system har. Att olika aktörer har
varit inkluderade olika länge är viktigt att ha med sig eftersom det innebär olika
förutsättningar. Någon har arbetet med frågan i flera år medans någon annan knappt
hört vad det handlar om.
2016 – Göran Stiernstedt lämnar slutbetänkandet för utredningen Effektiv vård. I
utredningen görs bland annat en internationell jämförelse. Fokus är landstingsdelarna
och det konstateras bl a att den svenska hälso- och sjukvården i alltför hög grad
kretsar kring sjukhusen och indelning i subspecialiteter, vilket har varit
ändamålsenligt under många år men att befolkningens behov succesivt har
förändrats. Detta ställer andra krav på hälso- och sjukvårdssystemet. Utredningen
lägger en mängd förslag och bedömningar.

2017- Anna Nergårdh tillsätts som nationell utredare för det som nu börjar kallas
omställningen till god och nära vård. Utredaren får i uppdrag att ta förslag från
effektiv vård vidare och brett stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern,
jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Med
primärvård avses vårdnivån primär vård.
Utredningen God och nära vård lämnar i juni sitt första delbetänkande med förslag
på nya styrande principer för hälso- och sjukvården, en nationell målbild och en
nationell färdplan. Utredningen föreslår också en förändrad behovsstyrd vårdgaranti.
Fokus är fortfarande landstingsdelarna men mer primärvård (i betydelsen vårdnivå).

2018- Som en del i omställningen träder lagen om samverkan vid utskrivning från
slutenvård i kraft i januari 2018. Riksdagen beslutar också om en ny beslutsprocess
för den högspecialiserade vården.
Utredningen God och nära vård lämnar i juni sitt andra delbetänkande där målbild
och färdplan fördjupas. Alla regioner och kommuner förväntas enligt färdplanen att
fatta beslut om att omställningen ska genomföras senast 2020. I betänkandet
tydliggörs omsorgens roll och vårdval primärvård (vårdcentralerna) pekas ut i att ha
en särställning som ”nav”. Definitionen Primärvård föreslås moderniseras. Utredaren
lägger också fram ett förslag på ett nationellt basuppdrag för primärvård.

2019 – Nya styrande principer för hälso- och sjukvård och en förändrad vårdgaranti
som beslutats av riksdagen börjar gälla i januari 2019.
Utredningen God och nära vård lämnar i juni sitt tredje delbetänkande. I detta
betänkande har man inga skarpa förslag, utan ger bakgrundstext till kommande
slutbetänkande. Mer fokus än tidigare läggs på förebyggande arbete: primärvårdens
roll och behovet av den breda samverkan med andra aktörer utanför hälso- och
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sjukvården. I detta betänkande skrivs också tydligare om behovet av samverkan med
förskola/skola inkl. elevhälsa.

2020- Regeringen har gått vidare med förslagen i delbetänkande 2 och en proposition
har lämnats. Denna ska behandlas av riksdagen i höst. Förändringarna är tänkta att
gälla från juli 2021.
Utredningen God och nära vård lämnar sitt slutbetänkande bland annat föreslås att
begreppet hemsjukvård ska ersättas med hälso- och sjukvård i hemmet, att det ska
finnas en övergripande regional plan för den primära vården, ett antal olika förslag
för att förbättra samverkan på olika nivåer: runt individen, på verksamhetsnivå och
för övergripande planering. De flesta förslagen är tänkta att träda i kraft 2023.

Framtidsspan: Utredningen fick under 2019 i tilläggsuppdrag att utreda
förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga
insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa. Detta uppdrag ska
avrapporteras i januari 2021.
Förslagen från slutbetänkandet är under beredning, regeringen aviserade dock redan i
beslutet från april att det kommer att komma förslag som stärker individens rätt till
fast kontakt.

12 (13)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/252

Bilaga 2 – Nationell målbild och färdplan

Färdplanen visar att arbetet påbörjades innan den nationella utredningen tillsattes och
att omställningen kommer att ta tid. Utredaren bedömer att ett tioårsperspektiv är
nödvändigt. Färdplanen visar också tydligt att omställningen behöver göras på flera
nivåer samtidigt: på den individuella, som medarbetare såväl som på
regional/kommunal och statlig nivå. I färdplanen finns också angivet ett antal
milstolpar som är beslutade respektive som ska beslutas. Alla regioner/kommuner
förväntas under 2020 fatta beslut att omställningen ska genomföras.
Utifrån delbetänkande 2 beslutade regeringen i våras om en proposition inriktning
för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Inom ramen för den
övergripande inriktningen har regeringen även formulerat mål för de tre
grundläggande delar som inriktningen bygger på:
1. Tillgängligheten till primärvården ska öka
2. En mer delaktig patient och en personcentrerad vård
3. Kontinuiteten i primärvården ska öka
Under hösten 2020 ska propositionen behandlas av riksdagen.
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Socialnämndens beslut

 Socialnämnden ser omställningen till en god och nära vård som nödvändig för att
klara välfärdsutmaningen och kunna möta framtidens hälsoutmaningar.
 Socialnämnden ställer sig bakom den föreslagna inriktningen och ambitionen att
regionövergripande ta fram en färdplan anpassad till de gotländska
förutsättningarna.

Omställningen till en god och nära vård handlar om en systemomställning till syfte
att säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att klara av att
möta framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen är det
helt avgörande att fokus framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla
sjukdom.
Skälen för behovet av omställning är flera: medellivslängden har ökat vilket är
positivt, att bli gammal innebär dock även ökat behov av vård och omsorg. Därtill
lever många människor länge med kroniska sjukdomar, vilket innebär förändrade
behov jämfört med tidigare. Hälsan skiljer sig dessutom alltmer mellan grupper.
Dessutom så ökar ohälsosamma levnadsvanor risken för flera sjukdomar och tyvärr
pekar utvecklingen i flera fall åt fel håll. Dagens system är inte resursmässigt hållbart
att upprätthålla. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning är särskilt angelägen.
Invånarnas förutsättningar för att ta hand om sig måste stärkas. De som kan måste ta
ett större ansvar för sin hälsa. När det finns behov sker detta i samverkan med
vården. Om behovet inte kan tillgodoses på detta sätt ska vård och behandling i
första hand erbjudas i den primära vården. Den nära vården behöver utvecklas. Att
vården upplevs som nära ökar förtroendet och känslan av trygghet, vilket i sin tur
stärker individens förutsättningar. Om vårdbehovet inte kan tillgodoses i den primära
vården finns den specialiserade vården. Integrationen mellan egenvård, primärvård,
och specialistvård behöver på olika sätt både förstärkas och utvecklas. Arbetet med
omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. Det finns många lokal fina exempel
som är helt i linje med intentionen med omställningen till en god och nära vård.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och politik behöver dra åt
samma håll. På olika nivåer behöver det breda samtalet föras om varför omställning
behövs och vad målet är. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en
bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder.
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En nationell målbild och färdplan har tagits fram för att stödja arbetet. Utifrån denna
förväntas regioner och kommuner i samverkan under 2020 fatta beslut om att
omställningen ska genomföras. För att förstå vad den nationella målbilden innebär
och hur det borde se ut på Gotland för att nå dit, behövs dialog. Som en del i detta
har under hösten 2020 ett antal workshops genomförts. Arbete med att ta fram en
lokalt förankrad målbild för Gotland pågår. För att på ett övergripande plan
konkretisera omställningen behöver en lokal färdplan tas fram.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-24
För mer information om det nationella arbetet:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/04/sou-202019/
Skickas till
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Cecilia Berg, utvecklingsledare socialförvaltningen
Mariann Godin Luthman, strateg kvalitet och utveckling, Regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen
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24 september 2020

Emma Norrby, Cecilia Berg
Verksamhetsutvecklare

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialnämnden

Omställning till en god och nära vård på Gotland
Förslag till beslut

•

Socialnämnden ser omställningen till en god och nära vård som nödvändig för att
klara välfärdsutmaningen och kunna möta framtidens hälsoutmaningar.
• Socialnämnden ställer sig bakom den föreslagna inriktningen och ambitionen att
regionövergripande ta fram en färdplan anpassad till de gotländska
förutsättningarna.

Sammanfattning

Omställningen till en god och nära vård handlar om en systemomställning till syfte
att säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att vi ska klara
av att möta framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen
är det helt avgörande att fokus framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa, inte bara
behandla sjukdom.
Skälen för behovet av omställning är flera: medellivslängden har ökat vilket är
positivt, att bli gammal innebär dock även ökat behov av vård och omsorg. Därtill
lever många människor länge med kroniska sjukdomar, vilket innebär förändrade
behov jämfört med tidigare. Hälsan skiljer sig dessutom alltmer mellan grupper.
Dessutom så ökar ohälsosamma levnadsvanor risken för flera sjukdomar och tyvärr
så pekar utvecklingen i flera fall åt fel håll. Dagens system är inte resursmässigt
hållbart att upprätthålla. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning är särskilt angelägen.
Invånarnas förutsättningar för att ta hand om sig måste stärkas. De som kan måste ta
ett större ansvar för sin hälsa. När det finns behov sker detta i samverkan med
vården. Om behovet inte kan tillgodoses på detta sätt ska vård och behandling i
första hand erbjudas i den primära vården. Den nära vården behöver utvecklas. Att
vården upplevs som nära ökar förtroendet och känslan av trygghet, vilket i sin tur
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stärker individens förutsättningar. Om vårdbehovet inte kan tillgodoses i den primära
vården så finns den specialiserade vården. Integrationen mellan egenvård,
primärvård, och specialistvård vård behöver på olika sätt både förstärkas och
utvecklas. Arbetet med omställningen pågår nationellt såväl som lokalt. Det finns
många lokal fina exempel som är helt i linje med intentionen med omställningen till
en god och nära vård.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter, politik behöver dra åt samma
håll. På olika nivåer behöver det breda samtalet föras om varför omställning behövs
och vad målet är. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder.
En nationell målbild och färdplan har tagits fram för att stödja arbetet. Utifrån denna
förväntas regioner och kommuner i samverkan under 2020 fatta beslut om att
omställningen ska genomföras. För att förstå vad den nationella målbilden innebär
för oss och hur det borde se ut på Gotland för att nå dit, behövs dialog. Som en del i
detta har under hösten ett antal workshops genomförts. Arbete med att ta fram en
lokalt förankrad målbild för Gotland pågår. För att på ett övergripande plan
konkretisera omställningen behöver en lokal färdplan tas fram
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Ärendebeskrivning

Varför omställning?
Omställning till en God och Nära vård handlar om en systemomställning till syfte att
säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att vi ska klara av
att möta framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen är
det helt avgörande att fokus framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa, inte bara
behandla sjukdom.
Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem svarar inte mot dagens behov. Samhället ser
annorlunda ut än när systemet upprättades, då var infektionssjukdomar och olycksfall
de vanligaste åkommorna. Dåtidens behov har inneburit att det svenska hälso- och
sjukvårdssystemet är fokuserat på sjukhus och akutsjukvård. Idag lever många
människor länge med kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes, hjärt/kärlsjukdomar och cancer vilket ställer helt andra krav på hälso- och
sjukvårdssystemet. Idag lever dessutom allt fler människor längre vilket är positivt, att
bli gammal innebär dock ökat behov av omsorg och ökad risk för att drabbas av
vissa sjukdomar exempelvis demens. Den demografiska utvecklingen innebär därmed
både att behoven som ska mötas har förändrats och att volymen människor med
ökat behov av vård och omsorg ökar.
Utöver detta pekar utvecklingen av ohälsosamma levnadsvanor, trots god kunskap
om dess påverkan på vår hälsa, åt fel håll. Varje år insjuknar över 90 000 personer i
Sverige i sjukdomar kopplade till kostvanor och fysisk inaktivitet. Enligt
Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent av
alla hjärtsjukdomar och stroke, liksom 30 procent av all cancer. Cancerfonden skriver
i sin rapport för 2020 att fetma och övervikt är en av de största orsakerna till
sjukdom och förlorade levnadsår i Sverige. På Gotland har knappt 70 procent av
männen och knappt 50 procent av kvinnorna fetma eller övervikt och därmed ökad
risk för minst 13 cancerdiagnoser. Utvecklingen med ohälsosamma levnadsvanor är
därmed oroande både ur perspektivet onödigt lidande men också att det medför
kraftigt ökad risk för sjuklighet och som en följd av det, ökat behov av vård och
omsorg. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska
vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska
utvecklingen och invånarnas behov, krävs en omställning i hela vårdkedjan.
Åtgärderna måste syfta till bibehållen eller ökad kvalitet, ökad jämlikhet och bättre
resursanvändning.
Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård anger i rapporten ”att förebygga
kroniska sjukdomar genom goda levnadsvanor” att nästan varannan vuxen svensk
har minst en kronisk sjukdom. Förbyggande insatser som stöttar goda levnadsvanor
kan förebygga, eller förbättra, 90 procent av sjukligheten i kroniska sjukdomar.
Forskning har tydligt identifierat ett antal levnadsvanor som är starkt kopplade till
kronisk sjukdom: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet,
ohälsosamma matvanor, stress och sömnstörningar. Fokus på hur vi kan stärka hälsa,
inte bara behandla sjukdom, är därför helt avgörande för att vi ska klara av att möta
framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen. Fokus på
hälsa innebär behov av att involvera andra aktörer än de som idag vanligen
förknippas med hälso- och sjukvård. Omställningen innebär ett paradigmskifte, som
behöver göras genom gemensam kraftansträngning av verksamheter inom Region
Gotland såväl som andra verksamheter och aktörer och i nära dialog med invånarna
på Gotland.
Nationellt har konstaterats att Sverige har goda resultat gällande medicinsk kvalitet
men sämre när det gäller kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet. Parametrar som
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dessutom är särskilt viktiga vid behandling av de sjukdomar som är vanliga idag. Det
är lätt att inse vikten av att en person med komplex livslång sjukdomsbild är delaktig
i sin vård och omsorg, liksom har insikt i hur hen själv kan hantera och påverka sin
sjukdom. Likaså vikten av kontinuitet, att inte behöver återupprepa sin berättelse vid
varje kontakt, att kunna etablera en relation som skapar trygghet. Hälsan skiljer sig
också alltmer åt mellan grupper. Att vården generellt sett i dag har problem med att
nå socioekonomiskt svaga grupper och tillmötesgå hälso- och sjukvårdsbehov hos
dessa är väl känt. Hälso- och sjukvårdssystemet måste konstrueras så att behovet hos
dessa grupper möts på ett bättre sätt än i dag.
Befolkningsförändringen – även kallad välfärdsutmaningen
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram nedanstående bild för att
illustrera skillnaden mellan invånarnas behov av välfärdstjänster (grå streckad linje)
och den arbetsföra befolkningen (röd heldragen linje) i Sverige. Linjen som beskriver
behovet är uträknad utifrån ”om vi fortsätter som idag”, förändringar som ökad
förekomst av psykisk ohälsa eller ökad förekomst av sjukdomar kopplade till
försämrade levnadsvanor ingår inte. Bilden understryker behovet av att göra
annorlunda, effektiviseringar behövs men de kommer inte att räcka för att sluta
”gapet” och få linjerna att mötas.

Behovet av omställning delas i alla regioner och kommuner, ”gapets” storlek och
utvecklingen framåt ser dock olika ut. Nedanstående bild från 2017 visar
befolkningsutveckling per region. Region Gotland står ut som den enda region med
kraftigt ökat antal äldre och samtidig minskning av antalet arbetsföra. Det betyder att
situationen är särskilt angelägen på Gotland.
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Blå=0-19 år, orange=20-67 år, grå=80+ år

Ett annat sätt att uttrycka detta är nedanstående bild som visar uppskattat behov av
produktion för några verksamheter inom Region Gotland.

Som exempel kan konsekvensen av befolkningsutvecklingen till 2027 beskrivas som
beräknat behov av ungefär en ytterligare vårdavdelning inom somatisk slutenvård.
Motsvarande situation ses andra verksamheter. Beräkningen utgår endast från
prognosticerad befolkningsförändring på Gotland och tar inte höjd för ökad
förekomst av sjukdomar kopplade till försämrade levnadsvanor.
Betraktat ur ett systemperspektiv så är det naturligt att en verksamhet som möter
detta ökande behov kommer att efterfråga mer resurser av olika slag exempelvis
större lokaler, fler medarbetare eller avgränsningar i uppdrag etc. Det är i
sammanhanget viktigt att understryka att behoven är och kommer att vara faktiska.
Så länge systemet ser fortsatt likadant ut och antalet med behov ökar kommer
behovet av mer resurser att vara en konsekvens.
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Sammanfattningsvis har i detta kapitel konstateras att dagens hälso- och
sjukvårdssystem är konstruerat för att möta andra behov än dem som är vanliga idag.
Dessutom är dagens system inte resursmässigt hållbart att upprätthålla, en
omställning behövs. Det nya systemet behöver också kunna möta utvecklingen med
ohälsosamma levnadsvanor, vilket innebär behov av att involvera brett.

Vad innebär omställningen?
En nationell målbild anger inriktningen

För att stödja arbetet har en nationell målbild tagits fram, se rutan nedan. Arbetet
med omställningen ska leda till att den nationella målbilden uppnås. Målbilden är
vägledande men ger inte detaljerade svar. Det är tydligt uttalat att lösningar ofta
behöver se olika ut i landet eftersom förutsättningarna varierar. Ett arbetssätt som är
funktionellt i Norrbotten passar kanske inte lika bra i Stockholm. Det betyder inte att
det inte är viktigt att ta del av andras arbete. Vi ska lära av varandra med vetskap om
att goda exempel kan behöva omformas utifrån lokala förutsättningar.
Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg, som stärker hälsan.
Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser.
Primärvården är navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på
och utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

För att ytterligare stödja arbetet har även en nationell färdplan tagits fram, se bilaga 2.
Som en del i den nationella färdplanen förväntas alla regioner och kommuner under
2020 fatta beslut om att omställningen ska genomföras.
Primärvård är en vårdnivå

Det finns en tendens att i folkmun likställa primärvård med verksamhet som bedrivs
på en vårdcentral. Inom primärvården verkar dock flera andra aktörer exempelvis
fysioterapeuter, hemsjukvård, elevhälsa med flera. För att undvika missförstånd är
det därför viktigt att slå fast att med begreppet primärvård avses en vårdnivå.
Primärvården är den del av hälso- och sjukvården som har bäst förutsättningar att se
till personers hela vårdbehov. Forskning visar också att en stärkt primärvård har goda
förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa i befolkningen. Primärvården är den aktör
som bedöms ha bäst förutsättningar att möta behoven genom att arbeta nära
tillsammans med invånarna, i bred dialog med berörda aktörer, och över tid. För att
det hälsofrämjande arbetet verkligen ska ge effekt behöver dock fler aktörer hjälpas
åt.
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Stärka invånarens förutsättningar att ta hand om sig

Nedanstående bild (lånad från Jönköping) visar vad omställningen handlar om. Som
individer lever vi våra liv med en vardag som består av arbete/skola och fritid, ibland
behöver vi stöd för kropp och själ, ibland inträffar något som gör att vi behöver stöd
från den primära vården och i vissa fall behöver vi specialiserad vård.

Genom egen omsorg och goda levnadsvanor stärks hälsan. Rörelse, bra kost, måttligt
med alkohol och att inte röka ger bevisad god effekt på hälsan. Tillräckligt med god
sömn och måttligt med stress är andra viktiga delar i den egna omsorgen. Invånaren
behöver ta ett större ansvar för att ta hand om sig själv. För att uppnå detta måste
förutsättningarna för individen stärkas genom exempelvis ökad kunskap och olika
sorters stöd såväl i form av fysisk miljö som digitala möjligheter. Det är ökat fokus på
hälsa som framförallt ger behov av att involvera brett.
Invånare som kan måste ta ett större ansvar för sin egenvård. För att kunna göra
detta behövs stöd. 1177 vårdguiden på nätet och 1177 per telefon är exempel på
viktiga delar för att stötta individen i att ta ett större ansvar.
När det finns behov ska egenvården ske i samverkan med vården. Verksamheter
inom primärvården ska vara naturliga som samarbetspart till invånaren exempelvis
inom hemsjukvård eller vid vårdcentral. Genom en överenskommelse med vården
tydliggörs vad individen kan göra och vad vården kan stötta med.
Om behovet inte kan tillgodoses genom egenvård i samverkan med vården ska vård
och behandling, i första hand erbjudas i primärvården. Primärvården är den aktör
som bedöms ha bäst förutsättningar att möta behoven genom att arbeta nära,
tillsammans med invånarna, och över tid. Forskning visar också att en stärkt
primärvård har goda förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa i befolkningen.
Den nära vården behöver utvecklas. Att vården upplevs som nära ökar förtroendet
och känslan av trygghet, vilket i sin tur stärker individens förutsättningar. Närhet kan
innebära olika saker: god tillgänglighet i form av olika kontaktvägar och öppettider.
Närhet kan också vara geografiskt avstånd, att kunna få hjälp med vissa insatser vid
en trygghetspunkt är ett exempel. Närhet har också en relationell innebörd som
handlar om att vården kan erbjuda kontinuitet, samordning, trygghet och kompetens.
Att jag som individ möter samma vårdpersonal och slipper återberätta min historia,
att det finns förutsättningar för att etablera en relation som skapar trygghet.
Utgångspunkten är invånarens upplevelse, men detta ska inte missförstås som att
individen blir beställare av vård. Utan att hälso- och sjukvården i dialog med
invånaren, utifrån dennes förutsättningar och preferenser, ska kunna erbjuda olika
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lösningar. Hälso- och sjukvården måste ta ansvar för att lösningarna som erbjuds är
resurseffektiva. Hälso- och sjukvården har även fortsättningsvis ett lagstadgat ansvar
att prioritera så den som har störst vårdbehov får företräde.
Om vårdbehovet inte kan tillgodoses i primärvården så finns den specialiserade
vården. Det är då lika viktigt att olika lösningar kan erbjudas, i dialog med invånaren,
utifrån dennes förutsättningar och preferenser, så att vården upplevs nära.
Integrationen mellan egenvård, primärvård, och specialistvård vård behöver på olika
sätt både förstärkas och utvecklas. Den specialiserade vården har en viktig funktion i
att stötta primärvården, vilket kan ske både fysiskt och digitalt. Var vårdpersonalen är
anställda är ur individens perspektiv inte intressant. Nedanstående bild visar
förflyttningen som behöver göras för att stärka invånarnas förutsättningar att ta hand
om sig själva.

Omställningen innebär också en förståelseprocess

Omställningen till god och nära vård pågår i hela Sverige. Det officiella ”startskottet”
kan sägas vara utredningen Effektiv vård. I den befästes flera av de utgångspunkter
som är grunden för pågående arbete. Insikten om behovet av förändring och
svagheterna i nuvarande system fanns i hälso- och sjukvården och förslagen i
utredningen vållade, med något undantag, egentligen inte så kontroversiella
diskussioner. 2017 tillsattes en nationell utredare, Anna Nergårdh, med uppdrag att
brett stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. I bilaga 1 finns en
kortfattad årsvis beskrivning av omställningsarbetet. Efterhand som arbetet har
fortskridit har behovet av att inkludera fler aktörer blivit alltmer tydligt. Särskilt
gällande ökat fokus på hälsa och förebyggande insatser. Omställningen innebär på
detta sätt också en förståelseprocess där olika aktörer involverats över tid. Betänk att
ett av skälen till omställning är att dagens system utgår från fokus på sjukhus och
akutsjukvård. Det är inte konstigt att även förståelseprocessen följer den ordning
som dagens system har. Att olika aktörer har varit inkluderade olika länge är viktigt
att ha med sig. Någon har arbetat med frågan i flera år medans någon annan precis
börjar förstå vad det handlar om. Även i den nationella målbilden syns
förståelseprocessen då begrepp som ”patient” riskerar att skapa onödiga trösklar i
andra verksamheter exempelvis socialtjänst och elevhälsa.
8 (13)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/435

En rörelse som pågår - både nationellt och lokalt
Av den nationella färdplanen (bilaga 2) kan utläsas att omställningen till en god och
nära vård redan pågår men det finns behov av att skala upp för att åstadkomma ett
paradigmskifte. Även på Gotland pågår omställningen, det finns många fina exempel
som är helt i linje med intentionen med god och nära vård exempelvis inrättande av
trygghetspunkter, socialpsykiatriskt team och första linjemottagningen för att bara
nämna några få. Gotlands litenhet och överblickbarhet ger särskilda förutsättningar
att finna kloka integrerade lösningar. Litenheten innebär samtidigt särskilda
förutsättningar exempelvis i vilken vård som är resurseffektiv att flytta från sjukhuset,
då sjukhuset även fortsatt behövs.
Långsiktighet och uthållighet kommer att krävas - på flera nivåer

I den nationella utredningens slutbetänkande, som lämnades i april 2020,
understryker utredaren att omställningen till en god och nära vård innebär en
samordnad utveckling mot ett gemensamt mål och är en betydande utmaning.
Arbetet är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva stor uthållighet från
alla inblandade. För att lyckas behövs beslut på alla politiska nivåer, och en bred
politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över flera
mandatperioder. Detta gäller såväl på kommunal som på regional och nationell nivå.
Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera nivåer: både politiskt och
tjänstemannanivå.
Metod för förändring

Omställningen till en god och nära vård är komplex och innebär ett paradigmskifte.
Komplexa förändringar kräver andra tillvägagångssätt/metoder än enkla eller
komplicerade förändringar. Frågor som ”vad ska vi göra?” och ”hur ska vi göra?”
kan inte på förhand tydligt definieras. Istället behövs mål som ger riktning,
delaktighet, förståelse och insikt av berörda för att de ska kunna agera i riktning mot
målet. Som stöd för att säkerställa att förändringen går i önskad riktning behövs
uppföljning som möjliggör justering. Ett nationellt arbete för hur förändringen ska
kunna följas upp pågår.
Bred delaktighet och dialog är avgörande

För att förstå vad den nationella målbilden innebär för oss och hur det borde se ut på
Gotland för att nå dit, behövs dialog. Som en del i detta har under hösten ett antal
workshops genomförts med medarbetare har ledaruppdrag och därmed har viktiga
roller som förändringsledare i omställningen till god och nära vård. Förvaltningar
som varit representerade är: socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
regionsstyrelseförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Även vissa
verksamheter som utför verksamhet på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och som är centrala i sammanhanget har bjudits in. Exempel på insikter och inspel
som lyfts under workshoparna:
”God och nära vård handlar om att fler ska må bättre längre”
”Omställningen är angelägen- vi måste komma vidare!”
”Vikten av samverkan och samordning blir tydlig”
”Hälsa behöver vara mer i fokus”
”Viktigt med politikens samtidiga förståelseresa”
”Invånarnas förväntningar påverkar”
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”Invånaren behöver involveras tidigare och vara med i processen. Hur ska
det se ut behöver utforskas tillsammans, men viktigt att förutsättningarna är
kända dvs vad vi står inför”
En lokal målbild och färdplan för Gotland

Arbete med att ta fram en lokal målbild för Gotland pågår. Tanken med den lokala
målbilden är att den utgår från den nationella men har ett språk som inkluderar och
är mer lokalt förankrat. I workshoparna har framkommit behov av att målbilden
även kan utgöra ett visuellt stöd för ett brett samtal om vad omställningen till en god
och nära vård innebär.
Den nationella färdplanen (bilaga 2) anger att olika nivåer behöver dra åt samma håll,
så är det också lokalt. Invånare, medarbetare, verksamheter, politik behöver dra åt
samma håll. På olika nivåer behöver det breda samtalet föras om varför omställning
behövs och vad målet är. I detta fall är Gotlands litenhet en fördel. Det är också
troligt att omställningen kommer att innebära behov av, att på olika nivåer, fatta
svåra beslut vilket ytterligare förstärker vikten av att dra åt samma håll. Att olika
nivåer gör prioriteringar utifrån ett helhetstänk och i riktning mot omställning till en
god och nära vård.
För att på ett övergripande plan konkretisera omställningen behöver en lokal
färdplan tas fram. Färdplanen bör uppdateras kontinuerligt och peka ut ett antal
områden där förflyttning behöver ske.
För att stötta omställningen tillskjuter staten finansiering i form av statliga
överenskommelsemedel. Dessa har hittills varit utformade med tydliga krav på vilka
insatser som ska göras. Det finns en ambition från SKR och regeringen att lägga
samman flera av de pågående överenskommelserna och i högre grad möjliggöra att
regionerna kan använda medlen till insatser utifrån lokala förutsättningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-24
För mer information om det nationella arbetet:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/04/sou-202019/
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen

Marie Loob, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Marica Gardell, Socialdirektör
Skickas till
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Cecilia Berg, utvecklingsledare socialförvaltningen
Mariann Godin Luthman, strateg kvalitet och utveckling, Regionstyrelseförvaltningen.
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Bilaga 1 – Omställningen innebär också en förståelseprocess
Nedan följer en kortfattad årsvis beskrivning av omställningsarbetet. Beskrivningen
är inte alls uttömmande, mycket kan läggas till. Tanken är att ge en kortfattad bild av
hur processen utvecklats och peka på några viktiga hållpunkter. Efterhand som
arbetat har fortskridit har behovet av att inkludera fler aktörer blivit alltmer tydligt.
Omställningen innebär på detta sätt också en förståelseprocess där olika aktörer
involverats över tid. Betänk att ett av skälen till omställning är att dagens system
utgår från fokus på sjukhus och akutsjukvård. Det är inte konstigt att även
förståelseprocessen följer den ordning som dagens system har. Att olika aktörer har
varit inkluderade olika länge är viktigt att ha med sig eftersom det innebär olika
förutsättningar. Någon har arbetet med frågan i flera år medans någon annan knappt
hört vad det handlar om.
2016 – Göran Stiernstedt lämnar slutbetänkandet för utredningen Effektiv vård. I
utredningen görs bland annat en internationell jämförelse. Fokus är landstingsdelarna
och det konstateras bl a att den svenska hälso- och sjukvården i alltför hög grad
kretsar kring sjukhusen och indelning i subspecialiteter, vilket har varit
ändamålsenligt under många år men att befolkningens behov succesivt har
förändrats. Detta ställer andra krav på hälso- och sjukvårdssystemet. Utredningen
lägger en mängd förslag och bedömningar.

2017- Anna Nergårdh tillsätts som nationell utredare för det som nu börjar kallas
omställningen till god och nära vård. Utredaren får i uppdrag att ta förslag från
effektiv vård vidare och brett stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern,
jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Med
primärvård avses vårdnivån primär vård.
Utredningen God och nära vård lämnar i juni sitt första delbetänkande med förslag
på nya styrande principer för hälso- och sjukvården, en nationell målbild och en
nationell färdplan. Utredningen föreslår också en förändrad behovsstyrd vårdgaranti.
Fokus är fortfarande landstingsdelarna men mer primärvård (i betydelsen vårdnivå).

2018- Som en del i omställningen träder lagen om samverkan vid utskrivning från
slutenvård i kraft i januari 2018. Riksdagen beslutar också om en ny beslutsprocess
för den högspecialiserade vården.
Utredningen God och nära vård lämnar i juni sitt andra delbetänkande där målbild
och färdplan fördjupas. Alla regioner och kommuner förväntas enligt färdplanen att
fatta beslut om att omställningen ska genomföras senast 2020. I betänkandet
tydliggörs omsorgens roll och vårdval primärvård (vårdcentralerna) pekas ut i att ha
en särställning som ”nav”. Definitionen Primärvård föreslås moderniseras. Utredaren
lägger också fram ett förslag på ett nationellt basuppdrag för primärvård.

2019 – Nya styrande principer för hälso- och sjukvård och en förändrad vårdgaranti
som beslutats av riksdagen börjar gälla i januari 2019.
Utredningen God och nära vård lämnar i juni sitt tredje delbetänkande. I detta
betänkande har man inga skarpa förslag, utan ger bakgrundstext till kommande
slutbetänkande. Mer fokus än tidigare läggs på förebyggande arbete: primärvårdens
roll och behovet av den breda samverkan med andra aktörer utanför hälso- och
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sjukvården. I detta betänkande skrivs också tydligare om behovet av samverkan med
förskola/skola inkl. elevhälsa.

2020- Regeringen har gått vidare med förslagen i delbetänkande 2 och en proposition
har lämnats. Denna ska behandlas av riksdagen i höst. Förändringarna är tänkta att
gälla från juli 2021.
Utredningen God och nära vård lämnar sitt slutbetänkande bland annat föreslås att
begreppet hemsjukvård ska ersättas med hälso- och sjukvård i hemmet, att det ska
finnas en övergripande regional plan för den primära vården, ett antal olika förslag
för att förbättra samverkan på olika nivåer: runt individen, på verksamhetsnivå och
för övergripande planering. De flesta förslagen är tänkta att träda i kraft 2023.

Framtidsspan: Utredningen fick under 2019 i tilläggsuppdrag att utreda
förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga
insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa. Detta uppdrag ska
avrapporteras i januari 2021.
Förslagen från slutbetänkandet är under beredning, regeringen aviserade dock redan i
beslutet från april att det kommer att komma förslag som stärker individens rätt till
fast kontakt.
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Bilaga 2 – Nationell målbild och färdplan

Färdplanen visar att arbetet påbörjades innan den nationella utredningen tillsattes och
att omställningen kommer att ta tid. Utredaren bedömer att ett tioårsperspektiv är
nödvändigt. Färdplanen visar också tydligt att omställningen behöver göras på flera
nivåer samtidigt: på den individuella, som medarbetare såväl som på
regional/kommunal och statlig nivå. I färdplanen finns också angivet ett antal
milstolpar som är beslutade respektive som ska beslutas. Alla regioner/kommuner
förväntas under 2020 fatta beslut att omställningen ska genomföras.
Utifrån delbetänkande 2 beslutade regeringen i våras om en proposition inriktning
för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Inom ramen för den
övergripande inriktningen har regeringen även formulerat mål för de tre
grundläggande delar som inriktningen bygger på:
1. Tillgängligheten till primärvården ska öka
2. En mer delaktig patient och en personcentrerad vård
3. Kontinuiteten i primärvården ska öka
Under hösten 2020 ska propositionen behandlas av riksdagen.
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ta fram en ”färdplan för omställning till en god och nära
vård”. I arbetet ska särskilt relationen till den regionala utvecklingsstrategin och dess
genomförandeprogram beaktas.

Nationellt pågår en omställning till en God och Nära vård. Målbilden är att patienten
får en god, nära och samordnad vård och omsorg, som stärker hälsan. Målet är också
att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är
navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och
utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
För att stödja arbetet har en nationell färdplan tagits fram där förväntan finns att alla
regioner/kommuner under 2020 fattar beslut om att omställningen ska genomföras.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2020/252) samt socialnämnden (SON 2019/435)
har båda fattat beslut om att de ser omställningen till en god och nära vård som nödvändig för att klara välfärdsutmaningen och kunna möta framtidens hälsoutmaningar.
De ställer sig också bakom inriktningen och ambitionen att regionövergripande ta fram
en färdplan anpassad till de gotländska förutsättningarna. Skälen för behovet av
omställning är flera: medellivslängden har ökat vilket är positivt, att bli gammal innebär
dock även ökat behov av vård och omsorg. Därtill lever många människor länge med
kroniska sjukdomar, vilket innebär förändrade behov jämfört med tidigare. Hälsan
skiljer sig dessutom alltmer mellan grupper.
God och nära vård handlar om en systemomställning i syfte att säkerställa en god och
jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att klara av att möta framtidens hälsoutmaningar samt ökande vård och omsorgsbehov är det helt avgörande att fokus
framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa och inte bara behandla sjukdom. Dagens
system är inte resursmässigt hållbart att upprätthålla. Den demografiska utvecklingen
på Gotland innebär att en omställning här är särskilt angelägen. Gotlands litenhet och
fördelar av att vara en samlad region/kommun ger goda förutsättningar till överblickbarhet, samarbete och integrerade lösningar. Goda exempel på utveckling i linje med
intentionerna i god och nära vård finns till exempel i form av trygghetspunkter, socialpsykiatriskt team och första-linjemottagningen. Arbetet med omställningen pågår
forts
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nationellt såväl som lokalt. Det är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva
stor uthållighet från alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och politiker
behöver dra åt samma håll. På olika nivåer behöver det breda samtalet föras om varför
omställning behövs och vad målet är. För att lyckas behövs beslut på alla politiska
nivåer, och en bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över
flera mandatperioder.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att omställningen mot en god och
nära vård är nödvändig och att den påverkar hela regionens verksamheter och också
ställer krav på samarbete med externa aktörer. För att på ett övergripande plan
konkretisera den viktiga och nödvändiga omställningen till en god och när vård görs
bedömningen att en gemensam regional färdplan bör tas fram och att den bör beslutas
av regionfullmäktige. Framtagandet av färdplanen bör ske inom ramen för redan
etablerat arbetssätt och ansvarsfördelning kring god och nära vård. Sedan tidigare leds
det sammanhållande arbetet kring god och nära vård av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En programstruktur finns framtagen med programledning och styrgrupp. I
styrgruppen finns hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningoch arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen representerade. Också
regiondirektören ingår. Just nu pågår också framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi som skall kompletteras med genomförandeprogram. Det är avgörande att
färdplanen för omställningen till en god och nära vård tas fram i relation till både RUS
och genomförandeprogram. I arbetet behöver också beslutas vilken titel planen skall
ha. Färdplan kan behöva ändras till något annat för att passa in i regionens struktur.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att förvaltningar ändras till nämnder i första beslutsmeningen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1519
3 november 2020

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Yttrande i mål nr. 21204-20 angående det s.k. Romapaketet
Förslag till beslut

1. Yttrande avges (bilaga).
2. Envar av regionens jurister Patrik Pettersson och Lisa Etzner förordnas att
såsom ombud utföra regionens talan i den fortsatta handläggningen av
laglighetsprövningen.
3. Denna protokollsparagraf förklaras för omedelbart justerad.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 124 att på visst sätt anta
anbud om markanvisningsavtal i Roma. Beslutet har överklagats för
laglighetsprövning enligt kommunallagen under påstående att det innebär ett otillåtet
stöd. Region har förelagts att yttra sig över överklagandet, efter givet anstånd, senast
den 30 november 2020.
Av 6 kap. 15 § kommunallagen (KL) följer att regionstyrelsen själv eller genom
ombud får företräda regionen i mål där någon har begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut. Rätten att yttra sig i sådana mål får enligt 6 kap. 38 § p. 2 KL inte
delegeras.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till regionens yttrande (bilaga). För
att kunna korta handläggningstiden föreslås även att ombud utses. Paragrafen bör
vidare omedelbart justeras.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Protokollsutdrag jämte yttrande skickas till Förvaltningsrätten i Stockholm.
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2020/1519
25 november 2020

UTKAST

Förvaltningsrätten i Stockholm

Yttrande i mål nr. 21204-20
Eric Erfors ./. Region Gotland angående laglighetsprövning enlig kommunallagen (2017:725)

Med anledning av förvaltningsrättens föreläggande den 9 oktober 2020 (ab. 5) får
Region Gotland (regionen) avge följande yttrande.
Inställning

Yrkandet bestrids.
Skäl för inställningen

Som framgår av handlingarna, som regionen redan gett in i målet, hade möjligheten
att inkomma med anbud i markanvisningstävlingen annonserats i dagspress, på
regionens hemsida och i sociala medier. Därutöver hade utskick skett till aktörer som
registrerats på regionens intressentlista för markförvärv. Annonseringen påbörjades
den 4 april med sista anbudsdag den 29 maj 2020. Endast ett anbud inkom och det
antogs.
Genom sagda annonsering som gett marknadsaktörer lika möjligheter att lämna
anbud, innebär det överklagade beslutet inte något otillåtet stöd. Därför bestrider
Region Gotland bifall till överklagandet.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande
Peter Lindvall
Regiondirektör
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

Aktbilaga 5
Mål nr. 21204-20
Avdelning 34

FÖRELÄGGANDE
2020-10-09

Region Gotland

Parter: Eric Erfors ./. Region Gotland
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen
Det bifogade överklagandet har kommit in till domstolen.
Målet behöver kompletteras

Ni ska ge in följande handlingar:
- anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på
anslagstavlan och vilken dag det togs ned.
- det överklagade beslutet med eventuella bilagor.
- de handlingar som utgjort underlag för det överklagade beslutet
Ni föreläggs även att yttra er över innehållet i de bifogade handlingarna.
Komplettering och yttrande ska ges in till domstolen snarast men senast den 23 oktober
2020
När ni skickar in kompletteringen

Uppge namn, målnummer 21204-20 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan
nås på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post.
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna om ni har frågor: 08-561 68040.
Andrea Ekemål, Domstolshandläggare
Bifogade handlingar: aktbilaga 1

Sida 1 (av 2)
Dok.Id 1281590

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Tegeluddsvägen 1
Telefon
08-561 680 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress

E-post
avd34.fst@dom.se

115 76 Stockholm

Webbplats
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-istockholm/

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

Dok.Id 1281590

Mål 21204-20

Sida 2 (av 2)

LAGLIGHETSPRÖVNING
Jag är folkbokförd på Gotland.
Eric Erfors. 19600709-0175
Klosterbrunnsgatan 5
62 56 Visby

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
INKOM: 2020-09-29
MÅLNR: 21204-20
AKTBIL: 1

Regionfullmäktigenbeslutat att sälja Romabadet med flera
fastigheteter. Prototokoll finns inte på hemsidan ännu.
Endast en spekulant fanns.
Därför finns det skäl att anta att fastigheterna såldes under
befintligt marknadsvärde. Det vill säga Region Gotland
realiserar ut kommuninvånarnas fastigheter.
Enligt Kommunallagen får företagsstöd inte lämnas om det
inte föreligger synnerliga skäl, och det finns det inte i det här
fallet
Kommuner och regioner har i fråga om försäljningar och
köp av fast egendom att beakta kommunallagens regler om
bland annat kompetens, vari ingår ett förbud att ge
understöd åt enskild utan stöd av lag, (2 kap 1 §),
likställighetsprincipen (2 kap 2 §) samt förbudet att ge
individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger
synnerliga skäl för det (2 kap 8 §).
EU- kommissionen har till uppgift att övervaka att reglerna
följs av medlemsländerna. Exempel på otillåtet EU-statsstöd
i detta hänseende är försäljning av mark eller byggnader till
ett pris som understiger marknadspris eller motsvarande
köp till ett pris som överstiger marknadspris.
Härtill kommer att åtgärden också måste innebära att visst

företag eller produktion ges en selektiv förmån som
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen samt att
åtgärden också kan påverka handeln mellan
medlemsstaterna. Det föreligger också ett tröskelvärde på så
sätt att reglerna inte blir tillämpliga om stödet uppgår till
högst 100 000 € under en treårsperiod till ett företag.
Kommunen har en upplysningsskyldighet enligt lagen
2013:388 om tillämpningen av Europeiska unionens
statsstödsregler, vari stadgas att: Kommuner och region är
skyldiga att lämna upplysningar till regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer om alla former av
stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av
Europeiska gemenskapernas kommission.
Enligt samma lag kan regeringen också upphäva ett beslut
av en kommun eller region som innebär stöd, om
kommissionen genom beslut som vunnit laga kraft eller EUdomstolen funnit att lämnat stöd står i strid med artikel 87 i
EU-fördraget.
Eric Erfors
Visby 28 september 2020

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

Aktbilaga 7
Mål nr. 21204-20
Avdelning 34

UNDERRÄTTELSE
2020-10-13

Region Gotland

Parter: Eric Erfors ./. Region Gotland
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen
Ni har begärt ytterligare tid att lämna in yttrande. Domstolen beviljar förlängning till den
tid som framgår nedan. Om yttrandet inte kommer in i rätt tid, kan domstolen komma att
avgöra målet ändå.
Utöver detta kommer domstolen att bevilja mer tid endast om vi bedömer att det är
motiverat utifrån de skäl ni anger.
Sista dag är senast den 30 november 2020.
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas
på annat sätt. Uppge alltid målnumret 21204-20. För högre säkerhet än vanlig e-post,
använd www.domstol.se/kontaktformular.
Carina Serenius, Domstolshandläggare
Telefon 08-561 68040

Sida 1 (av 1)
Dok.Id 1282536

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Tegeluddsvägen 1
Telefon
08-561 680 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress

E-post
avd34.fst@dom.se

115 76 Stockholm

Webbplats
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-istockholm/

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 286

Överklagande. Begäran om yttrande i mål nr.
21204-20 - Utveckling i Roma

RS 2020/1519

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Yttrande enligt regionstyrelseförvaltningens förslag godkänns och inges till
Förvaltningsrätten i Stockholm.
• Envar av regionens jurister Patrik Pettersson och Lisa Etzner förordnas att såsom
ombud utföra regionens talan i den fortsatta handläggningen av laglighetsprövningen.
•

Regionfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 124 att på visst sätt anta anbud
om markanvisningsavtal i Roma. Beslutet har överklagats för laglighetsprövning enligt
kommunallagen under påstående att det innebär ett otillåtet stöd. Region har förelagts
att yttra sig över överklagandet, efter givet anstånd, senast den 30 november 2020.
Av 6 kap. 15 § kommunallagen (KL) följer att regionstyrelsen själv eller genom ombud
får företräda regionen i mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges
beslut. Rätten att yttra sig i sådana mål får enligt 6 kap. 38 § p. 2 KL inte delegeras.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till regionens yttrande. För att kunna
korta handläggningstiden föreslås även att ombud utses. Paragrafen bör vidare
omedelbart justeras.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1501
21 oktober 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av finansverksamheten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen lämnar denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en
granskning av finansverksamheten.
Revisorerna bedömer att regionstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig
finansverksamhet. Fem av åtta kontroller bedöms vara godkända och tre kontroller
bedöms vara delvis uppfyllda.
Revisorerna anser att finanspolicyns beskriver vilken typ av finansiella instrument
som ska/får användas och att dessa direktiv efterlevs. De bedömer att det finns
riktlinjer för hur låneportföljen ska utformas. De gör också bedömningen att löptider
och räntebindningstider är beaktade finanspolicyn och att dessa följs. Finanspolicyn
innehåller direktiv för borgensåtaganden och dessa efterlevs. Vidare anses
rapportering till regionstyrelsen vara i enlighet med policyn.
Revisorerna menar att frågor om riskmandat och godkännande av finansiella
instrument bör lyftas till regionfullmäktige. De framhåller att revidering av
finanspolicyn bör ske med tätare intervall än vad som hittills skett. Revisorerna anser
att rutinbeskrivningar ska tas fram och att finanspolicyn ska kompletteras med hur
personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas. De bedömer även att
likviditetsprognoserna kan utvecklas för att belysa finansieringsbehov på lång sikt.
Bedömning

Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat fyra rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar.
att:
Revidera och fastställa finanspolicyn med tätare tidsintervall än vad som tidigare skett.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1501

En revidering av finanspolicyn har genomförts och ska beslutas av regionfullmäktige
inom kort. Enligt förslaget till ny finanspolicy ska den revideras minst en gång per
mandatperiod eller när behov uppstår.
Utveckla de befintliga likviditetsprognoserna så att de även tar hänsyn till regionens
finansieringsbehov på lång sikt.
Regionens finansieringsbehov följs upp både på kort och lång sikt. På kort sikt sker
det genom löpande uppföljning av betalningsflöden och framskrivning av betalningar
baserat på genomsnittliga tidigare kassaflöden. Uppföljning av likviditet och prognos
sker även i samband med delårsrapporteringen. Finansieringsbehovet på längre sikt
utreds och behandlas årligen i samband med budgetberedningen och uttrycks sedan i
den finansplan som ingår i den strategiska planen för kommande planperiod.
Lyfta frågor som avser riskmandat och godkännandet av nya finansiella instrument till fullmäktige.
Enligt finanspolicyns ansvarsfördelning får regionstyrelsen besluta om riskmandat för
tillgångs- och skuldförvaltningen samt godkänna nya typer av finansiella instrument.
Sedan nuvarande finanspolicy antogs så har regionstyrelsen följt policyns riskmandat
och inga nya typer av finansiella instrument har använts.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det inte möter något hinder att dessa
ansvarsområden flyttas till regionfullmäktige.
Ta fram aktuella rutinbeskrivningar avseende arbetet med finansfrågor, samt att policyn
kompletteras med hur personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas
Revisorernas synpunkter kommer att beaktas i samband med nästa revidering av
finanspolicyn. Rutinbeskrivningar kommer att tas fram.

Beslutsunderlag

Missiv regionens revisorer
Revisionsrapport PWC, Finansverksamheten

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer, carin.hultgren@pwc.com
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Finansverksamheten
Region Gotland
Oktober 2020

Daniel Brandt
Jenny Nyholm
Casper Wessén

Revisionsrapport
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Sammanfattande revisionell
bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört en granskning
av regionens finansverksamhet. Inom ramen för granskningen har dokumentstudier och intervjuer
med berörda tjänstepersoner genomförts.
Efter genomförd granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen att Regionstyrelsen
delvis har säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet. Bedömningen grundar sig på att fem av
åtta uppställda revisionsfrågor besvaras ja, och resterande tre revisionsfrågor besvaras med ett
delvis. Utfall och bedömning av respektive revisionsfråga sammanfattas nedan:
Revisionsfråga

Bedömning och kommentar

Finns det en aktuell
finanspolicy som är
anpassad till regionens verksamhet?

Delvis
Bedömningen grundar sig på att nuvarande
finanspolicy antogs av regionfullmäktige under
2014. Det pågår en översyn med planerat beslutsdatum under hösten 2020. Risken med att
inte löpande revidera finanspolicyn är att den
inte är aktuell utifrån nya förutsättningar eller
innehåller områden som inte längre är aktuella,
även om vi bedömer denna risk som låg.
Regionens finanspolicy bedöms i allt väsentligt
omfatta och hantera de finansfrågor som enligt
vår bedömning är vanligt förekommande i
kommuner och regioner. Ett område som kan
kompletteras är hanteringen av operativa risker
och intern kontroll. I finanspolicyn beskrivs
olika åtgärder som ska minska den operativa
risken, exempelvis att säkerställa personoberoende, men det saknas en beskrivning hur det
ska kontrolleras och rapporteras.
I regionens finanspolicy anges att regionstyrelsen ansvarar för att godkänna användningen
av nya typer av finansiella instrument samt
besluta om riskmandat. Enligt vår bedömning
bör dessa frågor hanteras av fullmäktige, i enlighet med kommunallagen.

Definieras risker och
följs dessa upp?

Delvis
Bedömningen grundas på att riskerna definieras i finanspolicyn. Avseende de risker
som tas upp i pensionsmedelspolicyn kan de
enligt vår bedömning förtydligas, exempelvis
avsnittet som behandlar ränte- och inflationsrisk.
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Omfattar policyn direktiv kring vilken typ av
finansiella instrument
som ska/får nyttjas
och hur?

Ja

Omfattar policyn riktlinjer kring hur låneportföljen ska utformas?

Ja

Är löptider och räntebindningstider för lån
beaktade i finanspolicyn?

Ja

Är finansieringsbehoven på kort, medellång och lång sikt
identifierade och det
framgår hur detta är
säkerställt?

Delvis

Finns direktiv kring
borgensåtaganden?

Ja

Bedömningen grundas på att finanspolicyn
beskriver de olika typer av finansiella instrument som får nyttjas. Vid bokslutet 2019 var
samtliga lån upptagna hos Kommuninvest AB.
Lånen upptas i utländsk valuta och omvandlas
till svenska kronor genom valutaswapavtal.
Genomsnittliga räntenivåer samt förfallostruktur
anges i enlighet med finanspolicyn.
Finanspolicyn omfattar riktlinjer för hur låneportföljen ska utformas.

Region Gotlands målsättning är att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska
vara 2-5 år. I delårsrapport 2020 och årsredovisning 2019 framgår att genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,52 år respektive 2,29
år. Räntebindningstiden bedöms därmed både
beaktad i finanspolicyn och efterlevas.
I nuläget arbetar regionen endast med en kortsiktig prognos kring det framtida likviditetsbehovet som omfattar det närmaste året. Vår
bedömning är att behovet för en region sträcker sig över ett längre perspektiv där åtaganden
behöver ses över löpande för att ha en enhetlig
bild över kommande finansierings- och likviditetsbehov. Vår bedömning är att regionens
långsiktiga finansieringsbehov inte är identifierat.
Av finanspolicyn framgår hur borgen ska hanteras. Vi har i vår granskning inte noterat några
avvikelser eller avsteg från det som anges i
finanspolicyn.
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Sker rapportering till
regionstyrelsen i enlighet med finanspolicyn?

Ja
Bedömningen grundas på att vi kan konstatera
att rapportering sker enligt vad som föreskrivs i
både finans- och pensionsmedelspolicy. En
stor del av rapporteringen sker i samband med
delårsrapport och i regionens årsredovisning.
Det upprättas dock inte någon samlad särskild
skrivelse som behandlar följsamhet mot
policydokument.

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderas Regionstyrelsen att:





Revidera och fastställa finanspolicyn med tätare tidsintervall än vad som tidigare skett.
Utveckla de befintliga likviditetsprognoserna så att de även tar hänsyn till regionens finansieringsbehov på lång sikt.
Lyfta frågor som avser riskmandat och godkännandet av nya finansiella instrument till fullmäktige.
Ta fram aktuella rutinbeskrivningar avseende arbetet med finansfrågor, samt att policyn
kompletteras med hur personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas.
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Inledning
2.1.

Bakgrund

Region Gotland hade per bokslutet 2019-12-31 placerade medel uppgående till ett värde om 200
mnkr. Vidare framgår av årsredovisningen att regionen tillämpar säkringsredovisning genom ränteswappar för att motverka räntefluktuationer kopplat till låneskulden. Placeringar i aktier, derivat
och säkringar kan vara komplext och fordrar utvecklade policys och riktlinjer.
Av kommunallagen 11 kap framgår att kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För detta ska fullmäktige upprätta riktlinjer.
Revisorerna har utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning av regionens finansverksamhet.

2.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att genomföra en översiktlig bedömning av ändamålsenligheten med regionens finansverksamhet.
För att uppnå syftet med granskningen har följande revisionsfrågor formulerats:









2.3.

Finns det en aktuell finanspolicy som är anpassad för regionens verksamhet?
Definieras risker och följs dessa upp?
Omfattar policyn direktiv kring vilken typ av finansiella instrument som ska/får nyttjas och
hur?
Omfattar policyn riktlinjer kring hur låneportföljen ska utformas?
Är löptider och räntebindningstider för lån beaktade i finanspolicyn?
Är finansieringsbehoven på kort, medellång och lång sikt identifierade och det framgår hur
detta är säkerställt?
Finns direktiv kring borgensåtaganden?
Sker rapportering till regionstyrelsen i enlighet med finanspolicyn?

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av: Kommunallagen, Lag om kommunal bokföring och redovisning, RKR
R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder, RKR R8 Derivat och säkringsredovisning samt
regionens styrande dokument.

2.4.

Avgränsning och metod

Granskningsobjekt är regionstyrelsen och granskningen avgränsas till revisionsfrågorna enligt
ovan. Granskningen genomförs genom dokumentstudier och intervjuer med berörda tjänstepersoner. Verifiering och test av kontroller sker genom stickprovsmässig granskning. Rapporten har
sakgranskats av berörda tjänstepersoner.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

3.1.1.

Finns det en aktuell finanspolicy som är anpassad för regionens verksamhet?
Iakttagelser

Region Gotlands finanspolicy utgör ramverket för Region Gotlands finansiella aktiviteter. Finanspolicyn har antagits av regionfullmäktige vid sammanträdet den 23 april 2012 och därefter justerats
av regionfullmäktige vid sammanträdet den 20 februari 2014.
Av policydokument, men även vid våra intervjuer, framgår att finanspolicyn ska hållas uppdaterad
med hänsyn till aktuella förhållanden både inom Region Gotland och på de finansiella marknaderna. Vidare framgår att finanspolicyn återkommande ska revideras av regionfullmäktige vid behov.
Regionstyrelsen ansvarar för att lämna förslag på uppdateringar om förutsättningarna i regionen
eller omvärlden förändras på så sätt att förändringar i finanspolicyn krävs. Enligt våra intervjuer
sker en översyn av nuvarande finanspolicy med målsättningen att den ska kunna tas upp i fullmäktige under hösten 2020.
I finanspolicyn beskrivs det övergripande målet och syftet med finansverksamheten. I policyn regleras även ansvar avseende finansfrågor. Ansvaret för finansverksamheten fördelas mellan regionfullmäktige, regionstyrelsen, ekonomidirektören, redovisningschefen och internbanken enligt
nedan:
Regionfullmäktiges ansvar består i:
 Att fastställa finanspolicyn efter förslag från regionstyrelsen
 Att årligen besluta om regionens totala lånevolym
 Att fastställa ramar för borgensåtaganden
Regionfullmäktige delegerar det operativa ansvaret för finanshanteringen till regionstyrelsen inom
ramen för denna finanspolicy. Regionstyrelsens ansvar består bla av att besluta om riskmandat för
både tillgångs- och skuldförvaltning, godkänna nya typer av finansiella instrument samt att tillse att
finanspolicyn efterlevs.
Regionstyrelsen delegerar det löpande ansvaret för finansverksamheten till ekonomidirektör, redovisningschef samt internbanken som ansvarar för att följa upp och rapportera till regionstyrelsen.
Region Gotland har utöver finanspolicyn också en pensionsmedelspolicy1. Pensionsmedelspolicyn
är en placeringspolicy i vilken de övergripande riktlinjerna vid förvaltning av pensionsmedel beskrivs. Policyn utgör ett regelverk för Region Gotlands kapitalförvaltning. Ansvaret kring förvaltning av
pensionsmedel fördelas mellan regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen
enligt nedan:

1

Pensionsmedelspolicy för Region Gotland, fastställd av regionfullmäktige 2018-05-13 och uppdaterad enligt RF § 277
2019, Ärendenr: RS 2018/18.
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Det är regionfullmäktiges ansvar att:
 förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 11 kap 2 – 4 §§.
 fastställa strategi och policy för pensionsmedelsförvaltningen.
Regionstyrelsens ansvarar för att besluta om förändringar av säkerhetsgolvet samt att vid behov
uppdatera pensionspolicyn. Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utse en extern kapitalförvaltare samt att varje månad följa upp och kontrollera att portföljen med tillgångar följer de riktlinjer
som anges.

3.1.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med delvis.
Bedömningen grundas på att regionens finanspolicy i allt väsentligt omfattar och hanterar de finansfrågor som enligt vår bedömning är vanligt förekommande i kommuner och regioner. Ett område som kan kompletteras är hanteringen av operativa risker och intern kontroll. I finanspolicyn
beskrivs olika åtgärder som ska minska den operativa risken, exempelvis att säkerställa personoberoende, men det saknas en beskrivning hur det ska kontrolleras och rapporteras.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen i kommuner och
regioner. I regionens finanspolicy anges att regionstyrelsen ansvarar för att godkänna användningen av nya typer av finansiella instrument samt besluta om riskmandat. Enligt vår bedömning
bör dessa frågor hanteras av fullmäktige.
Nuvarande finanspolicy antogs av regionfullmäktige under 2014 och nu pågår en översyn med
planerat beslutsdatum någon gång under hösten 2020. Det finns en risk att då man inte löpande
reviderar finanspolicyn att denna inte är aktuell utifrån nya förutsättningar eller innehåller områden
som inte längre är aktuella, även om vi bedömer denna risk som låg. Vi rekommenderar att regionen reviderar och fastställer finanspolicyn med tätare tidsintervall än vad som tidigare skett.

3.2.
3.2.1.

Definieras risker och följs dessa upp?
Iakttagelser

I finanspolicyn beskrivs och definieras risker som avser skuldhantering, hantering av tillgångar och
likviditet samt operativa risker.
De risker som definieras i policyn avseende skuldhantering är följande:



Ränterisk – Risken för att förändringar i räntenivån påverkar regionens finansnetto negativt
genom ökade upplåningskostnader.
Refinansieringsrisk – Risken för att regionen vid varje tillfälle inte har tillgång till erforderlig
finansiering. Refinansieringsrisken ökar om regionens kreditvärdighet försämras eller blir
alltför beroende av en finansieringskälla samt om hela eller en stor del av skuldportföljen
förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.

För att begränsa ränterisken arbetar Region Gotland med något som kallas för normrisk. Vad
normrisk innebär beskrivs ytterligare under revisionsfråga 2.6.
För att begränsa refinansieringsrisken ska förfallostrukturen i Region Gotlands låneportfölj spridas
över tid. Därtill ska även finansieringen spridas på flera motparter.
Nedanstående riktlinjer förklarar hur Region Gotland hanterar refinansieringsrisken:


Mer än 50 % av lånestocken, inklusive garanterade kreditlöften, får ej förfalla inom de
närmaste 12 månaderna
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Av regionen direkt upptagna lån i utländsk valuta får vid varje tillfälle utgöra högst 10 procent av den totala lånestocken.

Avseende tillgångs- och likviditetshantering definieras följande risker i finanspolicyn:
 Ränterisk – Risken att en ränteuppgång minskar marknadsvärdet i utestående fasta räntebärande tillgångar.
 Likviditetsrisk – Risken att en placering inte omedelbart kan omsättas på marknaden utan
att stora förluster i marknadsvärde uppstår.
 Emittent/låntagarrisk – Risken att en placerare inte får tillbaka sin placering inklusive upplupen ränta på grund av motpartens fallissemang (att motparten får betalningssvårigheter/går i konkurs).
I finanspolicyn beskrivs inte hur regionen ska arbeta för att motverka ovan risker avseende tillgångs- och likviditetshantering. Istället beskrivs att regionen kontinuerligt ska upprätthålla en likviditetsreserv för att kunna sköta sina betalningsförpliktelser.
Den operativa risken definieras i finanspolicyn som risken för förluster till följd av bristfälliga interna
processer, mänskliga fel och eller felaktiga system. För att begränsa den operativa risken tillser
Region Gotland:






Att rutiner och processer är dokumenterade.
Att så långt det är möjligt säkerställa personoberoende och funktionsåtskillnad
Att säkerställa att finanshanteringen sker i linje med denna policy avseende ansvar, rapportering och hantering av finansiella risker.
Att back-up rutiner finns på plats
Att löpande utbilda personalen i finansiella frågor

Det finns inte några aktuella dokumenterade riktlinjer som rör de operativa riskerna, enligt våra
intervjuer har en processkartläggning genomförts tidigare, men den har inte uppdaterats på senare
tid.
Vid finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, ska regionen företrädas av
namngivna behöriga personer. Skriftlig fullmakt ska delges de behöriga personer som med bindande verkan i regionens namn har rätt att utföra finansiella transaktioner. Fullmakt ska vara tidsbegränsad och beslutade av regionstyrelsen. Fullmakter har beslutats av regionfullmäktige den
2019-12-11.
I pensionsmedelspolicyn definieras också ett flertal risker. En av dessa är kreditrisken, vilken definieras som risken för att utställaren av ett finansiellt instrument, t. ex. en obligation, inte kan infria
löftet om återbetalning av lånet. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av den totala portföljen. Det övergripande riskmålet som beskrivs i pensionsmedelspolicyn är att pensionsmedelsförvaltningen ska
minska de likviditets- och resultatmässiga påfrestningarna från framtida ökning av regionens pensionskostnader.
Vidare nämns i pensionsmedelspolicyn risken med riskfyllda tillgångar. En riskfylld är en tillgång
vars värde kan skifta snabbt, både upp och ner. I policyn anges att det i normalläge för Region
Gotland krävs en relativt hög andel riskfyllda tillgångar för att nå det långsiktiga avkastningsmålet
om 4% avkastning per år i reala termer, dvs. justerat inflation. För att detta inte ska innebära en
alltför hög risk ska andelen riskfyllda tillgångar dock löpande justeras så att portföljen som mest
kan tappa 20 % av värdet i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna.
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Ränte- och inflationsrisk nämns också i pensionsmedelspolicyn. Hur dessa risker definieras framgår dock ej, utan vad som framgår är att respektive risk begränsas genom att placera delar av
regionens pensionskapital i realränteobligationer.
Uppföljning av de identifierade riskerna behandlas i avsnitt 2.8 i denna rapport.

3.2.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med delvis.
Vi bedömer att riskerna är definierade i finanspolicyn. Avseende de risker som tas upp i pensionsmedelspolicyn kan de enligt vår bedömning förtydligas, exempelvis avsnittet som behandlar ränteoch inflationsrisk. I en mindre organisation är det generellt sett svårare att uppnå en god intern
kontroll genom arbetsfördelning och risken för nyckelpersonsberoende är större. Det är därför av
vikt att det finns väl fungerande och dokumenterade rutiner för de väsentliga processerna inom
internbanken. Vi rekommenderar att aktuella rutinbeskrivningar tas fram samt att policyn kompletteras med hur personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas.
Rapportering av de olika riskbedömningarna sker kontinuerligt till regionstyrelse.
För bedömning och ytterligare beskrivning av hur risker följs upp se avsnitt 2.8 i denna rapport.

3.3.
3.3.1.

Omfattar policyn direktiv kring vilken typ av finansiella instrument
som ska/får nyttjas och hur?
Iakttagelser

I Finanspolicyn beskrivs att utgångspunkten för finansiella derivat ska vara att finansförvaltningen
förstår hur det aktuella finansiella instrumentet är konstruerat samt hur det ska hanteras i regionens redovisning. I finanspolicy finns en förteckning över finansiella derivatinstrument som är godkända. För vidare läsning se bilaga.
Derivatinstrument används i huvudsak för att skydda kassaflödet genom att skapa en framförhållning när det gäller en ränteuppgångs påverkan på regionens ekonomi. Att använda derivatinstrument beskrivs som ett sätt att skapa flexibilitet i den löpande skuldhanteringen. Av policyn framgår
vilka krav som ska ställas på motparten som tillhandahåller de finansiella derivatinstrumenten.
Marknadsvärdet, det belopp som skulle betalas om avtalet upphörde på balansdagen, avseende
regionens ränteswappar i bokslutet 2019 anges till -18 Mnkr.
Räntederivat får enligt regionens finanspolicy endast nyttjas för att hantera underliggande lån med
syfte att förändra räntebindning, snitträntan och eller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett
ränteintervall. Vid intervju har framgått att Region Gotlands arbete med skuldförvaltning vanligtvis
sker med enkla räntederivat samt fasträntelån när det anses fördelaktigt. Regionen använder inte
räntetak CAP eller räntegolv Floor även om det är tillåtet enligt finanspolicyn.
Förvaltningen av pensionsmedel ska enligt pensionsmedelspolicyn baseras på en strategi där en
riskbuffert används. Region Gotland har därför valt att dela upp placeringsreglerna i två delar,
övergripande placeringsregler och aktuella limiter. De övergripande placeringsreglerna fastställer
bl.a. vilka tillgångsslag och finansiella instrument som mdet är tillåtet att investera i.

3.3.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
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Finanspolicyn hanterar de olika typer av finansiella instrument som får nyttjas. Vid bokslutet 2019
var samtliga lån upptagna hos Kommuninvest AB. Lånen upptas utländsk valuta och omvandlas till
svenska kronor genom valutaswapavtal. Regionen använder också ränteswappar i syfte att begränsa ränterisken. Motparter är SEB och Nordea. Genomsnittliga räntenivåer samt förfallostruktur
anges i enlighet med finanspolicy.

3.4.
3.4.1.

Omfattar policyn riktlinjer kring hur låneportföljen ska utformas?
Iakttagelser

Finanspolicyn består dels av målsättningar, dels av regler och riktlinjer för hur lån ska hanteras
inom Region Gotland. Den övergripande målsättningen som beskrivs i finanspolicyn avseende
skuldhantering är att regionen ska minimera upplåningskostnaderna samt trygga finansieringen för
verksamheten på såväl kort som lång sikt. Vidare ska kapitalbehovet säkerställas genom ett aktivt
och professionellt upplåningsförfarande. För att begränsa riskerna i skuldportföljen ska ränteexponering ske inom fastställda ramar med målsättning att långsiktigt begränsa resultateffekterna av
stigande räntor. Ränteexponering ska även ske i enlighet med nedan riktlinjer.
I Region Gotlands finanspolicy anges riktlinjer inom fyra områden avseende skuldhantering. Dessa
områden är tillåtna finansieringsalternativ, leasing, ränterisk samt refinansieringsrisk. Tillåtna
finansierings-/lånealternativ är följande:





Reverslån
Reverslån i utländsk valuta under förutsättning att valutakrisen omedelbart elimineras.
Utgivande av kortfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden (certifikatprogram).
Eventuellt övriga nya/kompletterande upplåningsformer (efter beslut i regionstyrelsen).

All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från minst tre (3) långivare. Leasing inom Region Gotland jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning. Leasingavtal kan endast undertecknas av ekonomidirektör. Ränterisk samt refinansieringsrisk
beskrivs under revisionsfråga 2.6 respektive 2.3.
Av pensionsmedelspolicyn framgår att för varje tillgångsslag fastställs limiter för minimal och maximal andel av pensionsmedel. Aktuella placeringslimiter ska fastställas med hänsyn till aktuella
marknadsvärden för pensionsmedlen, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor
andel som får investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt givet riskmålet om 4% avkastning per år. Nedan tabell illustrerar den högsta och den lägsta andel respektive tillgångsslag
vid varje tidpunkt får utgöra av tillgångsportföljens totala marknadsvärde.

Tabell 1 – Övergripande limiter för tillgångsslagen.
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Vidare beskrivs att tillgångarna i pensionsmedlen ej får belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning på fondens tillgångar ska återinvesteras. Det gäller dock ej i den mån de ska
möta pensionsutbetalningar.
Utöver vad som beskrivits ovan finns även avsnitt kring alternativa tillgångar och ansvarsfulla placeringar i pensionsmedelspolicyn. Alternativa tillgångar beskrivs som sådana med låg korrelation
med den befintliga portföljen och som kan minska den totala portföljrisken och höja avkastningen.
Exempel på alternativa tillgångar är valutor, råvaror, realtillgångar och hedgefonder.
Ansvarsfulla placeringar innebär för Region Gotland att etisk och miljömässig hänsyn ska tas vid
placeringar i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar och positiv samhällsutveckling. Det då regionen
anser att miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik är en förutsättning för en god långsiktig lönsamhet. I samband med placeringsbeslut ska därför miljöaspekter, sociala och samhällsrelaterade
frågor beaktas såväl som finansiell risk och förväntad avkastning.

3.4.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
I finanspolicyn under avsnittet 3.3 Tillåtna finansieringsalternativ beskrivs att reverslån i utländsk
valuta är tillåtna under förutsättning att valutarisken omedelbart elimineras. I avsnitt 3.3.4 refinansieringsrisk anges att regionens lån i utländsk valuta får högst utgöra 10% av den totala lånestocken, vilket bör förtydligas vad som åsyftas. I övrigt bedömer vi att policyn innehåller tillräckliga riktlinjer för låneportföljens utformning.

3.5.
3.5.1.

Är löptider och räntebindningstider för lån beaktade i finanspolicyn?
Iakttagelser

Region Gotland har, för att begränsa ränterisken i skuldportföljen, valt att arbeta med en normrisk.
Det innebär en målsättning för den genomsnittliga räntebindningen i skuldportföljen. Regionens
syfte med ett mål för räntebindningen är att ge tid till att anpassa verksamheten inför en situation
med högre räntor. Som en del av Region Gotlands ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn
och stabil räntekostnad över tiden.




Region Gotland har som målsättning (norm) att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara 2 - 5 år. Skuldportföljen består av utestående lån och räntederivat.
Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år.
Ekonomidirektören har befogenhet att använda räntederivat i syfte att förändra skuldportföljens struktur. Maximal tillåten löptid i enskilda instrument är 10 år.

Internbanken inom regionen ska följa upp ränterisken och göra en sammanställning som tydligt
visar huruvida ränterisken hålls inom föreskrivna ramar eller inte. Ränteexponeringen i regionen är
vid varje tillfälle summan av den befintliga upplåningen samt den genomsnittliga räntebindningen
för denna, med hänsyn till eventuella förändringar av räntebindningstiden med hjälp av derivatinstrument.

3.5.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
Region Gotland har som målsättning att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid ska vara
2 - 5 år. I delårsrapport 2019 framgår att genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,52 år och i
årsredovisningen 2019 framgår att genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,29 år. Räntebindningstid är därmed både beaktad i finanspolicyn och efterlevs.
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Region Gotland har också en målsättning att maximalt 50% av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år. Enligt årsredovisningen för 2019 har 9% av skuldportföljen en räntebindningstid som understiger 1 år.

3.6.
3.6.1.

Är finansieringsbehoven på kort, medellång och lång sikt identifierade och det framgår hur detta är säkerställt?
Iakttagelser

Enligt finanspolicyn ska tillfälliga överskott av likvida medel placeras med så god avkastning som
möjligt. Placeringarnas löptid ska bestämmas av regionens likviditetsprognos samt likviditetsrisk. I
avsnittet likviditetsplanering anges att regionen ska försöka åstadkomma balans mellan in- och
utbetalningar så att regionen kan klara sina betalningsförpliktelser både på kort och lång sikt. En
likviditetsplan ska tas fram. I policyn uttrycks att likviditetsplanen ska vara underlag för både likviditetsstyrande åtgärder samt underlag för placering av likvida medel.
Vid våra intervjuer framkommer att likviditetsprognoser baseras på historik avseende hur finansieringsbehoven tidigare sett ut. De prognoser som görs uppdateras löpande och avser i huvudsak
innevarande år, i regel görs inga prognoser på längre sikt. I det längre tidsperspektivet använder
regionen den finansplan som återfinns i regionens strategiska plan.
Region Gotland har i huvudsak två stora likviditetsflöden, skattemedel (inkommande) och lönekostnader (utgående). För att säkerställa möjligheter till bland annat upplåning har regionen en
koncernkontokredit om 300 mnkr vilket kan användas vid behov. Koncernkontokrediten är vid
granskningstillfället inte utnyttjad.

3.6.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med delvis.
Ett av målen som anges i finanspolicyn är att regionen ska trygga en stabil och långsiktig finansiering där medel ska finnas tillgängliga för att möta behov på kort, medel och lång sikt. I nuläget arbetar regionen endast med en kortsiktig prognos kring det framtida likviditetsbehovet som avser
det närmaste året. Vi anser att detta är en för kort period att arbeta med. Behovet för en region
sträcker sig över ett längre perspektiv där åtaganden och behov behöver ses över löpande för att
ha en enhetlig bild över kommande finansierings- och likviditetsbehov. Vår bedömning är att regionens långsiktiga finansieringsbehov inte är identifierat.

3.7.
3.7.1.

Finns direktiv kring borgensåtaganden?
Iakttagelser

I finanspolicyn anges att regionen i princip endast ikläder sig borgen för helägda dotterbolag, även
om det inte finns ett formellt förbud för regionen att gå i borgen för andra aktörer. Beslut om borgen
för ej helägda dotterbolag ska i varje enskilt fall fattas av regionfullmäktige. Vid våra intervjuer
framkommer att bakgrunden till att det ställningstagandet är att regionen under 1980- och 90-talet
tvingades att infria ett antal borgensåtaganden.

3.7.2.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
I finanspolicyn beskrivs hur borgen ska hanteras. Enligt årsredovisningen hade Region Gotland
samlade borgensåtaganden om totalt 1 320 mnkr år 2019. Av not 27 i årsredovisningen framgår att
1 311 mnkr avser regionens egna och närstående företag medan 9 mnkr avser övriga. 1 256 mnkr
av samlade borgensåtaganden avser det helägda dotter- och bostadsbolaget AB Gotlandshem. Vi
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har i vår granskning inte noterat några avvikelser eller avsteg från det som anges i finanspolicyn.

3.8.
3.8.1.

Sker rapportering till regionstyrelsen i enlighet med finanspolicyn?
Iakttagelser

Enligt Region Gotlands finanspolicy sker rapportering till regionstyrelsen vid behandling av budget,
i delårsrapporter och i årsredovisningen. Rapporteringen i delårsrapport och i årsredovisning sker i
förvaltningsberättelsen samt i notapparat. I dessa lämnas kommentarer kring hur väl finanspolicyn
efterlevs men även faktorer som Likviditetsutveckling, ränteutveckling och låneskuld samt genomsnittlig räntebindnings- och kredittid belyses. I den mån pensionsmedel förvaltas av extern förvaltare, lämnas även redovisning beträffande denna förvaltning. Syftet med rapporteringen är:





Att säkerställa att finanspolicyn efterlevs
Att sammanställa och kontrollera finansiella risker inom regionen
Att följa upp utfall mot fastställda limiter
Att hålla regionfullmäktige och regionstyrelsen informerade om regionens finansiella situation

Utöver ovan ska ekonomidirektör, i samband med delårsrapport och årsbokslut, författa en styrelserapport innehållande nyckeltal (snittränta, ränte- och kapitalbindning etc.), motpartstabell, känslighetsanalyser samt marknadskommentarer. Styrelserapporten ska överlämnas till regionstyrelsen.
Rapportering i enlighet med Region Gotlands pensionsmedelspolicy ska ske per månad i form av
månadsrapport och per år i form av årsrapport. Varje månad ska regionstyrelseförvaltningen kontrollera att limiter enligt riktlinjer i pensionsmedelspolicyn följs. Vidare ska även nedan punkter kontrolleras månadsvis:





Total avkastning under månaden och under året
Jämförelse mot index för totalportföljen och de olika tillgångsslagen.
Aktuell risk och riskbuffert i pensionsmedlen.
Procentuell fördelning mellan olika tillgångsslag.

I årsrapporten ska regionstyrelseförvaltningen redogöra för det gångna årets placeringsverksamhet
samt göra en bedömning kring utveckling kommande år. Därtill ska årsrapporten innehålla en uppföljning avseende ansvarsfulla placeringar.
Syftet med rapporteringen är att informera regionstyrelsen om tillgångsportföljens resultat och exponering i förhållande till fastställda limiter. Vid onormala händelser i placeringsverksamheten ska
de personer och parter vilka är delaktiga i arbetet med portföljen rapportera till regionstyrelsen.

3.8.2.

Verifiering

För att kontrollera huruvida rapportering till regionstyrelsen sker i enlighet med finanspolicy och
pensionsmedelspolicy har vi genomfört ett antal kontrollåtgärder (verifiering). Vi har kontrollerat
Region Gotlands delårsrapport per augusti 2019 samt årsredovisning 2019.
En sammanfattning av utförd verifiering återges i nedanstående tabell.
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Finanspolicy

Delårsrapport 2019

Årsredovisning 2019

Kommentarer efterlevnad av policy

Inga specifika kommentarer
kring finanspolicyns efterlevnad
lämnas.

Beaktat.

Likviditetsutveckling

Beaktat.

Beaktat.

Ränteutveckling

Beaktat.

Beaktat.

Låneskuld

Beaktat

Beaktat.

Genomsnittlig räntebindnings- och
kredittid

Beaktat.

Beaktat.

Redovisning av förvaltade medel

Beaktat.

Beaktat

Tabell 2 – Utfall av verifiering

För pensionsmedelspolicyn har vi inhämtat och kontrollerat årsrapport 2019 samt månadsrapport
för februari och april 2020. Årsrapporten innehåller inledningsvis två avsnitt vilka benämns marknadsutveckling 2019 och framåtblick 2020. Dessa rör de finansiella marknadernas utveckling och
framtidsprognos generellt och är ej specifika för Region Gotland. Vidare i årsrapporten finns en
redogörelse för placeringar/försäljningar och portföljens avkastning 2019. Det finns också ett avsnitt som rör förväntad tillgångsutveckling 2020 där en prognos lämnas kring förväntad avkastning
2020. Årsrapporten innehåller även, i enlighet med pensionsmedelspolicyn, ett avsnitt kring ansvarsfulla placeringar. Där framgår att Region Gotland endast har innehav i fonder som förvaltas i
enlighet med de riktlinjer som benämns i policyn och att samtliga fondbolag hade undertecknat
FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. Direktägda obligationer är emitterade av bolag som
uppfyller regionens riktlinjer.
Månadsrapporterna i vårt stickprov innehåller den information som krävs enligt pensionsmedelspolicyn.

3.8.3.

Bedömning

Vi besvarar revisionsfrågan med ja.
Med våra iakttagelser som stöd har vi kunnat säkerställa att rapportering till regionstyrelsen sker i
enlighet med de riktlinjer kring rapportering som framgår av Region Gotland finans- samt pensionsmedelspolicy, med undantag för den genomsnittliga räntebindningstiden.
En stor del av rapporteringen sker i samband med delårsrapport och i regionens årsredovisning.
Det upprättas inte någon samlad särskild skrivelse som behandlar följsamhet mot policydokument.
Viss information återfinns exempelvis i notapparaten i årsredovisningen vilket gör det svårt att få
en heltäckande bild. För att öka tydligheten kan rapporteringen utvecklas så att den sker mer samlat.
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2020-10-01

Carin Hultgren

Daniel Brandt

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 5 maj 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar
av denna rapport.
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Bilaga
De finansiella derivat som är godkända instrument vad gäller Region Gotlands skuldförvaltning är
följande:





Ränteswap
CAP (räntetak)
Floor (räntegolv, får endast nyttjas i kombination med CAP)
FRA (forward rate agreement)

För att Region Gotland ska ingå finansiella derivat i skuldhanteringen krävs att motparterna uppfyl-ler följande kriterier:



Godkänd svensk motpart som inneha en officiell kreditvärdering
som ej får understiga kategori A (hög kreditvärdighet).
Utländsk motpart ska inneha en officiell kreditvärdering som ej understiger kategori AA
(mycket hög kreditvärdighet).

Tillgångsportföljens medel får placeras i följande tillgångsslag:







Räntebärande värdepapper
o Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ
inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med
kort varsel. Fondens genomsnittliga kreditvärdighet ska vara tillfredsställande.
o Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna.
Svenska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Likvida medel i svenska kronor
Alternativa tillgångar

Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument för att
nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna policy.
Vidare av policyn framgår att pensionsmedlens aktieplaceringar ska ske via fonder eller som strukturerade produkter, placering får ej ske i enskilda aktier. Med strukturerade produkter avses derivat
kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma strukturerade värdepapper.
Region Gotland ska undvika placeringar i:






Företag som systematiskt bryter mot internationella normer
Företag som inte följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,
barnarbete och miljö.
Företag vars omsättning i huvudsak (mer än 5% av total omsättning) härrör från produktion
och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmaterial och
pornografi.
Företag vars omsättning till mer än 50% härrör från exploatering och utvinning av kol, olja,
gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.
Företag som på annat sätt än ovan är inblandade i framställning av fossila bränslen genom
t.ex. produktion och prospektering.

Därtill vid investering i fonder ska fondbolaget ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-10-01

Regionstyrelsen

Granskning av finansverksamheten
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av regionens finansverksamhet.
Efter genomförd granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen att Regionstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet. Bedömningen grundar sig på att fem av åtta uppställda revisionsfrågor besvaras ja, och resterande tre revisionsfrågor besvaras med ett delvis. Utfall och bedömning av respektive revisionsfråga sammanfattas nedan:
Revisionsfråga

Bedömning och kommentar

Finns det en aktuell
finanspolicy som är
anpassad till regionens
verksamhet?

Delvis
Bedömningen grundar sig på att nuvarande finanspolicy antogs av regionfullmäktige under 2014. Det pågår
en översyn med planerat beslutsdatum under hösten
2020. Risken med att inte löpande revidera finanspolicyn är att den inte är aktuell utifrån nya förutsättningar
eller innehåller områden som inte längre är aktuella,
även om vi bedömer denna risk som låg.
Regionens finanspolicy bedöms i allt väsentligt omfatta
och hantera de finansfrågor som enligt vår bedömning
är vanligt förekommande i kommuner och regioner. Ett
område som kan kompletteras är hanteringen av operativa risker och intern kontroll. I finanspolicyn beskrivs
olika åtgärder som ska minska den operativa risken,
exempelvis att säkerställa personoberoende, men det
saknas en beskrivning hur det ska kontrolleras och
rapporteras.
I regionens finanspolicy anges att regionstyrelsen
ansvarar för att godkänna användningen av nya typer
av finansiella instrument samt besluta om riskmandat.
Enligt vår bedömning bör dessa frågor hanteras av
fullmäktige, i enlighet med kommunallagen.

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

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

2 (3)

Regionens revisorer

Definieras risker och
följs dessa upp?

Delvis

Omfattar policyn direktiv
kring vilken typ av finansiella instrument
som ska/får nyttjas och
hur?

Ja

Omfattar policyn riktlinjer kring hur låneportföljen ska utformas?

Ja

Är löptider och räntebindningstider för lån
beaktade i finanspolicyn?

Ja

Är finansieringsbehoven
på kort, medellång och
lång sikt identifierade
och det framgår hur
detta är säkerställt?

Delvis

Finns direktiv kring
borgensåtaganden?

Ja

Bedömningen grundas på att riskerna definieras i
finanspolicyn. Avseende de risker som tas upp i pensionsmedelspolicyn kan de enligt vår bedömning förtydligas, exempelvis avsnittet som behandlar ränte- och
inflationsrisk.

Bedömningen grundas på att finanspolicyn beskriver
de olika typer av finansiella instrument som får nyttjas.
Vid bokslutet 2019 var samtliga lån upptagna hos
Kommuninvest AB. Lånen upptas i utländsk valuta och
omvandlas till svenska kronor genom valutaswapavtal.
Genomsnittliga räntenivåer samt förfallostruktur anges
i enlighet med finanspolicyn.
Finanspolicyn omfattar riktlinjer för hur låneportföljen
ska utformas.

Region Gotlands målsättning är att skuldportföljens
genomsnittliga räntebindningstid ska vara 2-5 år. I
delårsrapport 2020 och årsredovisning 2019 framgår
att genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,52 år
respektive 2,29 år. Räntebindningstiden bedöms
därmed både beaktad i finanspolicyn och efterlevas.
I nuläget arbetar regionen endast med en kortsiktig
prognos kring det framtida likviditetsbehovet som omfattar det närmaste året. Vår bedömning är att behovet
för en region sträcker sig över ett längre perspektiv där
åtaganden behöver ses över löpande för att ha en
enhetlig bild över kommande finansierings- och likviditetsbehov. Vår bedömning är att regionens långsiktiga
finansieringsbehov inte är identifierat.
Av finanspolicyn framgår hur borgen ska hanteras. Vi
har i vår granskning inte noterat några avvikelser eller
avsteg från det som anges i finanspolicyn.
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Regionens revisorer

Sker rapportering till
regionstyrelsen i enlighet med finanspolicyn?

Ja
Bedömningen grundas på att vi kan konstatera att
rapportering sker enligt vad som föreskrivs i både
finans- och pensionsmedelspolicy. En stor del av
rapporteringen sker i samband med delårsrapport och i
regionens årsredovisning. Det upprättas dock inte
någon samlad särskild skrivelse som behandlar
följsamhet mot policydokument.

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





Revidera och fastställa finanspolicyn med tätare tidsintervall än vad som
tidigare skett.
Utveckla de befintliga likviditetsprognoserna så att de även tar hänsyn till
regionens finansieringsbehov på lång sikt.
Lyfta frågor som avser riskmandat och godkännandet av nya finansiella instrument till fullmäktige.
Ta fram aktuella rutinbeskrivningar avseende arbetet med finansfrågor,
samt att policyn kompletteras med hur personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas.

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

För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 287

Revisionsrapport. Granskning av finansverksamheten

RS 2020/1501

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen lämnar denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna.

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning
av finansverksamheten.
Revisorerna bedömer att regionstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet. Fem av åtta kontroller bedöms vara godkända och tre kontroller bedöms
vara delvis uppfyllda.
Revisorerna anser att finanspolicyns beskriver vilken typ av finansiella instrument som
ska/får användas och att dessa direktiv efterlevs. De bedömer att det finns riktlinjer
för hur låneportföljen ska utformas. De gör också bedömningen att löptider och räntebindningstider är beaktade finanspolicyn och att dessa följs. Finanspolicyn innehåller
direktiv för borgensåtaganden och dessa efterlevs. Vidare anses rapportering till
regionstyrelsen vara i enlighet med policyn.
Revisorerna menar att frågor om riskmandat och godkännande av finansiella
instrument bör lyftas till regionfullmäktige. De framhåller att revidering av finanspolicyn bör ske med tätare intervall än vad som hittills skett. Revisorerna anser att
rutinbeskrivningar ska tas fram och att finanspolicyn ska kompletteras med hur
personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas. De bedömer även att
likviditetsprognoserna kan utvecklas för att belysa finansieringsbehov på lång sikt.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat fyra rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar.
att:
Revidera och fastställa finanspolicyn med tätare tidsintervall än vad som tidigare skett.
En revidering av finanspolicyn har genomförts och ska beslutas av regionfullmäktige
inom kort. Enligt förslaget till ny finanspolicy ska den revideras minst en gång per
mandatperiod eller när behov uppstår.
Utveckla de befintliga likviditetsprognoserna så att de även tar hänsyn till regionens
finansieringsbehov på lång sikt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 287 forts
RS 2020/1501

Regionens finansieringsbehov följs upp både på kort och lång sikt. På kort sikt sker det
genom löpande uppföljning av betalningsflöden och framskrivning av betalningar
baserat på genomsnittliga tidigare kassaflöden. Uppföljning av likviditet och prognos
sker även i samband med delårsrapporteringen. Finansieringsbehovet på längre sikt
utreds och behandlas årligen i samband med budgetberedningen och uttrycks sedan i
den finansplan som ingår i den strategiska planen för kommande planperiod.
Lyfta frågor som avser riskmandat och godkännandet av nya finansiella instrument till
fullmäktige.
Enligt finanspolicyns ansvarsfördelning får regionstyrelsen besluta om riskmandat för
tillgångs- och skuldförvaltningen samt godkänna nya typer av finansiella instrument.
Sedan nuvarande finanspolicy antogs så har regionstyrelsen följt policyns riskmandat
och inga nya typer av finansiella instrument har använts.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det inte möter något hinder att dessa ansvarsområden flyttas till regionfullmäktige.
Ta fram aktuella rutinbeskrivningar avseende arbetet med finansfrågor, samt att
policyn kompletteras med hur personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas
Revisorernas synpunkter kommer att beaktas i samband med nästa revidering av
finanspolicyn. Rutinbeskrivningar kommer att tas fram.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2020-10-01
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1433
21 oktober 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Förändrad organisationstillhörighet för Region Gotlands
Skolfam
Förslag till beslut

•

Ansvaret för verksamheten Skolfam samt ett budgetanslag på 1 563 000 kronor
överförs från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden i 2021 års
budget.

Sammanfattning

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föra över ansvar
samt budget för verksamheten Skolfam från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.
Organisationstillhörigheten nationellt för Skolfam ser olika ut och Skolfam
organiseras vanligtvis inom socialtjänsten eller elevhälsan. Socialförvaltningen har
under ett antal år haft svårigheter att behålla och rekrytera psykolog och
specialpedagog till Skolfam och tidigare medarbetare uppger att de saknar naturlig
tillhörighet i skolan. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens bedömning
är att verksamheten bör flyttas till barn- och utbildningsnämnden och organiseras
inom Barn- och elevhälsan. Detta bedöms vara till gagn både för de barn och unga
som verksamheten ska möta samt ytterligare främja rekryteringen av personal och
möjliggöra att adekvat personal kan behållas inom verksamheten.
Den avsatta budgeten för Skolfam är realistisk och innebär ingen förändring av
resurser till verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget och föreslår att
ansvaret för verksamheten ska ligga på barn- och utbildningsnämnden samt att ett
budgetanslag på 1 563 000 kronor förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning

Skolfam är en verksamhet som följer en nationell arbetsmodell och som syftar till att
höja familjehemsplacerade barn och ungas skolresultat. Nationellt finns Skolfam
inom 23 kommuner och i dessa kommuner ser organisationen av Skolfam olika ut.
Skolfam organiseras antingen inom socialtjänsten eller inom skolans elevhälsa.
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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 2020/1433

Samtliga kommuner utgår dock från ett gemensamt ramverk och en gemensam
manual i arbetet med Skolfam och alla regionala Skolfamteam förväntas ha
regelbundna möten och lokala styrgrupper.
Regionfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att avsätta 1,5 miljoner kronor i
socialnämndens budget för särskild satsning på placerade och socialt utsatta barns
skolgång. Den 16 oktober 2014 togs gemensamt beslut i socialnämnden samt barnoch utbildningsnämnden med lydelse enligt nedan;
Region Gotland skall ingå i skolsatsning inom familjehemsvården från och med
2015 och därigenom ansluta sig till den nationella styrgruppen för Skolfam.
 Gemensam ledning och styrning sker via BarnSam.
 Beslutet gäller under förutsättning att de båda nämnderna fattar likalydande beslut.


Skolfams psykolog och specialpedagog har varit placerade inom enheten för
familjehem och familjerätt vid individ- och familjeomsorgen (IFO). Skolfams
styrgrupp har bestått av enhetschef från enheten för familjehem och familjerätt, en
socialsekreterare, en familjehemssekreterare samt ovan nämnd psykolog och
specialpedagog.
Från 2015 till 2017 bedrevs arbetet inom Skolfam med goda resultat och med en
fulltalig och varaktig personalstyrka, men från och med hösten 2017 har det stor del
av tiden varit vakans på någon av tjänsterna inom Skolfam. Det har därigenom varit
svårt att ha kontinuitet i arbetet, endast ett fåtal familjehemsplacerade barn har
kunnat får del av insatsen och utvecklingen av Skolfams verksamhet har
avstannat/uteblivit.
De medarbetare som varit anställda inom Skolfam och som har avslutat sin
anställning har alla uppgett att de saknat skolans hemvist för kollegialt stöd och
fortbildning på ett återkommande och naturligt sätt. I dagsläget ses förutsättningar
för ett välfungerande Skolfam inom Region Gotland om verksamheten
organisatoriskt flyttas till utbildnings- och arbetslivsförvaltningens Barn- och
elevhälsa.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget invända mot förslaget att föra över ansvaret för
Skolfam till barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten är viktig för
måluppfyllelsen i målområde social hållbarhet och målet ”Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor”.
Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheten
får bättre förutsättningar att möta de barn och unga som har behov av Skolfam samt
att rekrytera och behålla personal.
Beslutsunderlag

Socialnämnden § 114 2020-09-169
Barn- och utbildningsnämnden § 91 2020-09-15
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1433

Skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

SON § 114

SON § 114

Förslag till förändrad
organisationstillhörighet för Region
Gotlands Skolfam

SON 2020/246
SON/AU § 77

Socialnämndens beslut

 Organisera Skolfams psykolog och specialpedagog inom Barn- och elevhälsan
inom utbildning- och arbetslivsförvaltningen (UAF).
 Överföra budgetmedel för Skolfam, 1 563 tkr, från socialnämnden (SOF) till barnoch utbildningsnämnden (BUN). Socialnämnden skickar detta vidare för beslut i
regionfullmäktige.

Från och med 2015 har Region Gotland erbjudit familjehemsplacerade barn Skolfam.
Skolfam följer en nationell arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade
barn och ungas skolresultat. Detta då forskning visar att gruppen familjehemsplacerade barn och unga utgör en riskgrupp vad gäller att drabbas av psykisk ohälsa,
suicid och suicidförsök, missbruk, tonårsföräldraskap samt långvarigt
försörjningsstöd och att fullgjord skolgång utgör en viktig skyddsfaktor.
Skolfams psykolog och specialpedagog har sedan verksamhetens start varit placerade
inom enheten för familjehem och familjerätt vid socialförvaltningens individ- och
familjeomsorg(IFO), men under senare år har det stor del av tiden varit vakans på
någon av tjänsterna. De medarbetare som varit anställda inom Skolfam har uppgett
att de saknat skolans hemvist för kollegialt stöd och fortbildning på ett
återkommande och naturligt sätt.
I och med att medarbetare inom Skolfam under senare år saknats har
familjehemsplacerade barn och unga inte fått del av den insats som de har rätt till och
som de enligt nationell forskning har stort behov av.
Bedömning

Socialförvaltningen har under ett antal år haft svårigheter att behålla och rekrytera
psykolog och specialpedagog till Skolfam och tidigare medarbetare uppger att de
saknar naturlig tillhörighet i skolan. Organisationstillhörigheten nationellt för
Skolfam ser olika ut och Skolfam organiseras vanligtvis inom socialtjänsten eller
elevhälsan.
När adekvat personal inte funnits på verksamhetens tjänster har de barn som har
behov av denna insats inte fått tillgång till densamma på ett önskvärt sätt. För att
uppfylla Region Gotlands styrkortsmål ett och två inom social hållbarhet är det av
största vikt att Skolfam finns för familjehemsplacerade barn och unga.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

SON § 114

Med hänvisning till ovanstående är socialnämndens (och Barn- och
utbildningsnämndens) bedömning att Skolfams psykolog och specialpedagog
organisatoriskt bör flyttas till utbildning- och arbetslivsförvaltningens Barn- och
elevhälsa. Detta för att vara till gagn både för de barn och unga som verksamheten
ska möta samt ytterligare främja rekryteringen av personal och möjliggöra att adekvat
personal kan behållas inom verksamheten.
Den avsatta budgeten för Skolfam är realistisk och innebär varken en besparing eller
en fördyring vid en förändrad organisationstillhörighet för Skolfams personal.
Ärendets behandling under mötet

Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorgen, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och
skickar det vidare för beslut i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 22 juni 2020
RED-19917-v.0.2 Skolfam - rapport läsåret 2017/2018
Skickas till
Registrator-RS, för beslut i Regionfullmäktige
Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Eva Hall, enhetschef Enheten för familjehem och familjerätt
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende SON 2020/246
22 juni 2020

Handläggarens namn

Socialnämnden

Förslag till förändrad organisationstillhörighet för Region
Gotlands Skolfam.
Förslag till beslut



Organisera Skolfams psykolog och specialpedagog inom Barn- och
elevhälsan inom utbildning- och arbetslivsförvaltningen (UAF).



Överföra budgetmedel för Skolfam, 1 563 tkr, från socialnämnden (SOF) till
barn- och utbildningsnämnden (BUN).

Sammanfattning

Från och med 2015 har Region Gotland erbjudit familjehemsplacerade barn Skolfam.
Skolfam följer en nationell arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade
barn och ungas skolresultat. Detta då forskning visar att gruppen
familjehemsplacerade barn och unga utgör en riskgrupp vad gäller att drabbas av
psykisk ohälsa, suicid och suicidförsök, missbruk, tonårsföräldraskap samt långvarigt
försörjningsstöd och att fullgjord skolgång utgör en viktig skyddsfaktor.
Skolfams psykolog och specialpedagog har sedan verksamhetens start varit placerade
inom enheten för familjehem och familjerätt vid socialförvaltningens individ- och
familjeomsorg(IFO), men under senare år har det stor del av tiden varit vakans på
någon av tjänsterna. De medarbetare som varit anställda inom Skolfam har uppgett
att de saknat skolans hemvist för kollegialt stöd och fortbildning på ett
återkommande och naturligt sätt.
I och med att medarbetare inom Skolfam under senare år saknats har
familjehemsplacerade barn och unga inte fått del av den insats som de har rätt till och
som de enligt nationell forskning har stort behov av.
Svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare inom Region Gotlands Skolfam
fordrar således en förändring gällande dessa medarbetares organisationstillhörighet
för att främja rekryteringen och behållandet av adekvat personal.
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Socialförvaltningen
Region Gotland
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Ärendebeskrivning

Forskning visar att familjehemsplacerade barn, som grupp, löper större risk att
drabbas av psykisk ohälsa, suicid och suicidförsök, missbruk, tonårsföräldraskap samt
långvarigt försörjningsstöd än barn i övriga befolkningen. Forskning visar också det
behövs riktade insatser för att skolgången skall bli en skyddande faktor för dessa
barn.
Skolfam är en verksamhet som följer en nationell arbetsmodell och som syftar till att
höja familjehemsplacerade barn och ungas skolresultat. Nationellt finns Skolfam
inom 23 kommuner och i dessa kommuner ser organisationen av Skolfam olika ut.
Skolfam organiseras antingen inom socialtjänsten eller skolans elevhälsa. Samtliga
kommuner utgår dock från ett gemensamt ramverk och en gemensam manual i
arbetet med Skolfam och alla regionala Skolfamteam förväntas ha regelbundna
möten och lokala styrgrupper.
Gotlands regionfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att avsätta 1,5 miljoner
kronor i socialnämndens budget för särskild satsning på placerade och socialt utsatta
barns skolgång.
Den 16 oktober 2014 togs gemensamt beslut i socialnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden med lydelse enligt nedan;
 Region Gotland skall ingå i skolsatsning inom familjehemsvården från och
med 2015 och därigenom ansluta sig till den nationella styrgruppen för
Skolfam.
 Gemensam ledning och styrning sker via BarnSam.
 Beslutet gäller under förutsättning att de båda nämnderna fattar likalydande
beslut.
Från och med 2015 har Region Gotland erbjudit familjehemsplacerade barn Skolfam
och fram till dags dato har 13 barn fått del av och avslutat insatsen, 14 barn har
pågående insats och 15 barn väntar på att få del av insatsen. Av dessa 15 väntande
barn planerades att insatsen skulle startas för sju barn under vården 2020, vilket
tyvärr fick skjutas på framtiden på grund av Coronapademin och de återstående åtta
barnen är ännu för unga för att ta del av insatsen.
Skolfams psykolog och specialpedagog har varit placerade inom enheten för
familjehem och familjerätt vid individ- och familjeomsorgen (IFO).
Skolfams styrgrupp har bestått av enhetschef från enheten för familjehem och
familjerätt, en socialsekreterare, en familjehemssekreterare samt ovan nämnd
psykolog och specialpedagog.
Från 2015 till 2017 bedrevs arbetet inom Skolfam med goda resultat och med en
fulltalig och varaktig personalstyrka, men från och med hösten 2017 har det stor del
av tiden varit vakans på någon av tjänsterna inom Skolfam. Det har därigenom varit
svårt att ha kontinuitet i arbetet, endast ett fåtal familjehemsplacerade barn har
kunnat får del av insatsen och utvecklingen av Skolfams verksamhet har
avstannat/uteblivit.
De medarbetare som varit anställda inom Skolfam och som har avslutat sin
anställning har alla uppgett att de saknat skolans hemvist för kollegialt stöd och
fortbildning på ett återkommande och naturligt sätt. I dagsläget ses förutsättningar
för ett välfungerande Skolfam inom Region Gotland om verksamheten
organisatoriskt flyttas till utbildnings- och arbetslivsförvaltningens Barn- och
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/246

elevhälsa.
Fortsättningsvis krävs samtidigt ett nära samarbete och ett utvecklande av teamarbete
mellan Skolfams personal och regionens familjehemsteam. Detta skulle lösas genom
att socialtjänstens representanter (familjehemsteamets enhetschef, en
socialsekreterare och en familjehemssekreterare) fortsatt ingår Skolfams styrgrupp
samt att Skolfams personal har kontinuerliga teammöten med familjehemsteamets
medarbetare. Skolfams medarbetare bör även delta i familjehemsteamets
behandlingskonferenser samt ta del av adekvat fortbildning inom socialtjänsten.
Förändringen innebär en överföring av budgetmedel för Skolfam med 1 563 tkr från
socialnämnden (SON) till barn- och utbildningsnämnden (BUN). Resekostnader och
kompetensutveckling inom Skolfams uppdrag för socialsekreterare och
familjehemssekreterare finansieras fortsättningsvis av de överförda budgetmedlen på
1 563 tkr för Skolfams verksamhet.
Bedömning

Socialförvaltningen har under ett antal år haft svårigheter att behålla och rekrytera
psykolog och specialpedagog till Skolfam och tidigare medarbetare uppger att de
saknar naturlig tillhörighet i skolan. Organisationstillhörigheten nationellt för
Skolfam ser olika ut och Skolfam organiseras vanligtvis inom socialtjänsten eller
elevhälsan.
När adekvat personal inte funnits på verksamhetens tjänster har de barn som har
behov av denna insats inte fått tillgång till densamma på ett önskvärt sätt. För att
uppfylla Region Gotlands styrkortsmål ett och två inom social hållbarhet är det av
största vikt att Skolfam finns för familjehemsplacerade barn och unga.
Med hänvisning till ovanstående är socialnämndens (och Barn- och
utbildningsnämndens) bedömning att Skolfams psykolog och specialpedagog
organisatoriskt bör flyttas till utbildning- och arbetslivsförvaltningens Barn- och
elevhälsa. Detta för att vara till gagn både för de barn och unga som verksamheten
ska möta samt ytterligare främja rekryteringen av personal och möjliggöra att adekvat
personal kan behållas inom verksamheten.
Den avsatta budgeten för Skolfam är realistisk och innebär varken en besparing eller
en fördyring vid en förändrad organisationstillhörighet för Skolfams personal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 22 juni 2020
RED-19917-v.0.2 Skolfam - rapport läsåret 2017/2018
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Hanna Ogestad, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Eva Hall, enhetschef Enheten för familjehem och familjerätt

3 (3)

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 91

BUN § 91

Förändrad organisationstillhörighet för
Region Gotlands Skolfam

BUN 2020/555
BUN AU §81

Barn- och utbildningsnämndens beslut



Barn- och utbildningsnämnden föreslår, under förutsättning att
socialnämnden fattar samma beslut, att:
1. Organisera Skolfams psykolog och specialpedagog inom Barn- och elevhälsan
inom utbildning- och arbetslivsförvaltningen.
2. Överföra budgetmedel för Skolfam, 1 563 tkr, från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.
Sedan 2015 har Region Gotland erbjudit familjehemsplacerade barn Skolfam.
Skolfam följer en nationell arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade
barn och ungas skolresultat. Skolfams psykolog och specialpedagog har sedan
verksamhetens start varit placerade inom socialförvaltningens individ- och
familjeomsorg (IFO), men under senare år har det stor del av tiden varit vakans på
någon av tjänsterna.
I och med att medarbetare inom Skolfam under senare år saknats har
familjehemsplacerade barn och unga inte fått del av den insats som de har rätt till och
som de enligt nationell forskning har stort behov av. Svårigheter att rekrytera och
behålla medarbetare inom Region Gotlands Skolfam fordrar således en förändring
gällande dessa medarbetares organisationstillhörighet för att främja rekryteringen och
behållandet av adekvat personal.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden, under förutsättning att
socialnämnden fattar samma beslut, ska föreslå att Skolfams psykolog och
specialpedagog organiseras inom Barn- och elevhälsan inom utbildning- och
arbetslivsförvaltningen samt att budgetmedel för Skolfam, 1 563 tkr, överförs från
socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09
Skickas till
Regionstyrelsen, Socialnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2020/555
9 september 2020

Emma Eriksson, verksamhetsutvecklare (SOF)
Maria Benczy, verksamhetschef elevhälsan (UAF)

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till förändrad organisationstillhörighet för Region
Gotlands Skolfam.
Förslag till beslut



Barn- och utbildningsnämnden föreslår, under förutsättning att
socialnämnden fattar samma beslut, att:
1. Organisera Skolfams psykolog och specialpedagog inom Barn- och elevhälsan
inom utbildning- och arbetslivsförvaltningen.
2. Överföra budgetmedel för Skolfam, 1 563 tkr, från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Sedan 2015 har Region Gotland erbjudit familjehemsplacerade barn Skolfam.
Skolfam följer en nationell arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade
barn och ungas skolresultat. Detta då forskning visar att gruppen
familjehemsplacerade barn och unga utgör en riskgrupp vad gäller att drabbas av
psykisk ohälsa, suicid och suicidförsök, missbruk, tonårsföräldraskap samt långvarigt
försörjningsstöd och att fullgjord skolgång utgör en viktig skyddsfaktor.
Skolfams psykolog och specialpedagog har sedan verksamhetens start varit placerade
inom enheten för familjehem och familjerätt vid socialförvaltningens individ- och
familjeomsorg (IFO), men under senare år har det stor del av tiden varit vakans på
någon av tjänsterna. De medarbetare som varit anställda inom Skolfam har uppgett
att de saknat skolans hemvist för kollegialt stöd och fortbildning på ett
återkommande och naturligt sätt.
I och med att medarbetare inom Skolfam under senare år saknats har
familjehemsplacerade barn och unga inte fått del av den insats som de har rätt till och
som de enligt nationell forskning har stort behov av.
Svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare inom Region Gotlands Skolfam
fordrar således en förändring gällande dessa medarbetares organisationstillhörighet
för att främja rekryteringen och behållandet av adekvat personal.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN
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Forskning visar att familjehemsplacerade barn, som grupp, löper större risk att
drabbas av psykisk ohälsa, suicid och suicidförsök, missbruk, tonårsföräldraskap samt
långvarigt försörjningsstöd än barn i övriga befolkningen. Forskning visar också det
behövs riktade insatser för att skolgången skall bli en skyddande faktor för dessa
barn.
Skolfam är en verksamhet som följer en nationell arbetsmodell och som syftar till att
höja familjehemsplacerade barn och ungas skolresultat. Nationellt finns Skolfam
inom 23 kommuner och i dessa kommuner ser organisationen av Skolfam olika ut.
Skolfam organiseras antingen inom socialtjänsten eller skolans elevhälsa. Samtliga
kommuner utgår dock från ett gemensamt ramverk och en gemensam manual i
arbetet med Skolfam och alla regionala Skolfamteam förväntas ha regelbundna
möten och lokala styrgrupper.
Gotlands regionfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att avsätta 1,5 miljoner
kronor i socialnämndens budget för särskild satsning på placerade och socialt utsatta
barns skolgång. Den 16 oktober 2014 togs gemensamt beslut i socialnämnden samt
barn- och utbildningsnämnden med lydelse enligt nedan;
Region Gotland skall ingå i skolsatsning inom familjehemsvården från och med
2015 och därigenom ansluta sig till den nationella styrgruppen för Skolfam.
 Gemensam ledning och styrning sker via BarnSam.
 Beslutet gäller under förutsättning att de båda nämnderna fattar likalydande beslut.


Från och med 2015 har Region Gotland erbjudit familjehemsplacerade barn Skolfam
och fram till dags dato har 13 barn fått del av och avslutat insatsen, 14 barn har
pågående insats och 15 barn väntar på att få del av insatsen. Av dessa 15 väntande
barn planerades att insatsen skulle startas för sju barn under våren 2020, vilket tyvärr
fick skjutas på framtiden på grund av Coronapandemin. De återstående åtta barnen
är ännu för unga för att ta del av insatsen.
Skolfams psykolog och specialpedagog har varit placerade inom enheten för
familjehem och familjerätt vid individ- och familjeomsorgen (IFO).
Skolfams styrgrupp har bestått av enhetschef från enheten för familjehem och
familjerätt, en socialsekreterare, en familjehemssekreterare samt ovan nämnd
psykolog och specialpedagog.
Från 2015 till 2017 bedrevs arbetet inom Skolfam med goda resultat och med en
fulltalig och varaktig personalstyrka, men från och med hösten 2017 har det stor del
av tiden varit vakans på någon av tjänsterna inom Skolfam. Det har därigenom varit
svårt att ha kontinuitet i arbetet, endast ett fåtal familjehemsplacerade barn har
kunnat får del av insatsen och utvecklingen av Skolfams verksamhet har
avstannat/uteblivit.
De medarbetare som varit anställda inom Skolfam och som har avslutat sin
anställning har alla uppgett att de saknat skolans hemvist för kollegialt stöd och
fortbildning på ett återkommande och naturligt sätt.
I dagsläget ses förutsättningar för ett välfungerande Skolfam inom Region Gotland
om verksamheten organisatoriskt flyttas till utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
Barn- och elevhälsa.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN

Fortsättningsvis krävs samtidigt ett nära samarbete och ett utvecklande av teamarbete
mellan Skolfams personal och regionens familjehemsteam. Detta skulle lösas genom
att socialtjänstens representanter (familjehemsteamets enhetschef, en
socialsekreterare och en familjehemssekreterare) fortsatt ingår Skolfams styrgrupp
samt att Skolfams personal har kontinuerliga teammöten med familjehemsteamets
medarbetare. Skolfams medarbetare bör även delta i familjehemsteamets
behandlingskonferenser samt ta del av adekvat fortbildning inom socialtjänsten.
Förändringen innebär en överföring av budgetmedel för Skolfam med 1 563 tkr från
socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden. Resekostnader och
kompetensutveckling inom Skolfams uppdrag för socialsekreterare och
familjehemssekreterare finansieras fortsättningsvis av de överförda budgetmedlen på
1 563 tkr för Skolfams verksamhet.
Bedömning

Socialförvaltningen har under ett antal år haft svårigheter att behålla och rekrytera
psykolog och specialpedagog till Skolfam och tidigare medarbetare uppger att de
saknar naturlig tillhörighet i skolan. Organisationstillhörigheten nationellt för
Skolfam ser olika ut och Skolfam organiseras vanligtvis inom socialtjänsten eller
elevhälsan.
När adekvat personal inte funnits på verksamhetens tjänster har de barn som har
behov av denna insats inte fått tillgång till densamma på ett önskvärt sätt. För att
uppfylla Region Gotlands styrkortsmål ett och två inom social hållbarhet är det av
största vikt att Skolfam finns för familjehemsplacerade barn och unga.
Med hänvisning till ovanstående är utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (och
socialförvaltningens) bedömning att Skolfams psykolog och specialpedagog
organisatoriskt bör flyttas till utbildning- och arbetslivsförvaltningens Barn- och
elevhälsa. Detta för att vara till gagn både för de barn och unga som verksamheten
ska möta samt ytterligare främja rekryteringen av personal och möjliggöra att adekvat
personal kan behållas inom verksamheten.
Den avsatta budgeten för Skolfam är realistisk och innebär varken en besparing eller
en fördyring vid en förändrad organisationstillhörighet för Skolfams personal.
Beslutsunderlag
RED-19917-v.0.2 Skolfam - rapport läsåret 2017/2018

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
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Inledning
Beslut Region Gotland
Gotlands regionfullmäktige beslutade 16 juni 2014 att avsätta 1,5 miljoner kronor i
socialnämndens budget för särskild satsning på placerade och socialt utsatta barns skolgång.
Gemensamt beslut taget i Social- samt Barn- och utbildningsnämnden den 16 oktober 2014:
 Region Gotland skall ingå i Skolsatsning inom familjehemsvården från och med 2015
och därigenom ansluta sig till den nationella styrgruppen för Skolfam.
 Gemensam ledning och styrning sker via BarnSam.
 Beslutet gäller under förutsättning att de båda nämnderna fattar likalydande beslut.

Familjehemsplacerade barn är en riskgrupp
Forskning visar att familjehemsplacerade barn oftare underpresterar i skolan än icke placerade
barn trots att deras begåvning ligger inom normalzonen. Socialstyrelsens öppna jämförelser
20181 visar att 85 % av de gotländska familjehemsplacerade barnen är behöriga till nationellt
program på gymnasiet. För populationen som helhet är siffran 74 %. 2016 var samma
jämförelse 55% för de gotländska familjehemsplacerade barnen och för hela populationen 87%
Andelen gotländska elever med grundläggande behörighet till högskolestudier efter tre års
gymnasiestudier är 84 %. Motsvarande siffra för placerade gotländska gymnasieelever är 23 %.
Som grupp betraktat löper familjehemsplacerade barn större risk att drabbas av psykisk ohälsa,
suicid och suicidförsök, missbruk, tonårsföräldraskap samt långvarigt försörjningsstöd.
Forskning visar också att den nuvarande familjehemsvården och skolan inte räcker. Det behövs
riktade insatser för var barn för att skolgången skall bli den skyddande faktor vi eftersträvar2.

Arbetsmodellen Skolfam
Skolfam är en pedagogisk och förebyggande arbetsmodell med ett salutogent förhållningsätt.
Arbetet är reglerat av ett ramverk3 och en manual4, som vänder sig till barn i förskoleklass och
grundskola som förväntas ha en långvarig placering i familjehem. Idén bakom Skolfam är att
individuellt kartlägga dessa barns förutsättningar för studier samt deras förmågor och
färdigheter i svenska och matematik, därefter ge ett specifikt stöd anpassat till just det barnet.
På så vis maximeras chansen att barnet lyckas i skolan utifrån sina förutsättningar.
Arbetet i Skolfam sker i ett tvärprofessionellt team med psykolog, specialpedagog och de
socialsekreterare som ansvarar för barn och familjehem. Principen är att i Skolfam samverka
mellan skola, familjehem och socialtjänst så att de barnen som är familjehemsplacerade ska gå
ur grundskolan med godkända skolresultat och därigenom vara behöriga till nationella program
på gymnasiet.

Organisation
På Gotland är Skolfams psykolog och specialpedagog placerade på Enheten för familjehem och
familjerätt, IFO i Visby.
Skolfams styrgrupp bestående av enhetschef, en socialsekreterare, en familjehemssekreterare
samt psykolog och specialpedagog träffas ca tre gånger per termin i syfte att ta upp aktuella
frågor som rör Skolfams arbete.
1

https://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/barnochunga
http://www.red-network.eu/resources/toolip/doc/2013/02/23/social-rapport-2010.pdf
3 www.skolfam.se
4 www.skolfam.se
2
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Specialpedagogen ingår i Region Gotlands nätverk för specialpedagoger och deltar där vid 2-3
tillfällen per termin.

Metod och genomförande
Arbetsprocessen
Arbetsmodellen regleras av Skolfams manual5 och ramverk6;
1.Barnets socialsekreterare inhämtar vårdnadshavarnas samtycke och informerar psykolog och
specialpedagog.
2. Skolfamteamet har informationsmöten med familjehem, barn och skola.
3. Psykologen och specialpedagogen gör en kartläggning av barnet med validerade tester.
Specialpedagogen gör en klassrumsobservation i anslutning till kartläggningen för att få en
helhetsbild av barnet, klassrumsklimatet och skolkulturen.
4. Resultat från kartläggningen utgör tillsammans med social- och familjehemssekreterarnas,
familjehemmets och skolans kunskaper om barnet basen för att upprätta en skolfamplan.
Barnet tar del av kartläggningsresultaten och de synpunkter barnet har tas med till
Skolfamplanen – om inte barnet väljer att vara med själv en liten stund.
5. Skolfamplanen innehåller mål och insatser med fokus på att barnet får det stöd det eventuellt
är i behov av i skolan och i familjehemmet.
6. Regelbundna uppföljningar och revideringar av uppsatta mål genomförs under två år.
7. Efter två år görs en ny kartläggning. Resultatet jämförs med den första kartläggningen och
utgör underlag för det fortsatta arbetet under barnets skoltid.
Skolfam Gotland har beslutat att ha ett stort Skolfammöte (punkt 4 och 5 ovan) med alla
inblandade runt barnet en gång per termin. Där skrivs Skolfamplanen, utifrån kartläggning och
behovsinventering, hur arbetet skall bedrivas och vad fokus skall ligga på samt vem som
ansvarar för vad. Därutöver har psykolog och specialpedagog regelbundna möten med
familjehem och skola. I syfte att arbetet skall vara levande och att svårigheter skall komma
fram och för att snabbt kunna korrigera fokusområdena i stället för att vänta på nästa stora
möte. Ett av mötena slås samman med det samverkansmöte skolan och socialförvaltningen är
ålagda.

Samverkan
Då skolfam har fått en ny specialpedagog under året och flera av de socialsekreterare som
arbetar kring barnen är nya så beslutades att vi skulle gå Skolfams grundutbildning igen.
Skolfamteamet i Norrköping besökte oss och gav en grundlig genomgång av Skolfams syfte och
arbetsgång.

5
6

www.skolfam.se
www.skolfam.se
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Urval och sammansättning
Nästan hundra gotländska barn är familjehemsplacerade, både på ön och på fastlandet. Det är
barn som går i förskoleklass - åk 7 som tillhör grundskolan som är aktuella för Skolfam. Barnen
skall vara placerade stadigvarande och minst två år framåt. De skall vara placerade i familjehem
och inte i HVB eller SIS eller särskola. I nuläget finns det 39 barn som är aktuella för insatser
från Skolfam varav 21 av dem har ett pågående insatser.
Förste socialsekreterare på enheten gör i samråd med socialsekreterarna turordningen för när
Skolfamarbetet startar för respektive barn. Målsättningen är att alla barn som är aktuella
kommer att få stöd av Skolfam. Prioriteringen styrs av barnets ålder, går man i årskurs sju
måste man börja med Skolfam direkt om man skall hinna arbeta i två år. Även nyligen gjorda
tester påverkar turordningen. Det är också viktigt att det är en spridd ålder på de barn vi startar
med så att det inte blir en snedfördelning och ett stort tapp om fler barn avslutar än vi hinner
starta upp.
I dagsläget har vi 10 pojkar och 11 flickor i Skolfam.
Två barn i åk 3, fyra barn i åk 4, två barn i åk 5, två barn i åk 6, två barn i åk 7, tre barn i åk 8
och 4 barn i åk 9 = 21 barn. Fyra av dem är placerade på fastlandet och 17 på Gotland.

Insatser
Barnens delaktighet
I Skolfams manual7 framgår det att specialpedagogen och psykologen, förutom vid
kartläggningstillfällena, i huvudsak arbetar indirekt med barnen. Detta till skillnad mot barnets
socialsekreterare som har ett mer aktivt arbete med barnet. Inom Skolfam, både regionalt och
på riksplanet, har det allt mer diskuterats hur barns delaktighet kan utvecklas och stärkas. Det
arbete Allmänna Barnhuset driver för barns delaktighet har varit en del i processen. Vi har
under året arbetat med barnkonventionen på vår enhet, Vilket har inneburit att vi i större mån
involverat barnen i arbete och planering av Skolfams insatser. De barn som vill prata med oss
om detta, eller delta på skolmötena, är välkomna att göra det.
Läs-, skriv- och matematikutveckling
Att utveckla sin läsförmåga är en viktig nyckel till skolframgång då sambandet mellan god
läsförmåga och goda studieresultat är stort. Läsning tillsammans med en vuxen i familjehemmet
ger inte bara en fin stund tillsammans, det ger också möjlighet till samtal om läsupplevelsen,
om nya ord samt om andra sammanhang än man är van vid. Läsforskare har påtalat betydelsen
av att barnet/den unge läser litteratur inom olika genrer8.
Vid varje terminsavlut ger vi alla familjehemsplacerade barn en bok i syfte att påvisa vikten av
läsning samt att ge inspiration till fortsatt läsning. Gotlands länsbibliotek skänker böcker till
detta ändamål.
Av de 21 barn som är med i Skolfam har ett flertal läs- och skrivsvårigheter. För att stötta dem i
sin läs- och skrivutveckling har några av dem tilldelats en Ipad i syfte att ha den som
kompensatoriskt hjälpmedel. Skolfam har tipsat om olika program och appar som kan vara till
stöd i läs- och skrivutvecklingen. För några av dem har Ipaden även använts som
kompensatoriskt hjälpmedel för matematikutvecklingen.

7
8

www.skolfam.se
Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur & Kultur.
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Kartläggning 1
Då skolfam under detta år inte tagit emot några nya barn i Skolfam har vi beslutat inte redovisa
några resultat från kartläggning 1. Vi har istället valt att fokusera på att redovisa resultaten från
de elever som gjort både kartläggning 1 och kartläggning 2.

Kartläggning 2
Pedagogiska resultat
Kartläggningarna görs i syfte att ge kunskap om barnets styrkor, svårigheter och förutsättningar
att lyckas i skolan, samt för att ge de vuxna kring barnet ett kunskapsunderlag att lägga upp
arbetet så att det gynnar barnet på bästa sätt9.
De pedagogiska testerna är normerade i en niogradig Stanineskala (= standard nine). Stanine 1
är det lägsta och stanine 9 det högsta värdet på skalan över elevens prestationer. Stanine 1 – 3
ligger under genomsnitt för åldern, stanine 4 – 6 ligger genomsnittligt och stanine 7 – 9 ligger
över genomsnittet för åldern.
Under vårterminen 2018 har vi genomfört kartläggning 2 med 11 elever (åk 4-9)
T1= kartläggning 1
T2= kartläggning 2
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Läskedjor är ett snabbt och tillförlitligt screeninginstrument som används i syftet att bedöma
barns lästekniska förmåga. Det är ett normerat test som redovisar sitt resultat i stanine
värden10. Diagrammet visar att våra barn har gjort en genomsnittlig ökning på 1-2 stanine
värden i vilket man kan avläsa att den lästekniska delen har utvecklats positivt.

9

Skolfams manual, www.skolfam.se
Jacobson, C. (2014). Läskedjor-2. Stockholm: Hogrefe Psykologifölaget AB.
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Diagnostiska läs- och skrivprov (DLS) är en uppsättning prov vars syfte är att kartlägga enskilda
elevers eller hela klassers färdigheter i läsning och skrivning. DLS utgör ett
kartläggningsmaterial som sträcker sig från åk 1- åk 1 på gymnasiet11. Skolfam kartlägger
enskilda barn.
Resultatet av DLS-testerna visar en positiv ökning på både rättstavning och läshastighet. Våra
barn har gjort en genomsnittlig ökning på 1-2 stanine värden både i rättstavning och
läshastighet. Anledningen till att det inte finns något resultat för kartläggning 2 i läsförståelse är
att ingen av de barn som testades gjorde det deltestet då de inte var i rätt ålder för just den
delen.

11Järpsten,

B., Taube, K. (2004) DLS bas handledning för skolår 1 och 2. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget
AB.
Järpsten, B., Taube, K. (2015) DLS handledning för skolår 2 och 3. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB.
Järpsten, B., Taube, K. (2013) DLS handledning för skolår 4-6. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB.
Järpsten, B., Taube, K. (2015) DLS handledning för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet. Stockholm: Hogrefe
Psykologiförlaget AB.
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LäSt är ett material som används för att kartlägga och diagnostisera barns läs- och
stavningsförmåga. Det används för åk 1- åk 612 . Vi har enbart använt oss av läsdelen. Då
testet avser åk 1- åk 6 är det 5 barns resultat som utgör diagrammet.
Resultatet av LäSt visar på en positiv ökning, dock ligger resultatet under normalzonen. Det
visar på att både den alfabetiska läsningen och den ortografiska läsningen är ett
utvecklingsområde.
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12 Elwér, Å., Fridolfsson, I., Samulesson, S., Wilkund, C. (2013). Test i Läsning och Stavning. Stockholm:
Hogrefe Psykologiförlaget AB.
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Skolfam använder sig av Magens matematikdiagnos vid kartläggningstillfällena. Det är ett
kartläggningsmaterial som kan användas från åk 1 – åk 9. Testerna är uppbyggda på ett sätt
där man av resultatet ska kunna göra en inlärningsplan13.
Det genomsnittliga resultatet för de barn som gjort ligger kvar på samma som det gjorde vid
kartläggning 1. Diagrammet visar en marginell skillnad. Resultatet ligger inom normalzonens
nedre del.
Matematiken är ett utvecklingsområde för Skolfam.

Psykologiska resultat
Kartläggningarna görs i syfte att de vuxna ska förstå hur barnet tänker och känner samt för att
förstå hur skolarbetet ska läggas upp så att hen har möjlighet att utvecklas så bra som möjligt
samt att få rätt stöd14.
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Verbal funktion

Perceptuell funktion

Arbetsminne

Snabbhet

Då psykologen inom skolfam slutade innan rapporten skrevs gör vi i den delen inte någon
djupare analys av de psykologiska resultaten mer än konstaterar att det skett en viss
utveckling.

13
14

Olof Magnes matematikdiagnoser
Skolfams manual, www.skolfam.se
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Reflektioner – kartläggning 2
Det har varit spännande att göra kartläggning 2 för flera av våra barn för första gången, då det
är ett av de mätverktyg vi har för att se om Skolfam gör skillnad. Glädjande nog kan vi se att
positiva resultat på våra pedagogiska test, vilket stämmer väl överens med de indikationer vi
fått under arbetes gång. Många av våra barn upplevs av skolpersonal och familjehem ha fått en
bättre skolgång, men främst ger både de pedagogiska och psykologiska kartläggningarna
barnen och de vuxna runt omkring en bättre kunskap om barnets egna styrkor och svårigheter,
och därmed också en förståelse för hur de kan hantera dem.
Ett av Skolfams stora mål är att barnen ska gå ut grundskolan med betyg som ger behörighet
till vidare studier på gymnasiet. Det är ett ytterligare sätt att mäta resultaten, liksom betyg i
allmänhet.
Det är dock viktigt att vi hittar utvärderingssätt under resans gång där vi kan fånga upp
familjehemmens, skolans men framförallt barnens åsikter om Skolfams arbete, så att vi kan
revidera och individualisera vår arbetsmodell efter hand.
Skolfam har endast varit fulltalig under en tredjedel av detta år. Under hösten 2017 arbetade
psykologen ensam i väntan på att ny specialpedagog skulle tillträda. Psykolog och speciallärare
arbetade tillsammans i fyra månader och i skrivande stund är specialpedagog ensam. Ny
psykolog är anställd och tillträder i augusti 2018.
Detta har medfört att Skolfams insats har varit något haltande under året. Men nya positiva
förväntningar finns inför kommande år.

Gymnasiet
Fyra av våra Skolfam barn har detta år går ut åk 9 med godkända betyg. Alla fyra har sökt till
gymnasiet varav tre har kommit in på första hands valet och en på individuella programmet för
att komplettera grundskolebetyg för behörighet till gymnasiet.

Tankar framåt
Även om Skolfams uppdrag är att lägga fokus på matematik och svenska måste man se de
faktorer som påverkar det familjehemsplacerade barnets skolgång. Barnet behöver ses i det
sammanhang som skola, familjehem, psykisk hälsa och motivation bildar. Här är
Skolfamteamets gemensamma arbete av stor vikt för att kunna nå en proximal utveckling.
Skolans och familjehemmets förmåga att se och hjälpa barnet till utveckling är central och
något vi lägger allt mer kraft på ju mer vi lär oss om Skolfamarbetet.
Tankar kring att utveckla ett arbete med studiecoah för vissa av Skolfams barn har funnits med
sedan förra året. Det är några av våra barn som kan vara i behov av en person som kan stötta
vid läxläsning och vid en mer systematisk utveckling av språklig förmåga. Tanken är att
Skolfams specialpedagog, klassläraren, studiecoachen och eleven planerar studiestödets
utformning. För att öka omvärldsorientering samtidigt som språkutveckling kan coachen och
barnet även röra sig i samhället och undersöka fritidsaktiviteter. Tankar kring studiecoach finns
fortfarande.
Att utveckla kunskap och för att inspirera till en mer språklig vardag för Skolfams barn finns
möjlighet att delta i projektet ”bokstart” som Gotlands länsbibliotek är drivande i. Där finns
möjlighet att få mer kunskap och inspiration kring läsningens betydelse för den språkliga
utvecklingen.
Vidare finns tankar om att skapa kunskap kring matetikens betydelse genom att skapa en
matematiklåda samt hålla inspirationskväll för familjehemmen.

9

Då Skolfams specialpedagog är relativt ny i tjänsten och psykologen bytt tjänst innebär det att
nästa år till stor del kommer att vara en ”nystart” för Skolfam. I och med det kommer det att bli
naturligt att se över hur vi organiserat verksamheten och om det behövs förändringar och
förbättringar.
Rebecca Dahlin
Specialpedagog

Eva Hall
Enhetschef
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 288

Förändrad organisationstillhörighet för
Region Gotlands Skolfam

RS 2020/1433

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Ansvaret för verksamheten Skolfam samt ett budgetanslag på 1 563 000 kronor
överförs från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden i 2021 års budget.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föra över ansvar
samt budget för verksamheten Skolfam från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Organisationstillhörigheten nationellt för Skolfam ser olika ut och Skolfam organiseras
vanligtvis inom socialtjänsten eller elevhälsan. Socialförvaltningen har under ett antal
år haft svårigheter att behålla och rekrytera psykolog och specialpedagog till Skolfam
och tidigare medarbetare uppger att de saknar naturlig tillhörighet i skolan. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens bedömning är att verksamheten bör
flyttas till barn- och utbildningsnämnden och organiseras inom barn- och elevhälsan.
Detta bedöms vara till gagn både för de barn och unga som verksamheten ska möta
samt ytterligare främja rekryteringen av personal och möjliggöra att adekvat personal
kan behållas inom verksamheten.
Den avsatta budgeten för Skolfam är realistisk och innebär ingen förändring av
resurser till verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen har inget invända mot förslaget att föra över ansvaret för
Skolfam till barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten är viktig för måluppfyllelsen i målområde social hållbarhet och målet ”Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor”.
Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheten
får bättre förutsättningar att möta de barn och unga som har behov av Skolfam samt
att rekrytera och behålla personal.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2020-09-169, § 114
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15, § 91
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21

24 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1478
22 oktober 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Överföring av lokalbudget från barn- och utbildningsnämnden
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Ett budgetanslag på 400 000 kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2021 års budget.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
begärt att ett budgetanslag på 400 000 kronor ska föras över från BUN till GVN.
Ungdomsverksamheten inom GVN och grundskolan inom BUN har genomfört
lokalförändringar och budgeten för hyra ska fördelas på ett annat sätt mellan
nämnderna.
Ungdomsgården har flyttat sin verksamhet från kustateljén i Fårösund och flyttat in i
Fårösundsskolan. Det har också gjorts en omfördelning av lokalkostnader på
Gråboskolan mellan skolan och ungdomsverksamheten.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse nämns att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i sin internbudget kommer att flytta anslaget för lokalhyra
från ungdomsverksamheten till folkhögskolan eftersom folkhögskolan betalar hyran
för kustateljén. Ungdomsverksamheten får sedan ökat anslag genom den föreslagna
budgetöverföringen från BUN till GVN.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Det innebär också
att ärende RS 2019/1252 Överföring av budgetmedel från regionstyrelsen till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - avseende Kustateljén i Fårösund inte
längre är aktuellt och därmed avslutas. Detta ärende återremitterades av RSau §85
2020-04-08.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden § 86 2020-09-15
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 80 2020-09-16
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1478

Regionstyrelseförvaltningen

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

2 (2)

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 86

BUN § 86

Överföring av budget från BUN till GVN
avseende lokalkostnader 2021

BUN 2020/534
BUN AU §76

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden (BUN) hemställer hos regionstyrelsen om att
överföra 400 000 kronor från nämndens lokalbudget till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) för ungdomsgårdarnas del av lokalkostnaden i
Gråboskolan samt Fårösundskolan.

I samband med ungdomsverksamhetens utflyttning av ungdomsgården från
kustateljén i Fårösund och inflyttning i Fårösundskolan, samt en genomförd
omfördelning av lokalkostnader i Gråboskolan, mellan skolan och ungdomsgården
Puma, föreslår förvaltningen att BUN överför 400 000 kronor av budgeten för
lokaler till GVN. Det belopp som överförs till GVN kommer att belasta
hyreskostnaden för ungdomsverksamheten - ungdomsgårdarna. För BUN innebär
detta att lokalkostnaden för verksamheten grundskola minskas med samma belopp
det vill säga 400 000 kronor.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att barn- och utbildningsnämnden
hemställer hos regionstyrelsen om att överföra 400 000 kronor från nämndens
lokalbudget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för ungdomsgårdarnas del
av lokalkostnaden i Gråboskolan samt Fårösundskolan.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-12
Skickas till
Regionstyrelsen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2020/534
12 augusti 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av budget från BUN till GVN avseende
lokalkostnader 2021
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) hemställer hos regionstyrelsen om att
överföra 400 000 kronor från nämndens lokalbudget till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) för ungdomsgårdarnas del av lokalkostnaden i
Gråboskolan samt Fårösundskolan.

Sammanfattning

I samband med ungdomsverksamhetens utflyttning av ungdomsgården från
kustateljén i Fårösund och inflyttning i Fårösundskolan, samt en genomförd
omfördelning av lokalkostnader i Gråboskolan, mellan skolan och ungdomsgården
Puma, föreslår förvaltningen att BUN överför 400 000 kronor av budgeten för
lokaler till GVN. Det belopp som överförs till GVN kommer att belasta
hyreskostnaden för ungdomsverksamheten - ungdomsgårdarna. För BUN innebär
detta att lokalkostnaden för verksamheten grundskola minskas med samma belopp
det vill säga 400 000 kronor. Konsekvensen av föreslagen överföring blir för de
bägge nämnderna ett så kallat nollsummespel1
Ärendebeskrivning

Bakomliggande orsak till förvaltningens förslag om överföringen av budgetmedel är
att få en mer korrekt bokföring det vill säga att rätt verksamhet belastas för de
kostnader som de generar. En annan mer komplex orsak är att den lokalbudget som
ungdomsverksamheten tidigare har haft för sin verksamhet i kustateljén i Fårösund,
ska överflyttas till Folkhögskolan som idag är den enhet som har hela kostnaden för
hyran utav kustateljén. Grunden för detta bygger på att tidigare kultur- och
fritidsnämnden (KFN) år 2018 fick ett budgetanslag på 500 000 kronor2 för en ökad
1
2

Bildlig betydelse: Där den ena sidans vinst är lika stor som den andra sidans förlust
Enligt beslut i regionstyrelsen 2017-10-26 samt regionstyrelsen 2017-11-23
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2020/534

hyra för Kustateljén, där tilläggsanslaget till KFN fördelades ut på bland annat
biblioteket och ungdomsverksamheten3 i Fårösund. I och med att
ungdomsverksamheten överför lokalbudget till Folkhögskolan för kustateljén,
520 000 kronor, medför det i praktiken att ungdomsverksamheten inte har
budgetmedel att betala hyra för lokalerna i Fårösundskolan och Gråboskolan.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att nämnden hos regionstyrelsen hemställer om en
överföring av lokalbudget på 400 000 kronor till GVN avseende
ungdomsverksamhetens del i Gråboskolan (Puma) 300 000 kronor samt i
Fårösundskolan 100 000 kronor.

Barn- och elevperspektiv – beaktats
Jämställdhetsperspektiv – beaktats
Landsbygdsperspektiv – beaktas
Ekonomisk konsekvensanalys - beaktas

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till

3

Vid tidpunkten för fördelningen tillhörde ungdomsverksamheten KFN
2 (2)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

GVN § 80

GVN § 80

Överföring av lokalbudget från barn- och
utbildningsnämnden

GVN 2020/133
GVN § 64

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) hemställer hos regionstyrelsen
om att barn- och utbildningsnämnden (BUN) överför 400 000 kronor från
nämndens lokalbudget till GVN för ungdomsgårdarnas del av lokalkostnaden i
Gråboskolan samt Fårösundskolan. Underförutsättning att Barn- och
utbildningsnämnden tar samma beslut.

I samband med ungdomsverksamhetens utflyttning av ungdomsgården från
kustateljén i Fårösund och inflyttning i Fårösundskolan samt en genomförd
omfördelning av lokalkostnader i Gråboskolan, mellan skolan och ungdomsgården
Puma. Föreslår förvaltningen att BUN överför 400 000 kronor av budgeten för
lokaler till GVN. Det belopp som överförs till GVN kommer att belasta
hyreskostnaden för ungdomsverksamheten - ungdomsgårdarna. För BUN innebär
detta att lokalkostnaden för verksamheten grundskola minskas med samma belopp
det vill säga 400 000 kronor. Konsekvensen av föreslagen överföring blir för de
bägge nämnderna ett så kallat nollsummespel1
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att föreslå till nämnden att besluta i enlighet med
förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag med tillägget underförutsättning att barn- och utbildningsnämnden tar samma
beslut.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-12

1

Bildlig betydelse: Där den ena sidans vinst är lika stor som den andra sidans förlust
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/133
12 augusti 2020

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av budget från BUN till GVN avseende
lokalkostnader 2021
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) hemställer hos regionstyrelsen
om att barn- och utbildningsnämnden (BUN) överför 400 000 kronor från
nämndens lokalbudget till GVN för ungdomsgårdarnas del av lokalkostnaden i
Gråboskolan samt Fårösundskolan.

Sammanfattning

I samband med ungdomsverksamhetens utflyttning av ungdomsgården från
kustateljén i Fårösund och inflyttning i Fårösundskolan samt en genomförd
omfördelning av lokalkostnader i Gråboskolan, mellan skolan och ungdomsgården
Puma. Föreslår förvaltningen att BUN överför 400 000 kronor av budgeten för
lokaler till GVN. Det belopp som överförs till GVN kommer att belasta
hyreskostnaden för ungdomsverksamheten - ungdomsgårdarna. För BUN innebär
detta att lokalkostnaden för verksamheten grundskola minskas med samma belopp
det vill säga 400 000 kronor. Konsekvensen av föreslagen överföring blir för de
bägge nämnderna ett så kallat nollsummespel1
Ärendebeskrivning

Bakomliggande orsak till förvaltningens förslag om överföringen av budgetmedel är
att få en mer korrekt bokföring det vill säga att rätt verksamhet belastas för de
kostnader som de generar. En annan mer komplex orsak är att den lokalbudget som
ungdomsverksamheten tidigare har haft för sin verksamhet i kustateljén i Fårösund,
ska överflyttas till Folkhögskolan som idag är den enhet som har hela kostnaden för
hyran utav kustateljén. Grunden för detta bygger på att tidigare kultur- och
1

Bildlig betydelse: Där den ena sidans vinst är lika stor som den andra sidans förlust
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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-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/133

fritidsnämnden (KFN) år 2018 fick ett budgetanslag på 500 000 kronor2 för en ökad
hyra för Kustateljén, där tilläggsanslaget till KFN fördelades ut på bland annat
biblioteket och ungdomsverksamheten3 i Fårösund. I och med att
ungdomsverksamheten överför lokalbudget till Folkhögskolan för kustateljén,
520 000 kronor, medför det i praktiken att ungdomsverksamheten inte har
budgetmedel att betala hyra för lokalerna i Fårösundskolan och Gråboskolan.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att nämnden hos regionstyrelsen hemställer om en
överföring av lokalbudget på 400 000 kronor från BUN till GVN avseende
ungdomsverksamhetens del i Gråboskolan (Puma) 300 000 kronor samt i
Fårösundskolan 100 000 kronor.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

2
3

Enligt beslut i regionstyrelsen 2017-10-26 samt regionstyrelsen 2017-11-23
Vid tidpunkten för fördelningen tillhörde ungdomsverksamheten KFN
2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 289

Överföring av lokalbudget från barn- och
utbildningsnämnden

RS 2020/1478

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Ett budgetanslag på 400 000 kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2021 års budget.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har begärt att ett budgetanslag på 400 000 kronor ska föras över från BUN till
GVN. Ungdomsverksamheten inom GVN och grundskolan inom BUN har genomfört lokalförändringar och budgeten för hyra ska fördelas på ett annat sätt mellan
nämnderna.
Ungdomsgården har flyttat sin verksamhet från kustateljén i Fårösund och flyttat in i
Fårösundsskolan. Det har också gjorts en omfördelning av lokalkostnader på Gråboskolan mellan skolan och ungdomsverksamheten.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse nämns att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i sin internbudget kommer att flytta anslaget för lokalhyra
från ungdomsverksamheten till folkhögskolan eftersom folkhögskolan betalar hyran
för kustateljén. Ungdomsverksamheten får sedan ökat anslag genom den föreslagna
budgetöverföringen från BUN till GVN.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Det innebär också att
ärende RS 2019/1252 Överföring av budgetmedel från regionstyrelsen till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden - avseende Kustateljén i Fårösund inte längre är aktuellt
och därmed avslutas. Detta ärende återremitterades av regionstyrelsens arbetsutskott
2020-04-08, § 85.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15, § 86
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-16, § 80
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-22

25 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1434
20 oktober 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Överföring av budget från barn- och utbildningsnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och revidering av
reglemente för BUN gällande särvux
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Ett budgetanslag på 540 000 kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 2021 års budget.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 2 §, Verksamhetsområde,
med att skrivningen ”särskild utbildning för vuxna tas bort från första stycket.
Stycket blir således enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån tilldelade
resurser ansvar för att fullgöra regionens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad avser
utbildning i form av förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har begärt att budgetanslaget för ”komvux som särskild utbildning” på
540 000 kronor överförs från BUN till GVN. Anledningen är att skolformen
”särskild utbildning för vuxna (särvux) upphört som egen skolform och numera ingår
i skolformen komvux som ”komvux särskild utbildning”. Särvux är idag organiserad
inom BUN och ansvaret för verksamheten föreslås nu flyttas till GVN som ansvarar
för kommunal vuxenutbildning (komvux).
Reglementet för BUN revideras i 2 § med att skrivningen ”särskild utbildning för
vuxna tas bort från första stycket. Stycket blir således enligt följande: Barn- och
utbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för att fullgöra regionens uppgifter inom
det offentliga skolväsendet vad avser utbildning i form av förskoleklass, grundskola, grundsärskola
och gymnasiesärskola.
Regionstyrelseförvaltningen har inget invända mot förslaget och föreslår att
budgetmedel överförs mellan nämnderna samt att reglementet revideras.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1434

Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade den 3 juni 2020 att ”Särskild utbildning för vuxna (särvux) med
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada” inte längre ska vara en egen skolform
utan ska ingå i skolformen komvux och dessutom byta namn till ”komvux som
särskild utbildning”. Detta innebär att komvux utökas med två delar: ”komvux som
särskild utbildning på grundläggande nivå” och ”komvux som särskild utbildning på
gymnasial nivå”. Förslaget kommer från regeringens proposition Komvux för stärkt
kompetensförsörjning och lagändringen började gälla den 1 juli 2020.
Från och med den 1 juli 2020 består alltså komvux av följande delar:
- komvux på grundläggande nivå
- komvux på gymnasial nivå
- komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
- komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå och
- komvux i svenska för invandrare
I propositionen görs bedömningen att en sammanhållen vuxenutbildning och
organisatorisk närhet skapar möjligheter för elever i särvux att enklare kunna ta del
av, inte bara de utbildningar som finns inom övriga delar av komvux, utan också av
t.ex. studie- och yrkesvägledning, som finns runt denna skolform.
En bidragande orsak till att få väljer att kombinera studier inom särvux och komvux
kan vara att kommunerna har valt att organisera de olika skolformerna som separata
verksamheter. Vidare görs bedömningen i propositionen att särvux också kommit att
likna barn- och ungdomsskolans skolformer och vuxnas speciella behov har därmed
inte tillgodosetts.
Regelverket för vuxenutbildningen innebär redan i dag att utbildningen ska utformas
så att den enskildes studier inom någon av skolformerna kan kombineras med studier
inom vuxenutbildningens andra skolformer. Den strukturella förändring av
vuxenutbildningen som nu föreslås kommer troligtvis att underlätta sådana
kombinationer.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget och föreslår att
budgetmedel överförs från barn- och utbildningsnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt att reglementet ändras.
Beslutsunderlag

BUN 2020-09-15 § 95 Överföring av budget och revidering av reglemente gällande
särvux
GVN 2020-09-16 § 87 Överföring av budgetmedel med anledning av att skolformen
särskild utbildning för vuxna (särvux) ingår i skolformen Komvux

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Författningssamlingen
2 (2)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

GVN § 87

GVN § 87

Överföring av budgetmedel med anledning
av att skolformen särskild utbildning för
vuxna (särvux) ingår i skolformen Komvux

GVN 2020/152

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos
regionstyrelsen/regionfullmäktige att 540 000 kronor överförs från barn- och
utbildningsnämndens budget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
avseende ansvar och befogenhet gällande komvux som särskild utbildning (tidigare
särskild utbildning för vuxna, särvux).

Sammanfattning

Skolformen ”Särskild utbildning för vuxna (särvux)” har upphört som egen skolform
och ingår numera i skolformen komvux som ”komvux som särskild utbildning”.
Särvux tillhör idag barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och ansvaret
föreslås flyttas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som ansvarar för
kommunal vuxenutbildning (komvux). Detta för att följa intentionen med
lagändringen och omorganiseringen av skolformerna. Förslaget är därför att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör en hemställan till
regionstyrelsen/regionfullmäktige om en budgetöverföring på 540 000 kronor för att
tydliggöra att ansvar och befogenhet för ”komvux som särskild utbildning” flyttas
från barn- och utbildningsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet. Förändringarna i ansvaret mellan nämnderna föreslås ske per den 1
januari 2021.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-01
Skickas till
Regionstyrelsen / Regionfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2020/214
1 september 2020

Fredrik Johansson
Utredare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Överföring av budgetmedel med anledning av att skolformen
särskild utbildning för vuxna (särvux) ingår i skolformen
komvux
Förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos
regionstyrelsen/regionfullmäktige att 540 000 kronor överförs från barn- och
utbildningsnämndens budget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
avseende ansvar och befogenhet gällande komvux som särskild utbildning
(tidigare särskild utbildning för vuxna, särvux).

Sammanfattning

Skolformen ”Särskild utbildning för vuxna (särvux)” har upphört som egen skolform
och ingår numera i skolformen komvux som ”komvux som särskild utbildning”.
Särvux tillhör idag barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och ansvaret
föreslås flyttas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som ansvarar för
kommunal vuxenutbildning (komvux). Detta för att följa intentionen med
lagändringen och omorganiseringen av skolformerna. Förslaget är därför att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör en hemställan till
regionstyrelsen/regionfullmäktige om en budgetöverföring på 540 000 kronor för att
tydliggöra att ansvar och befogenhet för ”komvux som särskild utbildning” flyttas
från barn- och utbildningsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet. Förändringarna i ansvaret mellan nämnderna föreslås ske per den 1
januari 2021.
Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade den 3 juni 2020 att ”Särskild utbildning för vuxna (särvux) med
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada” inte längre ska vara en egen skolform
utan ska ingå i skolformen komvux och dessutom byta namn till ”komvux som
särskild utbildning”. Detta innebär att komvux utökas med två delar: ”komvux som
särskild utbildning på grundläggande nivå” och ”komvux som särskild utbildning på
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gymnasial nivå”. Förslaget kommer från regeringens proposition Komvux för stärkt
kompetensförsörjning1 och lagändringen började gälla den 1 juli 20202.
Från och med den 1 juli 2020 består alltså komvux av följande delar:
- komvux på grundläggande nivå
- komvux på gymnasial nivå
- komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
- komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå och
- komvux i svenska för invandrare3.
I propositionen4 görs bedömningen att en sammanhållen vuxenutbildning och
organisatorisk närhet skapar möjligheter för elever i särvux att enklare kunna ta del
av, inte bara de utbildningar som finns inom övriga delar av komvux, utan också av
t.ex. studie- och yrkesvägledning, som finns runt denna skolform.
En bidragande orsak till att få väljer att kombinera studier inom särvux och komvux
kan vara att kommunerna har valt att organisera de olika skolformerna som separata
verksamheter. Vidare görs bedömningen i propositionen att särvux också kommit att
likna barn- och ungdomsskolans skolformer och vuxnas speciella behov har därmed
inte tillgodosetts.
Regelverket för vuxenutbildningen innebär redan i dag att utbildningen ska utformas
så att den enskildes studier inom någon av skolformerna kan kombineras med studier
inom vuxenutbildningens andra skolformer. Den strukturella förändring av
vuxenutbildningen som nu föreslås kommer troligtvis att underlätta sådana
kombinationer.
Bedömning

Särskild utbildning för vuxna (särvux) ingår idag i barn- och utbildningsnämndens
(BUN) verksamhetsområde5 som en del av den samlade särskolan. Eftersom
lagändringen innebär att särvux upphör som skolform för att ingå i skolformen
komvux så är förvaltningens bedömning att verksamhetsansvaret flyttas från BUN
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN), som ansvarar för kommunal
vuxenutbildning6.
Detta för att fullt ut följa intentionen med omorganiseringen av skolformerna - för
att få fler människor med utvecklingsstörning att kombinera studier inom komvux
och särvux (komvux som särskild utbildning). Genom att särvux blir en del av
komvux (alltså vuxenutbildningen) inkluderas eleverna inom särvux i det större
sammanhang som komvux är.
Förslaget är därför att GVN gör en hemställan till regionstyrelsen/regionfullmäktige
om en budgetöverföring för att tydliggöra att ansvar och befogenhet för ”komvux
som särskild utbildning (särvux)” flyttas från barn- och utbildningsnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet. BUN:s budget för ”komvux
som särskild utbildning” är 540 000 kronor.

1 Regeringskansliet. Proposition: ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”, 2020-03-16. Länk:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/ (hämtad 2020-06-25)
2 Riksdagens beslut ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”, 2020-06-03. Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/arende/betankande/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning_H701UbU22 (hämtad 2020-06-25)
3 Regeringens proposition 2019/20:105 ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”. Länk:
https://www.regeringen.se/49490e/contentassets/8a0af8b482c044d6b5e8ada0d9790b29/komvux-for-starktkompetensforsorjning-prop.-201920105 se sidan 12 (hämtad 20120-06-25)
4 Regeringens proposition 2019/20:105 ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”. Länk:
https://www.regeringen.se/49490e/contentassets/8a0af8b482c044d6b5e8ada0d9790b29/komvux-for-starktkompetensforsorjning-prop.-201920105 se sidan 12 (hämtad 20120-06-25)
5 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Länk: https://www.gotland.se/102909 (hämtad 2020-06-25)
6 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Länk: https://www.gotland.se/102906 (hämtad 2020-06-25)
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GVN:s reglemente blir oförändrat eftersom det i nämndens reglemente står att GVN
”fullgör Region Gotlands utbildning inom det offentliga skolväsendet för kommunal
vuxenutbildning (komvux)” och ”komvux som särskild utbildning” ingår i
skolformen komvux från 1 juli 2020. BUN:s reglemente behöver däremot revideras
och ett förslag till sådan ändring tas via BUN till regionfullmäktige.
Förändringarna i ansvaret mellan nämnderna föreslås ske per den 1 januari 2021.
Konsekvensanalyser och förekommande perspektiv har beaktats: Förvaltningen bedömer att
ingen särskild hänsyn behöver vidtas i förslag till detta beslut med anledning av barnoch elevperspektivet, jämställdhetsperspektivet eller landsbygdsperspektivet. Det
ekonomiska perspektivet har så långt det är möjligt omhändertagits i denna skrivelse.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-01
Proposition 2019/20:105 från Utbildningsdepartementet ” Komvux för stärkt
kompetensförsörjning”
Reglemente för Region Gotlands utbildningsnämnder

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen / Regionfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-15

BUN § 95

BUN § 95

Överföring av budget och revidering av
reglemente gällande särvux

BUN 2020/611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen/regionfullmäktige
att 540 000 kronor överförs från barn- och utbildningsnämndens budget till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende ansvar och befogenhet
gällande komvux som särskild utbildning (tidigare särskild utbildning för vuxna,
särvux).
 Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 2 §, Verksamhetsområde,
med att skrivningen ”särskild utbildning för vuxna” tas bort från första stycket.
Stycket blir således enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för att fullgöra regionens
uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad avser utbildning i form av förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.


Skolformen ”Särskild utbildning för vuxna (särvux)” har upphört som egen skolform
och ingår numera i skolformen komvux som ”komvux som särskild utbildning”.
Särvux tillhör idag barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och ansvaret
föreslås flyttas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som ansvarar för
kommunal vuxenutbildning (komvux). Detta för att följa intentionen med
lagändringen och omorganiseringen av skolformerna.
Förändringarna i ansvaret mellan nämnderna föreslås ske per den 1 januari 2021.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden gör en hemställan till
regionstyrelsen/regionfullmäktige om en budgetöverföring på 540 000 kronor samt
om en reglementsändring för att tydliggöra att ansvar och befogenhet för ”komvux
som särskild utbildning” flyttas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01
Skickas till
Regionstyrelsen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 290

Överföring av budget och revidering av
reglemente gällande särvux

RS 2020/1434

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Ett budgetanslag på 540 000 kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 2021 års budget.
• Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 2 §, Verksamhetsområde, med
att skrivningen ”särskild utbildning för vuxna tas bort från första stycket. Stycket
blir således enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån tilldelade
resurser ansvar för att fullgöra regionens uppgifter inom det offentliga skolväsendet
vad avser utbildning i form av förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola.
•

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har begärt att budgetanslaget för ”komvux som särskild utbildning” på 540 000
kronor överförs från BUN till GVN. Anledningen är att skolformen ”särskild
utbildning för vuxna (särvux) upphört som egen skolform och numera ingår i skolformen komvux som ”komvux särskild utbildning”. Särvux är idag organiserad inom
BUN och ansvaret för verksamheten föreslås nu flyttas till GVN som ansvarar för
kommunal vuxenutbildning (komvux).
Reglementet för BUN revideras i 2 § med att skrivningen ”särskild utbildning för
vuxna tas bort från första stycket. Stycket blir således enligt följande: Barn- och
utbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för att fullgöra regionens
uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad avser utbildning i form av förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget och föreslår att
budgetmedel överförs från barn- och utbildningsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt att reglementet ändras.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15 § 95
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-16 § 87
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1437
21 oktober 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag Hemsebadet renovering
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Tilläggsanslag med 5 mnkr beviljas för renovering av Hemsebadet. Finansiering
sker ur regionens eget kapital. Driftkostnadskonsekvenser finansieras via
internhyran.

Sammanfattning

Totalt finns 25,5 mnkr avsatt till renovering av Hemsebadet. Det lägst inkomna
anbudet vid upphandlingen (hösten 2019) av Hemsebadet innebär en
investeringsutgift med totalt 30,5 mnkr. Det saknas 5 mnkr för att finansiera
projektet förutsatt att det är liknande anbud vid kommande upphandling. Tekniska
nämndens bedömning är att alla åtgärder i förfrågningsunderlaget anses nödvändiga
för att säkra badhusets framtid och att en eventuell nedbantning av planerade
åtgärder skulle äventyra badets framtid och existens.
Hemsebadet byggdes 1976. System för vattenrening och ventilation är uttjänta. Stora
bassängens betong vittrar, armeringen rostar och kakelplattor lossnar.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden fick i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen innehöll
förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samt investeringsbehovet för upprustning
som måste göras för att Hemsebadet skall kunna vara i drift ytterligare 10 år.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att tilldela regionstyrelseförvaltningen ett
investeringsanslag med 15,5 mnkr för upprustning av Hemsebadet. Under hösten
2018 påbörjade teknikförvaltningen projektet med att planera för upprustning av
Hemsebadet. En projektgrupp bildades bestående av representanter från
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Under projekteringsarbetet har
frågan gällande långsiktig lösning för renovering av bassängen diskuterats med såväl
badhusexpertis som andra kommuner.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har beslutat att kostnader med 5 mnkr skall
finansieras via budgeten för periodiskt underhåll.
Regionfullmäktige beslutade 2019-09-23 (§227) om tilläggsanslag med mnkr för
installation av rostfri plåtbassäng.
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Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2019-11-13 (TNAU §200) att avbryta
upphandlingen, se över kraven som har fördyrat upphandlingen och gå ut med en ny
upphandling där kravet på att bassängen ska vara 25 meter och tre centimeter stryks.
Renoveringen beräknas starta 1 april 2021 och ska vara färdigställd 30 oktober 2021.
Under den tiden kommer badet vara stängt.
Upphandlingen innefattar i stort:
-helsvetsat rostfritt stål i stora bassängen.
-ny vattenreningsutrustning.
-nytt ventilationsaggregat för rehab- och barnbassäng.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen noterar att den ursprungliga investeringsbudgeten för
renovering av Hemsebadet var 15,5 mnkr 2018 och att med det begärda
tilläggsanslaget så kommer investeringsbudgeten att uppgå till 30,5 mnkr dvs en
fördubbling av investeringen som kommer att ge ytterligare ökade kapitalkostnader.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning av att åtgärderna är
nödvändiga för att få ett hållbart bad för lång tid framöver.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag på 5 mnkr ska beviljas
tekniska nämnden.
Eftersom regionstyrelsens ram på 10 mnkr för beviljande av tilläggsanslag för
investering redan nyttjats 2020 så krävs beslut av regionfullmäktige i detta ärende.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-09-16, § 192
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

TN § 192

TN § 192

Begäran om tilläggsanslag Hemsebadet

TN 2019/587
TN AU § 181

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag på 5 miljoner kronor hos regionstyrelsen.

Totalt finns 25,5 miljoner kronor avsatt till renovering av Hemsebadet. Det lägst
inkomna anbudet vid upphandlingen (hösten 2019) av Hemsebadet innebär en
investeringsutgift med totalt 30,5 miljoner kronor. Följaktligen saknas 5 miljoner
kronor för att finansiera projektet förutsatt att det är liknande anbud vid kommande
upphandling. Alla åtgärder i förfrågningsunderlaget anses nödvändiga för att säkra
badhusets framtid. En eventuell nedbantning av planerade åtgärder äventyrar badets
framtid och existens.
Hemsebadet byggdes 1976. System för vattenrening och ventilation är uttjänta. Stora
bassängens betong vittrar, armeringen rostar och kakelplattor lossnar.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden fick i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen innehöll
förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samt investeringsbehovet för upprustning
som måste göras för att Hemsebadet skall kunna vara i drift ytterligare 10 år.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att tilldela regionstyrelseförvaltningen ett
investeringsanslag med 15,5 miljoner kronor för upprustning av Hemsebadet. Under
hösten 2018 påbörjade teknikförvaltningen projektet med att planera för upprustning
av Hemsebadet. En projektgrupp bildades bestående av representanter från
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Under projekteringsarbetet har
frågan gällande långsiktig lösning för renovering av bassängen diskuterats med såväl
badhusexpertis som andra kommuner.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har beslutat att kostnader med 5 miljoner kronor
skall finansieras via budgeten för periodiskt underhåll.
Regionfullmäktige beslutade 2019-09-23 (§227) om tilläggsanslag med 5 miljoner
kronor för installation av rostfri plåtbassäng.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2019-11-13 (TNAU §200) att avbryta
upphandlingen, se över kraven som har fördyrat upphandlingen och gå ut med en ny
upphandling där kravet på att bassängen ska vara 25 meter och tre centimeter stryks.
Därefter begärs tilläggsanslag, enligt ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkande.
Renoveringen beräknas starta 1 april 2021 och ska vara färdigställd 30 oktober 2021.
Under den tiden kommer badet vara stängt.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

TN § 192

Upphandlingen innefattar i stort:
-helsvetsat rostfritt stål i stora bassängen.
-ny vattenreningsutrustning.
-nytt ventilationsaggregat för rehab- och barnbassäng.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag med 5 miljoner kronor
erfordras för att finansiera investeringsprojekt. Den totala investeringsutgiften
beräknas till 30,5 miljoner kronor.
Hemse badhus ligger 50 km från Visby och är en bra landsbygdsatsning för södra
Gotland och bidrar till ökad simkunnighet. Det finns tre mindre bassänger, två är för
barn varav en är ett äventyrslandskap för de minsta.
Barn och genusperspektiv: Badhuset bidrar till ökad simkunnighet.
Landsbygdsperspektiv: Renoveringen kan kopplas till region Gotlands mål med god
folkhälsa, levande landsbygd och tillgängligt kultur- och fritidsliv etc.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kapitalkostnaderna kommer att öka.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och avdelningschef Björn
Sandqvist.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag på 5 miljoner kronor hos regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-25

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 291

Begäran om tilläggsanslag Hemsebadet

RS 2020/1437

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Tilläggsanslag med 5 miljoner kr beviljas för renovering av Hemsebadet.
Finansiering sker ur regionens eget kapital. Driftkostnadskonsekvenser finansieras
via internhyran.

Regionstyrelseförvaltningen noterar att den ursprungliga investeringsbudgeten för
renovering av Hemsebadet var 15,5 mnkr 2018 och att med det begärda tilläggsanslaget så kommer investeringsbudgeten att uppgå till 30,5 mnkr dvs en fördubbling
av investeringen som kommer att ge ytterligare ökade kapitalkostnader.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning av att åtgärderna är
nödvändiga för att få ett hållbart bad för lång tid framöver.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag på 5 miljoner kr ska beviljas
tekniska nämnden.
Eftersom regionstyrelsens ram på 10 miljoner kr för beviljande av tilläggsanslag för
investering redan nyttjats 2020 så krävs beslut av regionfullmäktige i detta ärende.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-09-16, § 192
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1560
Datum

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Avgiftsärende. Intygstaxa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa
för åtgärder som inte utgör sjukvård skall antas.

Sammanfattning

För vård som ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen får sjukvårdshuvudmannen
besluta om avgift, i lagen kallad vårdavgift. Vårdavgifterna omfattas av ett i samma
lag formulerat högkostnadsskydd. Vårdavgifter beslutas av Regionfullmäktige.
För andra åtgärder som hälsoundersökningar och intyg om hälsotillstånd, beslutar
sjukvårdshuvudmannen också om avgifternas storlek. Dessa avgifter ingår inte i det
lagreglerade högkostnadsskyddet. Vissa av avgifterna är dock reglerade i lag eller
förordning.
Intyg och åtgärder betalas av den som beställt intyget, som regel patienten själv. Vissa
intyg beställs av andra än patienten själv till exempel myndigheter. I dessa fall är det
beställaren som betalar. I intygstaxan är detta markerat med *).
Intyg och åtgärder delas in i tre grupper.


Intyg och åtgärder där avgifter är reglerade i lag och förordning.



Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som är lägre än utförarens
kostnad, subventionerade avgifter. Förslaget är att avgiften sätts till samma
avgift som besöksavgiften för besök hos läkare i specialistvård. 300 kronor.



Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som utgår från utförarens
självkostnad. Självkostnaden beräknas utifrån den tid som intygsskrivaren
normalt sett lägger på intyget ifråga och på en timkostnad av 1500 kronor för
läkare och 750 kronor för övrig personal.

Total intäkt för intyg och åtgärder beräknas till cirka 1,8 mnkr med de föreslagna
avgifterna och innebär en intäktsökning med 650 tkr.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1560

Bedömning

Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen är kostnaden för att tillhandahålla intyg och
åtgärder ca 3,5 mnkr per år. De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas
till ca 1,8 mnkr per år och ger en kostnadstäckningsgrad på ca 50 procent. Med de
förslagna avgifterna ökar intäkterna med 650 tkr.
Föreslagen avgift för lagstyrda intyg och avgifter är det lagstadgade beloppet.
Ett begränsat antal åtgärder och intyg, förutom de som är styrda av lag eller
förordning, föreslås vara subventionerade eller avgiftsfria. Föreslagen avgift för
subventionerade intyg och åtgärder är 300 kr, vilket motsvarar avgiften för
läkarbesök inom specialistvården.
Övriga åtgärder och intyg föreslås baseras på kostnaden för den tid som åtgår för den
ansvariga vårdpersonalen. Kostnaden för en läkare i primärvården beräknas till
ca 3 000 kr/timme och för övrig personal ca 1 500 kr/timme. Enligt hälso- och
sjukvårdsförvaltningens bedömning skulle det innebära en kraftig ökning av
avgifterna samtidigt som Region Gotland då också skulle ha en avgiftsnivå som är
mycket högre än andra regioner. Förvaltningen föreslår därför att avgifterna ska
baseras på en timkostnad på 1 500 kr för läkare och 750 kr för övrig vårdpersonal.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att kostnadstäckningsgraden för åtgärder
och intyg som inte är sjukvård kan ökas till 50 procent med de föreslagna avgifterna.
Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämnden förslag till ny
intygstaxa är rimlig och välavvägd.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Beslutsunderlag
HSN-AU § 136
HSF tjänsteskrivelse till ärende HSN 2020/378
HSF Bilaga 1 intyg och åtgärder
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Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-07

HSN-AU § 136

HSN-AU § 136

Avgiftsärende. Intygstaxa

HSN 2020/378
HSN § 103

Arbetsutskottets beslut

• Arbetsutskottet beslutar, på delegation från hälso- och sjukvårdsnämnden, att
föreslå regionfullmäktige att fastställa åtgärder som inte utgör sjukvård enligt
bilaga 1.
Peter Barnard (V) reserverar sig mot att ta ut avgift enligt punkt 16:02 som avser
bostadsanpassning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2020-09-16 (HSN §
103) att delegera till sitt arbetsutskott att fatta beslut i detta ärende då det ska kunna
lämnas vidare i tid för behandling av regionfullmäktige innan årsskiftet.
För vård som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen får sjukvårdshuvudmannen besluta
om avgift, i lagen kallad vårdavgift. Vårdavgifterna omfattas av ett i samma lag
formulerat högkostnadsskydd. Vårdavgifter beslutas av regionfullmäktige.
För andra åtgärder som hälsoundersökningar och intyg om hälsotillstånd, beslutar
sjukvårdshuvudmannen också om avgifternas storlek. Dessa avgifter ingår inte i det
lagreglerade högkostnadsskyddet. Vissa av avgifterna är dock reglerade i lag eller
förordning.
Intyg och åtgärder betalas av den som beställt intyget, som regel patienten själv. Vissa
intyg, som till exempel rättsintyg, beställs som regel av Polismyndigheten vilka då
även betalar för intyget. Intyg där myndighet eller annan som regel är betalare, är
markerade med *) i kolumnen ”subventionerad taxa” i Bilaga 1.
För beslut kan intyg och åtgärder delas in i tre grupper:
• Intyg och åtgärder där avgifter är reglerade i lag och förordning.
• Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som är lägre än utförarens
kostnad, subventionerade avgifter. Förslaget är att avgiften sätts till samma avgift
som besöksavgiften för besök hos läkare i specialistvård. 300 kronor.
• Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som utgår från utförarens
självkostnad. Självkostnaden beräknas utifrån den tid som intygsskrivaren normalt
sett lägger på intyget ifråga och på en timkostnad av 1500 kronor för läkare och 750
kronor för övrig personal.
Förslaget bedöms innebära en intäktsökning för regionen på 650 000 kronor.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-07

HSN-AU § 136

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslagna avgifter för intyg och åtgärder
överensstämmer med de avgifter där åtgärden är lagstyrd och för övriga intyg och
åtgärder är rimlig utifrån bedömning och i jämförelse med andra regioner.
Förvaltningens bedömning är också att den reviderade listan (bilaga 1) med avgifter
stämmer väl överens med skatteverkets regler för momspliktiga åtgärder och intyg.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Peter Barnard (V) yrkar att någon avgift inte ska tas ut enligt punkt 16:02 som avser
bostadsanpassning.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till sitt eget yrkande.
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut, HSN § 103
• Hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar ärendet eftersom korrigering behövs
under punkterna 16:02, 16:05 och 16:07.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.
Detta för att ärendet ska kunna lämnas vidare i tid för behandling av
regionfullmäktige innan årsskiftet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2020
Bilaga 1 intyg och åtgärder
Skickas till

Regionfullmäktige
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/378
30 september 2020

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Intygstaxa
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa åtgärder
som inte utgör sjukvård enligt bilaga 1.

Sammanfattning

För vård som ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen får sjukvårdshuvudmannen
besluta om avgift, i lagen kallad vårdavgift. Vårdavgifterna omfattas av ett i samma
lag formulerat högkostnadsskydd. Vårdavgifter beslutas av Regionfullmäktige.
För andra åtgärder som hälsoundersökningar och intyg om hälsotillstånd, beslutar
sjukvårdshuvudmannen också om avgifternas storlek. Dessa avgifter ingår inte i det
lagreglerade högkostnadsskyddet. Vissa av avgifterna är dock reglerade i lag eller
förordning.
Intyg och åtgärder betalas av den som beställt intyget, som regel patienten själv. Vissa
intyg, som till exempel rättsintygen, beställs som regel av Polismyndigheten, det är då
den som betalar för intyget. Intyg där myndighet eller annan som regel är betalare, är
markerade med *) i kolumnen ”subventionerad taxa” i Bilaga 1.
För beslut kan intyg och åtgärder delas in i tre grupper.


Intyg och åtgärder där avgifter är reglerade i lag och förordning.



Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som är lägre än utförarens
kostnad, subventionerade avgifter. Förslaget är att avgiften sätts till samma
avgift som besöksavgiften för besök hos läkare i specialistvård. 300 kronor.



Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som utgår från utförarens
självkostnad. Självkostnaden beräknas utifrån den tid som intygsskrivaren
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/378

normalt sett lägger på intyget ifråga och på en timkostnad av 1500 kronor för
läkare och 750 kronor för övrig personal.
Förslaget bedöms innebära en intäktsökning för Regionen på 650 000 kronor.
Ärendebeskrivning

Intyg och avgifter där avgiften är bestämd i lag och förordning är markerade i bilaga
1. Föreslagen avgift i bilagan är det lagstadgade beloppet.
Intyg och åtgärder betalas av den som beställt intyget, som regel patienten själv. Vissa
intyg, som till exempel rättsintygen, beställs som regel av Polismyndigheten, det är då
den som betalar för intyget. Intyg där myndighet eller annan som regel är betalare, är
markerade med *) i kolumnen ”subventionerad taxa” i Bilaga 1.
Intyg där beställaren är en kommunal verksamhet, exempelvis socialtjänst, utgår
ingen debitering i dagsläget om beställningen är gjord av kommunal verksamhet
inom Region Gotland. Om beställningen kommer från externa kommuner sker
debitering enligt beloppet i Bilaga1.
Subventionerade avgifter för intyg och åtgärder har tidigare haft nivåerna avgiftsfritt,
250 kronor samt 500 kronor. Förvaltningen anser att den enda motiverade skillnaden
i graden av subvention är avgiftsfritt eller en subventionerad avgift. Föreslagen avgift
vid subventionerade åtgärder är således antingen 300 kronor vilket motsvarar
avgiften för läkarbesök inom specialistvården alternativt helt avgiftsfritt.
Förvaltningen anser att endast ett begränsat antal åtgärder och intyg ska vara
subventionerade eller helt avgiftsfria, förutom de som är styrda enligt lag och
förordningar. Exempel på detta är när personer med vissa sjukdomstillstånd har ett
villkor att exempelvis årligen inkomma med intyg för att få behålla ett befintligt
tillstånd att framföra fordon. Vilka dessa sjukdomstillstånd är framgår av
Trafikförordningen. Andra exempel på subventionerade intygsavgifter är intyg som
krävs i skolan för att exempelvis vid allergier få specialkost. I bilaga1 finns markerat
intyg och åtgärder där förvaltningen föreslår att avgiften skall vara subventionerad
eller helt avgiftsfri.
För intyg och åtgärder där avgiften ska utgå från kostnaden för den tid som åtgår för
den ansvariga vårdpersonalen föreslår förvaltningen en avgift om 1500
kronor/timme för läkare och 750 för övrig personal. Effektiv tid för en läkare i
primärvården kostar ca 3000 kronor per timme. Kostnad för övrig personal beräknas
till ca hälften av detta. En avgift på 3000 per timme skulle innebära kraftigt höjda
intygsavgifter och avgifter som vida överstiger de avgifter som tillämpas i andra
regioner. Förvaltningens bedömning är att ett belopp som utgår från 1500 kronor per
timme är en rimlig nivå. På det flesta intygen tillkommer dessutom 25% mervärdesskatt. Dessa är markerade i bilaga1.
Total intäkt för intyg och åtgärder beräknas till ca 1,8 miljoner med föreslagna
avgifter, vilket innebär en intäktsökning med ca 650 Tkr.
Den totala faktiska kostnaden för intyg och åtgärder beräknas till ca 3,5 miljoner
kronor.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslagna avgifter för intyg och åtgärder
överensstämmer med de avgifter där åtgärden är lagstyrd och för övriga intyg och
åtgärder är rimlig utifrån bedömning och i jämförelse med andra regioner.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/378

Förvaltningens bedömning är också att den reviderade listan med avgifter stämmer
väl överens med skatteverkets regler för momspliktiga åtgärder och intyg.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2020
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse avgifter intyg och åtgärder
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Mats Englund, funktionsekonom
Regionfullmäktige
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Nr
Intyg

1

Abort/Sterilisering

1:01

Intyg och utlåtande i samband med ärenden
hos Socialstyrelsens rättsliga råd.

Typ av
taxa

Timtaxa

2

Adoption

2:01

Adoptionsintyg för blivande föräldrar inklusive
hälsoundersökning och prover.
Långt

3

Arbete/anställning

3:01

Anställningsintyg

3:02

Intyg till arbetsgivare angående placering

3:03

Utlandstjänst/utlandsstudier - Intyg för
anställning/studier utomlands

3:04

Arbetsmiljöverket -tjänstbarhetsbedömning

3:05

Minderårig arbetstagare -Bedömning om
arbete innebär särskild risk för minderårigs
hälsa och säkerhet

3:06

Arbetsförmedlingen -Intyg begärt av
arbetsförmedlingen

3:07
3:08

Sjöfolk -Intyg för sjöfolk
Radiologiskt arbete -Intyg för anställning och
periodisk undersökning av personal i
radiologiskt arbete

Förslag
ny taxa
exkl
moms

Förslag ny Dito
taxa inkl
annan
moms
personal Moms

1500

1875

Ersätter i nuvarande prislista

Författ
Tidigare nings
pris styrd

938 Ja

Sterilisering, utlåtande om samt
intyg

0 kr

Adoption, hälsoundersökning av
förälder

750 kr

1500

1875

938 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Anställningsintyg
Friskintyg anställning
Arbetsgivare, intyg till ang.
placering

Subven
tionerad
taxa

*)

500 kr
500 kr
Timtaxa

Ny
Normal

750

938

469 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Timtaxa

1500

1875

938 Ja

Normal
Normal

Timtaxa

750
750

1500

938
938

1875

469 Ja
469 Ja

938

Ja

Yrkessjukdomar, intyg enl.
arbetarskyddsstyrelsens anvisn
om unders till förebyggande av
(exkl. röngten, skärmbild o
laboratorieprov)
Arbetsbok för minderårig, intyg
till

250 kr

*)

250 kr
Arbetsförmedling,
arbetsvårdsorgan,
länsarbetsnämnd, intyg till
Sjöfolksintyg, utan röntgen
Anställningsintyg resp. periodisk
besiktning av personal i
radiologiskt arbete

750 kr
500 kr

500 kr

*)

3:09

Livsmedelintyg -friskintyg i samband med
livsmedelshantering som begärs av
arbetsgivare

Livsmedelshantering, friskintyg i
samband med
Normal

750

938

469 Ja
Ja
Ja
Ja

3:11

Intyg om prestationsförmåga -Läkarutlåtande
om hälsotillstånd för vissa nyanlända
invandrare begärt av arbetsförmedlingen,
enligt förordning 2010:409 om
etableringssamtal och etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare.

3:12

Förstadagsintyg, intyg som begärs av
arbetsgivare vid upprepad korttidsfrånvaro

4

Drogpåverkan

4:01

Alkoholpåverkan -Intyg avseende
alkoholpåverkan

4:02

Narkotikapåverkan -Intyg avseende
narkotikapåverkan

4:03

Övriga drogrelaterade prover -Intyg avseende
övriga droger

5

Dykning

5:01

Intyg för dykare

2200

2750

*)
- undersökning inkl ev
salmonella- och
shigellaundersökning
- endast salmonella eller
shigellaundersökning
- hälsodeklaration
Ny

500 kr
500 kr
0 kr

1375 Ja

x *)
Ny

Kort

Kort

500

500

625

625

313 Ja

313 Ja

*)
Alkoholpåverkan, läkarutlåtande
rörande
Ny

Kort

500

625

313 Ja
Ny

Kort

500

625

313 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Dykintyg exkl. lungröntgen

250 kr

6

Dödsfall

6:01

Dödsbevis - Utfärdande av dödsbevis enligt 4
kap, §2 1 stycket Begravningslagen
(1990:1144)

6:02

Emigration

7:01

Intyg vid emigration

8

Flygcertifikat

8:02
8:03

0

0

0 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Dödsbevis
Enkel dödsorsaksundersökning,
ej Dödsbevis enlig
Begravningslagen.

1500

1875

938 Ja

Ny

Dödsorsaksintyg - Intyg om dödsorsak

7

8:01

Normal

Långt

Undersökningar som krävs för att intyg enligt respektive formulär ska kunna utfärdas, exklusive kostnadskrävande undersökningar.
Specialundersökningar får endast göras av godkända specialister auktoriserade av Transportstyrelsen (TSFS 2013:14).
Formulär 1C - Kan enbart utfärdas av
- förnyad allm.
flygläkare med undantag av segel-, ballongläkarundersökning av privat- och
och ultralätt certifikat som kan utfärdas av
segelflygare (formulär 1 c) samt
förnyat intyg för fallskärm
specialist i allmänmedicin.
Normal
750
938
469 Ja
Formulär 2 -Specialundersökning ögon ingår
- Spec. undersökning av ögon
(formulär
2)
Långt
1500
1875
938 Ja
Formulär 3 - Specialundersökning av öron,
näsa och hals ingår

8:04

Formulär 4 - Specialundersökning av hjärta
och cirkulationsorgan ingår

8:05

Intyg för fallskärmshoppare

Långt
Långt
Långt

1500
1500
1500

1875
1875
1875

938 Ja
938 Ja
938 Ja

0 kr x
500 kr

750 kr
750 kr

- Spec. undersökning av öron
(formulär 3)

750 kr

- Spec. undersökning av
cirkulationsorgan och lungor
(formulär 4)

1 250 kr

9

9:01
9:02
9:03
9:04
9:05
9:06
9:07
9:08
9:09
9:10
9:11
9:12
9:13
9:14
9:15
9:16
9:17
9:18

Försäkringskassans intyg
Samtliga läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden är fria för patienten. Läkare
inom offentligt finansierad vård kan heller inte få ersättning från Försäkringskassan för att utfärda läkarutlåtande.
Endast läkare som står utanför den offentligt finansierade vården eller har samverkansavtal med landstinget på den så kallade nationella taxan, kan
få ersättning för vissa läkarutlåtande.
Sjukdom och skada
7804 Läkarintyg för sjukpenning
0
0
0 Ja
7265 Läkarutlåtande - Förebyggande
sjukpenning
7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning
vid nedsatt arbetsförmåga
7802
Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förl
ängd skolgång

x

0
0

0
0

0 Ja
0 Ja

x
x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ja
Ja
Ja
Ja

x
x
x
x

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ja
Ja
Ja
Ja

x
x
x
x

0
0

0
0

0 Ja
0 Ja

x
x

7806 Läkarutlåtande för
merkostnadsersättning
3222 Läkarutlåtande för bilstöd

0
0

0
0

0 Ja
0 Ja

x
x

5055 Arbetsterapeutiskt yttrande för bilstöd

0

0

0 Ja

x

E213 Detaljerat läkarutlåtande –
sjukersättning och aktivitetsersättning
7262 Läkarutlåtande för särskilt högriskskydd
3225 Läkarutlåtande för närståendepenning
Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag
Sjukintyg för patient som vistas eller är bosatt
i Sverige men arbetar i annat EU/EES-land
E116 Läkarutlåtande om arbetsoförmåga
3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd
7808 Läkarutlåtande för livränta
Funktionsnedsättning
3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag
och merkostnadsersättning
7805 Läkarutlåtande för assistansersättning

9:19
9:20

9:21
9:22
9:23

Graviditet
7211 Intyg om graviditet
7204 Särskilt läkarutlåtande för en gravid
egenföretagare vid risker i arbetsmiljön
Barn
7443 Intyg för tillfällig föräldrapenning
7447 Läkarutlåtande för tillfällig
föräldrapenning för ett barn som fyllt 12 men
inte 16 år
7436 Läkarutlåtande för tillfällig
föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn
som inte fyllt 18 år

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

7268 Läkarutlåtande efter teamutredning för
bedömning av medicinska förutsättningar för
arbete

0

0

0 Ja

x

7264 Särskilt läkarutlåtande för bedömning av
medicinska förutsättningar för arbete

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

0

0

0 Ja

x

Försäkringsmedicinska utredningar (TMU, SLU,
AFU)

9:24

9:25
9:26
9:27
9:28

7432 Svar på förfrågan inför
aktivitetsförmågeutredning
7269 Aktivitetsförmågeutredning på
beställning av Försäkringskassan enligt SFB
110 kap. 14 § 4 p
7431 Aktivitetsförmågeutredning för utvidgad
undersökning

10

Körkort, trafik mm

Enligt TSFS 2010:125, 2012:19, 2012:65.
10:01 Läkarintyg avseende körkortsansökan
Normal

750

938

469 Ja

Normal

750

938

469 Ja

Normal
Timtaxa

240
1500

300
1875

300 Ja
938 Ja

Timtaxa

1500

1875

938 Ja

10:02 Läkarintyg vid förlängning av högre behörighet
10:03 Läkarintyg där körkortsbehörigheten är
tidsmässigt villkorat p.g.a. sjukdom.

10:04 Intyg om synprövning
10:05 Särskilt intyg utfärdat av annan specialist än
specialist i allmänmedicin
10:06 Intyg för styrkande av lämplighet att inneha
körkort ut alkohol- och drogsynpunkt.

Normal
10:07 Intyg för körkort med villkor om alkolås efter
rattfylleri
10:08 Efterföljande provtagningar vid villkorat
körkort efter rattfylleri.

750

938

469 Ja

Läkarintyg för styrkande av
lämplighet att inneha körkort
ifrån alkohol och drogsynpunkt

500 kr
500 kr

x
250 kr
500 kr

500 kr

Ny
Normal
Normal

750
750

938
938

469 Ja
469 Ja

10:09 Bilbälte/skyddshjälm - Intyg angående
medicinska skäl för undantag från krav att
använda bilbälte/skyddshjälm.
Timtaxa

11

Läkarintyg avseende ansökan
om/eller förlängning av
körkortsbehörighet, traktorkort
eller taxilegitimation
Läkarintyg gällande
tidsbestämda körkort i samband
med förlängning
Intyg som utfärdas då en person
har ett medicinskt villkorat
tillstånd och där det krävs
upprepade intyg för att få
behålla tillståndet.
Synprövning för körkort
Synintyg utfärdat av specialist i
ögonsjukdomar

1500

1875

938 Ja

0

0

0 Ja

endast provtagning betr.
nykterhet
Bilbälte, intyg om befrielse från
att använda, hjälm, störthjälm,
intyg om befrielse från att
använda vid färd med
moped/motorcykel

250 kr+
150 kr +
analys

250 kr

Patientförsäkring (LÖF)

11:01 Intyg som krävs för patientförsäkringens
utredning vid misstänkt vårdskada

x

12

Pensionsanstalt

12:01 Intyg att person på grund av sjukdom har varit
oförmögen att arbeta. Intyget ska visas för
pensionsanstalt, t.ex. Alecta, KPA, SPV för att
AFA-försäkring ska betala pensionsavgiften.
Normal

13

Ny
750

938

469 Ja

Resor

13:01 Inställelse av resa på grund av egen eller
anhörigs sjukdom samt dödsfall

Kort

500

625

313 Ja

Utlandsresa, intyg om sprutor
och/eller sjukdom, Reseintyg

250 kr

469 Ja

Utlandsresa, intyg om sprutor
och/eller sjukdom, Reseintyg

250 kr

13:02 Intyg till resebolag för gravida gällande flyg
Normal
13:03 Schengenintyg - Intyg vid resa med
narkotikaklassade läkemedel från Sverige till
annat schengenland utfärdas Fritt av apoteken
eller av vårdgivaren i samband med
förskrivningen.
13:04 Friskintyg för visum - Intyg att patient inte
lider av viss sjukdom, t.ex. HIV/AIDS, MRSA,
Hepatit B.

14

*)

750

938

Narkotikaklassat läkemedel,
intyg vid resa till Schengenländer

0

Normal

750

0

938

0 Ja

469 Ja

0 kr x
Friskintyg, stipendiat,
kibbutzvistelse, High school, au
pair
HIV-intyg

750 kr
1 000 kr

Rättsintyg/brottmål
Enligt lagen (2005:225) om rättsintyg med anledning av brott ska rättsintyg som huvudregeln
inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller från läkare
kontrakterade av Rättsmedicinalverket. Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg även inhämtas
från annan läkare med tillräcklig kompetens.

14:01 Rättsintyg, även psykiatriska intyg.
14:02 Intyg till polismyndighet angående
misshandel.
14:03 Intyg om våldtäkt
14:04 Brottmål - Rättspsykiatrisk undersökning och
personundersökning.

Normal

750

938

469 Ja

Normal
Timtaxa

750
1500

938
1875

469 Ja
938 Ja

Timtaxa

1500

1875

938 Ja

Rättsintyg, enskilda
Ny
Våldtäkt, intyg in
Personundersökning i brottmål,
intyg (§7-intyg)

Timtaxa

*)

500 kr

*)
*)

Timtaxa

*)

15

Skolintyg

15:01 Intyg för anpassad idrott på grund av sjukdom
0
15:02 Intyg för anpassad idrott på grund av annan
anledning än sjukdom
15:03 Intyg för skolskjuts av medicinska skäl
15:04 Intyg för skolprov
15:05 Intyg för befrielse från skolundervisning och
intyg för hemundervisning av medicinska skäl
15:06 Intyg att bifoga ansökan till utbildning
15:07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram
och högskoleutbildningar.
15:08 Intyg för särskild undervisning
15:09 Intyg för förskole- och skolbarn gällande
behov av specialkost och ev. medicinering på
grund av allergi/överkänslighet eller andra
medicinska skäl.
15:10 Intyg för byte/avbryta av utbildning på grund
av medicinska skäl. Tex allergi, eksem eller
astma

Normal
Kort
Kort

0 Ja

750
0
500

938
0
625

469 Ja
0 Ja
313 Ja

Normal

750

0
938

0 Ja
469 Ja

Timtaxa
Timtaxa

1500
1500

1875
1875

938 Ja
938 Ja

0

0

0 Ja

Gymnastik, intyg för skolbarn
angående

0 kr

Gymnastik, intyg för skolbarn
angående

0 kr

Ny
Ny
Ny

x

x

x
Utbildningssökande, intyg för
Utbildningssökande, intyg för
Utbildningssökande, intyg för
Allergi, daghem, familjedaghem
m.m. intyg

500 kr
500 kr
500 kr

250 kr

x

250 kr

x

Allergi, daghem, familjedaghem
m.m. intyg
0

0 Ja

16

Sociala intyg

16:01 Intyg till bostadsförmedling
16:02 Intyg angående anpassning av bostad.
Används även vid ansökan om bostad för
funktionshindrad t.ex. äldreboende,
demensboende m.fl.

Kort

500

625

313 Ja

Kort

500

625

313 Ja

16:03 Intyg för barnets behov av familjedaghem.
Kort
16:04 Friskintyg till förskola, sommarkoloni eller
motsvarande
16:05 Intyg för familjehem
16:06 Intyg för att ansöka om färdtjänst
16:07 Intyg om behov av social hemservice

500

625

313 Ja

Kort
Kort

500
500

625
625

313 Ja
313 Ja

Tid

1500

1875

938 Ja

Kort

500

625

313 Ja

1500

1875

938 Ja

16:08 Intyg till myndighet i socialtjänstärenden
Timtaxa
16:09 Intyg för begäran om insats enligt LSS Lagen
(1993:387) om stöd och service för vissa
funktionshindrade

Bostadsförmedling, intyg till
Bostadsanpassning, intyg

250 kr

0 kr
Ny
Socialnämnd, intyg till
Friskintyg för förskola, daghem o
dyl.
Ny
Färdtjänst, intyg för, Betalas av
kollektivtrafikmyndighet. Ej
patient,
Ny
Socialnämnd, intyg till
Socialnämnd, intyg till

*)
250 kr

0 kr

*)
*)

750 kr

*)

750 kr
250 kr

*)
x

Socialnämnd, intyg till
Timtaxa

16:10 God man/förvaltare
16:11 Intyg i faderskapsärende/faderskapsmål
Timtaxa

1500
0

1500

1875
0

1875

938 Ja
0 Ja

938 Ja

16:12 Faderskapstest, utan samband med
faderskapsmål

God man, intyg
Blodprov för
faderskapsbevisning, intyg att
åtfölja
Faderskapsbevisning, intyg att
åtfölja blodprov

Normal

750

938

469 Ja

16:13 Intyg för ansökan om accis- och
skattebefrielse eller tillstånd gällande fordon
för funktionshindrad (anpassning, anskaffning)

500 kr +
labkostnad
500 kr +
labkostnad

Handikappfordon, intyg för accis
och skattebefrielse eller
parkeringstillstånd
Normal

240

300

300 Ja

250 kr

x

16:14 Intyg för att ansöka om parkeringstillstånd till
fordon för funktionshindrad
Normal

17

Tandvård

17:01 Läkarintyg angående STB (särskilt
tandvårdsbidrag)
17:02 Läkarintyg angående F-tandvård
(funktionsnedsättning)
17:03 Läkarintyg angående N-tandvård ( nödvändig
tandvård)

18

240

Normal
Normal
Kort

0
240
240

300
0
0
300
300

300 Ja
0

Handikappfordon, intyg för accis
och skattebefrielse eller
parkeringstillstånd

250 kr

Tandvårdsintyg gällande
särskilda patientgrupper

0 kr x

300 Ja

Tandvårdsintyg gällande
särskilda patientgrupper

0 kr

X

300 Ja

Tandvårdsintyg gällande
särskilda patientgrupper

0 kr

X

0 Nej

Vårdintyg/omhändertagande

18:01 Intyg enligt LVM, Lagen (1988:870 §9) om vård
av missbrukare i vissa fall
Timtaxa
18:02 Intyg enligt LVU , Lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga.
Gäller även vid förnyad prövning enligt LVU.
Normal
18:03 Intyg enligt LPT, Vårdintyg enligt lag
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

intyg LVU, LVM
1500

1500

750 Nej

750 kr
intyg LVU, LVM

750

750

x

375 Nej

0

0

0 Nej

0

0

0 Nej

18:04 Intyg enligt LRV, Vårdintyg enligt lag
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

750 kr
Vårdintyg, för sluten psykiatrisk
vård, på begäran av
anhörig eller annan
närstående person
- samhällsorgan eller liknande
Vårdintyg, för sluten psykiatrisk
vård, på begäran av
anhörig eller annan
närstående person
- samhällsorgan eller liknande

0 kr
Timtaxa x

0 kr
Timtaxa x

19

Övriga intyg

19:01 Blodgruppering - Provtagning och intyg. Fritt
för blodgivare och i mödrahälsovård
Kort
19:03 Intyg/utlåtande till försäkringsbolag efter
undersökning hälsotillstånd, skada, sjukdom
eller invaliditet.
19:04 Synkontroll - endast intyg
19:05 Audiogram - endast intyg
19:06 Intyg till Skattemyndighet, CSN eller
Tullmyndighet - Intyg att person lider/lidit av
viss sjukdom eller funktionshinder.

Normal
Normal
Normal

Kort
19:07 Vaccinationsbefrielse - intyg att patienten inte
tål ett visst vaccin
Kort
19:08 Intyg om vård.
På begäran av den som vårdats ska intyg
utfärdas enligt 3 kap § 16, Patientdatalagen
(2008:355)
19:09 Intyg om någons intagning på sjukhus - Den
som varit intagen på sjukhus ska på begäran
fritt få ett intyg om orsaken till intagningen
och om tiden för intagningen och
utskrivningen Hälso- och sjukvårdsförordning
(2017:80)
19:10 Intyg ej specificerade - Intyg som inte finns
upptagna i förteckningen.

500

625

313 Ja

750
750
750

938
938
938

469 Ja
469 Ja
469 Ja

240

300

300 Ja

500

500

250 Nej

Blodgruppsundersökning, intyg i
samband med utfärdande av IDbricka
Försäkringsbolag, intyg avseende undersökning av
hälsotillstånd- om invaliditet- om
skada och sjukdom
Ny
Audiogram, intyg
Ny

Timtaxa

*)

x
Vaccination, intyg att pat. inte tål
vaccination

250 kr

Ny

0

0

0 Ja

x
Ny

0

0

0 Ja

x
Ny

Timtaxa

250 kr

1500

1875

938 Ja

Nr
Åtgärd

20

Typ
av
taxa

Hälsoundersökningar

Förslag
ny taxa
inkl
moms

1500

20:01 A) Allmän undersökning innefattande
autoanamnes, synskärpekontroll,
tonometri, enkel hörselprövning, enkelt
blod- och urinstatus, fysik samt
normalstatus och vilo-EKG
60
min
20:02 B) Allmän undersökning enl A) jämte
färgsinnesundersökning
Tid
20:03 C) Allmän undersökning enl. A) jämte
arbets-EKG alt. Audiogram alt. Kemisk
undersökning (kolosterol, kreatinin,
triglycerider, urinsyra

Förslag
ny taxa
exkl
moms

Tid

1500
1500

1500

Dito
annan
personal Moms Ersätter i nuvarande prislista

25%

1875
1875

1875

938 Ja
938 Ja

938 Ja

20:04 Allmän hälsoundersökning omfattande
alla undersökningar enl A, B och C
20:05 Hälsoundersökning – audiogram
20:06 Hälsoundersökning – EEG
20:07 Hälsoundersökning – vilo-EKG
20:08 Hälsoundersökning – arbets-EKG
20:09 Hälsoundersökning – ergometertest
20:10 Hälsoundersökning – färgsinnesintyg i
samband med
anomaloskopundersökning

Tid
60
min
60
min
40
min
60
min
60
min
20
min

1500

1875

938 Ja

1500

1875

938 Ja

1500

1875

938 Ja

1000
1500
1500

500

Författ Subven
nings
tionerad
styrd
taxa

1250
1875
1875

625

625 Ja
938 Ja
938 Ja

313 Ja

A) Allmän undersökning
innefattande autoanamnes,
synskärpekontroll, tonometri, enkel
hörselprövning, enkelt blod- och
urinstatus, fysik samt normalstatus
och vilo-EKG
B) Allmän undersökning enl. A) jämte
färgsinnesundersökning
C) Allmän undersökning enl. A) jämte
arbets-EKG alt. Audiogram alt.
Kemisk undersökning (kolosterol,
kreatinin, triglycerider, urinsyra
Allmän hälsoundersökning
omfattande alla undersökningar enl.
A, B och C
Hälsoundersökning – audiogram
Hälsoundersökning – EEG
Hälsoundersökning – vilo-EKG
Hälsoundersökning – arbets-EKG
Hälsoundersökning – ergometertest
Hälsoundersökning – färgsinnesintyg
i samband med
anomaloskopundersökning

750 kr
1 000
kr

1 000
kr
1 000
kr
750 kr
750 kr
500 kr
750 kr
750 kr

250 kr

20:11 Hälsoundersökning –
röntgenundersökning
20:12 Hälsoundersökning –
skärmbildsundersökning

40
min
20
min

1000
500

1250
625

625 Ja

Hälsoundersökning –
röntgenundersökning

500 kr

313 Ja

Hälsoundersökning –
skärmbildsundersökning

250 kr

20:13 Hälsoundersökning – gynekologisk
innefattande autoanamnes, bimanuell
unders. Inspektion av vagina och portio
samt enkelt blod- och urinstatus samt
cytologprov då sådant erfordras
40
min

Hälsoundersökning – gynekologisk
innefattande autoanamnes,
bimanuell unders. Inspektion av
vagina och portio samt enkelt blodoch urinstatus samt cytologprov då
sådant erfordras
1000

1250

625 Ja

20:14 Hälsoundersökning – tropikmedicinsk
Tid
20:15 Hälsoundersökning – asylsökande
20:16 Hälsoundersökning enligt BBIC - Barns
behov i centrum

1500
2 200 kr

938 Ja
Nej

Hälsoundersökning – asylsökande

1 000
kr
2 200
kr

x

Ny
Fast

Nej

20:17 Hälsoundersökning allmänfarlig
sjukdom, undersökning av anhörig till
patient
21
Övrigt
21:01 Avstämningsmöte, Försäkringskassan

1875

500 kr
Hälsoundersökning –
tropikmedicinsk

x
Enligt Smittskyddslag

Nej
Tid

750 kr

Nej

x
Avstämningsmöte, Försäkringskassan

750 kr

x *)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 292

Avgiftsärende. Intygstaxa

RS 2020/1560

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

För vård som ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen får sjukvårdshuvudmannen besluta
om avgift, i lagen kallad vårdavgift. Vårdavgifterna omfattas av ett i samma lag
formulerat högkostnadsskydd. Vårdavgifter beslutas av regionfullmäktige.
För andra åtgärder som hälsoundersökningar och intyg om hälsotillstånd, beslutar
sjukvårdshuvudmannen också om avgifternas storlek. Dessa avgifter ingår inte i det
lagreglerade högkostnadsskyddet. Vissa av avgifterna är dock reglerade i lag eller
förordning. Intyg och åtgärder betalas av den som beställt intyget, som regel patienten
själv. Vissa intyg beställs av andra än patienten själv till exempel myndigheter. I dessa
fall är det beställaren som betalar. I intygstaxan är detta markerat med *).
Intyg och åtgärder delas in i tre grupper.
Intyg och åtgärder där avgifter är reglerade i lag och förordning.
Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som är lägre än utförarens kostnad,
subventionerade avgifter. Förslaget är att avgiften sätts till samma avgift som besöksavgiften för besök hos läkare i specialistvård. 300 kronor.
Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som utgår från utförarens självkostnad. Självkostnaden beräknas utifrån den tid som intygsskrivaren normalt sett
lägger på intyget ifråga och på en timkostnad av 1500 kronor för läkare och 750 kronor
för övrig personal.
Total intäkt för intyg och åtgärder beräknas till cirka 1,8 mnkr med de föreslagna
avgifterna och innebär en intäktsökning med 650 tkr.
Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen är kostnaden för att tillhandahålla intyg och
åtgärder ca 3,5 mnkr per år. De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas
till ca 1,8 mnkr per år och ger en kostnadstäckningsgrad på ca 50 procent. Med de
förslagna avgifterna ökar intäkterna med 650 tkr.
Föreslagen avgift för lagstyrda intyg och avgifter är det lagstadgade beloppet.
Ett begränsat antal åtgärder och intyg, förutom de som är styrda av lag eller
förordning, föreslås vara subventionerade eller avgiftsfria. Föreslagen avgift för
subventionerade intyg och åtgärder är 300 kr, vilket motsvarar avgiften för läkarbesök
inom specialistvården.
forts
28 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 292 forts
RS 2020/1560

Övriga åtgärder och intyg föreslås baseras på kostnaden för den tid som åtgår för den
ansvariga vårdpersonalen. Kostnaden för en läkare i primärvården beräknas till
ca 3 000 kr/timme och för övrig personal ca 1 500 kr/timme. Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning skulle det innebära en kraftig ökning av avgifterna
samtidigt som Region Gotland då också skulle ha en avgiftsnivå som är mycket högre
än andra regioner. Förvaltningen föreslår därför att avgifterna ska baseras på en
timkostnad på 1 500 kr för läkare och 750 kr för övrig vårdpersonal.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att kostnadstäckningsgraden för åtgärder
och intyg som inte är sjukvård kan ökas till 50 procent med de föreslagna avgifterna.
Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämnden förslag till ny
intygstaxa är rimlig och väl avvägd.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Lisbeth Bokelund (MP) att ingen höjning
av taxa för punkten 16:02 som avser intyg för bostadsanpassning ska göras.
Ordförande föreslår att ärendet ska kompletteras med ytterligare underlag som
förtydligar höjningarna och att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2020-10-07, § 136
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1452
22 oktober 2020

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Avgiftsärende. Enhetstaxa
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Vårdavgift för distansbesök är densamma som vårdavgift för fysiskt besök.

Sammanfattning

För vårdavgifter inom öppenvård finns ett högkostnadsskydd på 1150 kronor under
en tolvmånaders-period. Nuvarande beslutade vårdavgifter är generellt 200 kronor
med ett antal undantag. Vårdavgift på akutmottagningen och vid ambulanssjukvård i
hemmet är avgiften 400 kronor, vid fysiska läkarbesök inom specialistvården är
avgiften 300 kronor, vid kvalificerade telefonkontakter och vid gruppbesök är
avgiften 100 kronor, oavsett om det är besök inom specialistvård eller primärvård
och oavsett vilken yrkeskategori patienten har kontakt med.
Hälso- och sjukvården har en ambition att likställa så många vårdavgifter som
möjligt, det är inte formen, specialiteten eller yrkeskategorin som patienten möter
som ska avgöra avgiften. Vårdavgiften som en patient som har rätt till
subventionerad hälso- och sjukvård betalar vid öppenvård motsvarar inte det som
kontakten med hälso- och sjukvården faktiskt kostar. Vårdavgiften är enligt tidigare
undersökningar inte styrande för vilken vård som är rätt vårdnivå för patientens
vårdbehov.
Under lång tid har ambitionen varit att allt fler besök/kontakter ska kunna ske på
distans. Den pågående pandemin har gjort att distansvården i snabb takt utvecklats.
Det faktum gör också att med nuvarande vårdavgifter, där vårdavgifter för
distanskontakt/telefonkontakt är lägre än fysiska besök, tappar hälso- och sjukvården
intäkter. Inom professionen görs bedömningen att när ett fysiskt besök kan ersättas
med distanskontakt bör vårdavgiften vara densamma oavsett vilken typ av kontakt
det är.
De vårdgivare som idag är den största leverantören av distansbesök, så kallade
nätläkare, betraktas också som vårdgivare, oftast inom primärvård, och vårdavgiften
blir då den vårdavgift som gäller i den region där de etablerat sig. Detta betyder att
vårdavgiften för ett distansbesök till nätläkare likställs med ett fysiskt besök.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1452

Att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt med fysiskt besök innebär att
vårdavgiften för distanskontakt inom specialistvård blir 300 kronor och övriga
kvalificerade distanskontakten blir 200 kronor.
Besök av barn och ungdomar till och med 17 års ålder eller av personer 85 år eller
äldre är avgiftsfria.
Förändrade vårdavgifter enligt ovan beräknas jämfört med dagens avgifter ge en
intäktsökningar på cirka 900 000 kronor vid oförändrat kontaktmönster gällande
fysiska respektive digitala kontakter. En förskjutning från fysiska besök till digitala
kontakter påverkar då inte intäkten från vårdavgifter vilket den gör om det som idag
är lägre avgift vid digitala kontakter.
Högkostnadsskyddet inom öppenvården dämpar alltid de ekonomiska effekterna av
avgiftshöjningar eller minskningar för såväl patienter som region. Därav kan antas att
effekterna av denna förändring också blir något lägre än de ovan angivna 900 000
kronor då fler kan tänkas nå högkostnadsskyddet vid en högre avgift.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att en förändring av vårdavgiften vid
distanskontakter är nödvändig och önskvärd gällande digitala kontakter.
Bedömningen är att det är rimligt att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt
med ett fysiskt besök. En sådan avgiftsförändring bedöms ge en ökad intäkt för
hälso- och sjukvården med cirka 700 000 kronor med oförändrat kontaktmönster
och med beaktande av att fler uppnår högkostnadsskydd. Det förändrade
kontaktmönstret skulle med bibehållande av dagens avgifter leda till minskade
intäkter för hälso- och sjukvården.
Regionstyrelseförvaltningen gör samma bedömning som hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Det vore olyckligt om ambitionen att fler besök/kontakter
ska kunna ske på distans motverkas av att intäkterna blir lägre. Det ger då fel
styrsignal och riskerar att motverka den önskade riktningen.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden § 102 2020-09-16

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

HSN § 102

HSN § 102

Avgiftsärende. Enhetstaxa

HSN 2020/379
HSN-AU § 119

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att vårdavgift
för distansbesök är densamma som vårdavgift för fysiskt besök. Detta innebär att
vårdavgift för kvalificerade distanskontakt med läkare inom specialistvård blir
300 kronor och vårdavgift för övriga kvalificerade distanskontakter blir 200
kronor.

Vårdavgifter i öppenvård beslutas av regionfullmäktige. För vårdavgifter inom
öppenvård finns ett högkostnadsskydd på 1150 kronor under en tolvmånadersperiod. Nuvarande beslutade vårdavgifter är generellt 200 kronor med ett antal
undantag. Vårdavgift på akutmottagningen och vid ambulanssjukvård i hemmet är
avgiften 400 kronor, vid fysiska läkarbesök inom specialistvården är avgiften 300
kronor, vid kvalificerade telefonkontakter och vid gruppbesök är avgiften 100
kronor, oavsett om det är besök inom specialistvård eller primärvård och oavsett
vilken yrkeskategori patienten har kontakt med.
Hälso- och sjukvården har en ambition att likställa så många vårdavgifter som
möjligt, det är inte formen, specialiteten eller yrkeskategorin som patienten möter
som ska avgöra avgiften. Vårdavgiften som en patient som har rätt till
subventionerad hälso- och sjukvård betalar vid öppenvård motsvarar inte det som
kontakten med hälso- och sjukvården faktiskt kostar. Vårdavgiften är enligt tidigare
undersökningar inte styrande för vilken vård som är rätt vårdnivå för patientens
vårdbehov.
Under lång tid har ambitionen varit att allt fler besök/kontakter ska kunna ske på
distans. Den pågående pandemin har gjort att distansvården i snabb takt utvecklats.
Det faktum gör också att med nuvarande vårdavgifter, där vårdavgifter för
distanskontakt/telefonkontakt är lägre än fysiska besök, tappar hälso- och sjukvården
intäkter. Inom professionen görs bedömningen att när ett fysiskt besök kan ersättas
med distanskontakt bör vårdavgiften vara densamma oavsett vilken typ av kontakt
det är.
De vårdgivare som idag är den största leverantören av distansbesök, så kallade
nätläkare, betraktas också som vårdgivare, oftast inom primärvård, och vårdavgiften
blir då den vårdavgift som gäller i den region där de etablerat sig. Detta betyder att
vårdavgiften för ett distansbesök till nätläkare likställs med ett fysiskt besök.
Att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt med fysiskt besök innebär att
vårdavgiften för distanskontakt inom specialistvård blir 300 kronor och övriga
kvalificerade distanskontakten blir 200 kronor.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

HSN § 102

Besök av barn och ungdomar till och med 17 års ålder eller av personer 85 år eller
äldre är avgiftsfria.
Förändrade vårdavgifter enligt ovan beräknas jämfört med dagens avgifter ge en
intäktsökningar på cirka 900 000 kronor vid oförändrat kontaktmönster gällande
fysiska respektive digitala kontakter. En förskjutning från fysiska besök till digitala
kontakter påverkar då inte intäkten från vårdavgifter vilket den gör om det som idag
är lägre avgift vid digitala kontakter.
Högkostnadsskyddet inom öppenvården dämpar alltid de ekonomiska effekterna av
avgiftshöjningar eller minskningar för såväl patienter som region. Därav kan antas att
effekterna av denna förändring också blir något lägre än de ovan angivna 900 000
kronor då fler kan tänkas nå högkostnadsskyddet vid en högre avgift.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en förändring av vårdavgiften vid distanskontakter
är nödvändig och önskvärd gällande digitala kontakter. Bedömningen är att det är
rimligt att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt med ett fysiskt besök. En
sådan avgiftsförändring ger en ökad intäkt för hälso- och sjukvården med 7-800 000
kronor med oförändrat kontaktmönster med bedömning av högkostnadsskyddets
dämpande effekt. Det förändrade kontaktmönstret till mer distanskontakter som i
dagsläget sker, skulle med bibehållande av dagens avgifter leda till minskade intäkter
för hälso- och sjukvården.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 119
Mats Englund, controller, närvarar och svarar på frågor.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2020
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2020/379
25 augusti 2020

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Enhetstaxa
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att vårdavgift för distansbesök är densamma som vårdavgift för fysiskt besök. Detta
innebär att vårdavgift för kvalificerade distanskontakt med läkare inom
specialistvård blir 300 kronor och vårdavgift för övriga kvalificerade distanskontakter blir 200 kronor.

Sammanfattning

Vårdavgifter i öppenvård beslutas av Regionfullmäktige. För vårdavgifter inom
öppenvård finns ett högkostnadsskydd på 1150 kronor under en tolvmånadersperiod. Nuvarande beslutade vårdavgifter är generellt 200 kronor med ett antal
undantag. Vårdavgift på akutmottagningen och vid ambulanssjukvård i hemmet är
avgiften 400 kronor, vid fysiska läkarbesök inom specialistvården är avgiften 300
kronor, vid kvalificerade telefonkontakter och vid gruppbesök är avgiften 100
kronor, oavsett om det är besök inom specialistvård eller primärvård och oavsett
vilken yrkeskategori man som patient har kontakt med.
Hälso- och sjukvården har en ambition att likställa så många vårdavgifter som
möjligt, det är inte formen, specialiteten eller yrkeskategorin man som patient möter
som ska avgöra vilken avgift man ska betala. Vårdavgiften som en patient som har
rätt till subventionerad hälso- och sjukvård betalar vid öppenvård motsvarar inte det
som kontakten med hälso- och sjukvården faktiskt kostar. Vårdavgiften är enligt
tidigare undersökningar inte styrande för vilken vård som är rätt vårdnivå för
patientens vårdbehov.
Under lång tid har ambitionen varit att allt fler besök/kontakter ska kunna ske på
distans. Patienten ska inte alltid behöva uppsöka Visby lasarett eller någon vårdcentral för att få sin vård, i de fall det inte är nödvändigt med fysiska besök,
distansvården ska utvecklas.
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Den pågående pandemin har gjort att distansvården i snabb takt utvecklats, vilket är
önskvärt. Det faktum gör också att med nuvarande vårdavgifter, där vårdavgifter för
distanskontakt/telefonkontakt är lägre än fysiska besök, hälso- och sjukvården
tappar intäkter. Då man inom professionen gör bedömningen att ett fysiskt besök
istället kan ersättas med distanskontakt bör vårdavgiften vara densamma oavsett
vilken typ av kontakt det är.
De vårdgivare som idag är den största leverantören av distansbesök, sk nätläkare,
betraktas också som vårdgivare, oftast inom primärvård, och vårdavgiften blir då den
vårdavgift som gäller i den Region där man valt att etablera sig. Detta betyder att
vårdavgiften för ett distansbesök till nätläkare likställs med ett fysiskt besök.
Att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt med fysiskt besök innebär att
vårdavgiften för distanskontakt inom specialistvård blir 300 kronor och övriga
kvalificerade distanskontakten blir 200 kronor.
Besök av barn och ungdomar till och med 17 års ålder eller av personer 85 år eller
äldre är avgiftsfria.
Förändrade vårdavgifter enligt ovan beräknas jämfört med dagens avgifter ge en
intäktsökningar på ca 900 Tkr vid oförändrat kontaktmönster gällande fysiska
respektive digitala kontakter. En förskjutning från fysiska besök till digitala kontakter
påverkar då inte intäkten från vårdavgifter vilket den gör om det som idag är lägre
avgift vid digitala kontakter.
Högkostnadsskyddet inom öppenvården dämpar alltid de ekonomiska effekterna av
avgiftshöjningar eller minskningar för såväl patienter som region. Därav kan antas att
effekterna av denna förändring också blir något lägre än de ovan angivna 900 Tkr då
fler kan tänkas nå högkostnadsskyddet vid en högre avgift.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en förändring av vårdavgiften vid distanskontakter
är nödvändig och önskvärd gällande digitala kontakter. Bedömningen är att det är
rimligt att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt med ett fysiskt besök. En
sådan avgiftsförändring ger en ökad intäkt för hälso- och sjukvården med 7-800 Tkr
med oförändrat kontaktmönster med bedömning av högkostnadsskyddets dämpande
effekt. Det förändrade kontaktmönstret till mer distanskontakter som i dagsläget
sker, skulle med bibehållande av dagens avgifter leda till minskade intäkter för hälsooch sjukvården.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2020
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 293

Avgiftsärende. Enhetstaxa

RS 2020/1452

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Vårdavgift för distansbesök är densamma som vårdavgift för fysiskt besök.

För vårdavgifter inom öppenvård finns ett högkostnadsskydd på 1 150 kronor under
en tolvmånaders-period. Nuvarande beslutade vårdavgifter är generellt 200 kronor
med ett antal undantag. Vårdavgift på akutmottagningen och vid ambulanssjukvård i
hemmet är avgiften 400 kronor, vid fysiska läkarbesök inom specialistvården är
avgiften 300 kronor, vid kvalificerade telefonkontakter och vid gruppbesök är avgiften
100 kronor, oavsett om det är besök inom specialistvård eller primärvård och oavsett
vilken yrkeskategori patienten har kontakt med.
Hälso- och sjukvården har en ambition att likställa så många vårdavgifter som möjligt,
det är inte formen, specialiteten eller yrkeskategorin som patienten möter som ska
avgöra avgiften. Vårdavgiften som en patient som har rätt till subventionerad hälsooch sjukvård betalar vid öppenvård motsvarar inte det som kontakten med hälso- och
sjukvården faktiskt kostar. Vårdavgiften är enligt tidigare undersökningar inte styrande
för vilken vård som är rätt vårdnivå för patientens vårdbehov.
Under lång tid har ambitionen varit att allt fler besök/kontakter ska kunna ske på
distans. Den pågående pandemin har gjort att distansvården i snabb takt utvecklats.
Det faktum gör också att med nuvarande vårdavgifter, där vårdavgifter för distanskontakt/telefonkontakt är lägre än fysiska besök, tappar hälso- och sjukvården
intäkter. Inom professionen görs bedömningen att när ett fysiskt besök kan ersättas
med distanskontakt bör vårdavgiften vara densamma oavsett vilken typ av kontakt det
är.
De vårdgivare som idag är den största leverantören av distansbesök, så kallade nätläkare, betraktas också som vårdgivare, oftast inom primärvård, och vårdavgiften blir
då den vårdavgift som gäller i den region där de etablerat sig. Detta betyder att vårdavgiften för ett distansbesök till nätläkare likställs med ett fysiskt besök.
Att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt med fysiskt besök innebär att
vårdavgiften för distanskontakt inom specialistvård blir 300 kronor och övriga
kvalificerade distanskontakten blir 200 kronor.
Besök av barn och ungdomar till och med 17 års ålder eller av personer 85 år eller
äldre är avgiftsfria.
forts

30 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 293 forts
RS 2020/1452

Förändrade vårdavgifter enligt ovan beräknas jämfört med dagens avgifter ge en
intäktsökningar på cirka 900 000 kronor vid oförändrat kontaktmönster gällande
fysiska respektive digitala kontakter. En förskjutning från fysiska besök till digitala
kontakter påverkar då inte intäkten från vårdavgifter vilket den gör om det som idag är
lägre avgift vid digitala kontakter.
Högkostnadsskyddet inom öppenvården dämpar alltid de ekonomiska effekterna av
avgiftshöjningar eller minskningar för såväl patienter som region. Därav kan antas att
effekterna av denna förändring också blir något lägre än de ovan angivna 900 000 kr då
fler kan tänkas nå högkostnadsskyddet vid en högre avgift.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att en förändring av vårdavgiften vid
distanskontakter är nödvändig och önskvärd gällande digitala kontakter. Bedömningen
är att det är rimligt att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt med ett fysiskt
besök. En sådan avgiftsförändring bedöms ge en ökad intäkt för hälso- och sjukvården
med cirka 700 000 kronor med oförändrat kontaktmönster och med beaktande av att
fler uppnår högkostnadsskydd. Det förändrade kontaktmönstret skulle med
bibehållande av dagens avgifter leda till minskade intäkter för hälso- och sjukvården.
Regionstyrelseförvaltningen gör samma bedömning som hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det vore olyckligt om ambitionen att fler besök/kontakter ska kunna ske på
distans motverkas av att intäkterna blir lägre. Det ger då fel styrsignal och riskerar att
motverka den önskade riktningen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16, § 102
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1454
Datum

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Uteblivandeavgift inom tandvården
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till
uteblivandeavgift i tandvården skall antas.

Sammanfattning

Antalet barn och ungdomar som uteblir från sina inbokade tandvårdsbesökt i Region
Gotland är högt. 2018 var det 7,8 procent av inbokade barn/ungdomar som uteblev
och 2019 7,7 procent. Motsvarande siffror för vuxna var betydligt lägre, 3 procent
2018 och 3,1 procent 2019, vilket sannolikt beror på en högre avgift för vuxna vid
uteblivande.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 minuter, 750 kr för besök 30-45
minuter, 1125 kronor för besök på 50 minuter eller mer. För barn- och ungdomar,
vilka har kostnadsfri tandvård till och med 23 års ålder, debiteras för närvarande
250 kronor oavsett längden på besöket. Fram till klockan 15.00 dagen innan inbokat
besök kan patienterna avboka besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning
till exempel akut insjuknande.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort olika insatser under de senaste åren för
att minska antalet planerade besök där patienten uteblir, exempelvis får alla patienter
till tandvården en SMS-påminnelse dagen innan besök, ”riskpatienter” för
uteblivande rings upp samma dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till
skola och andra aktiviteter. Trots detta är antalet tider där det planerade besöket
uteblir fortfarande alltför högt för barn och ungdomar.
För att minska antalet outnyttjade tider som inte anmälts i förväg, av barn- och
ungdomar föreslog hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2019 att
uteblivandeavgiften skulle höjas från dåvarande 150 kronor till 500 kronor.
Regionfullmäktige beslutade dock att endast höja den till 250 kronor. Sedan
höjningen gjordes 1 oktober 2019 har uteblivande patienter tyvärr endast minskat
med 0,5 procent för barn och ungdomar jämfört med motsvarande period
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föregående år. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår därför att uteblivandeavgiften
höjs ytterligare från nuvarande 250 kronor till 500 kronor från och med 2021-01-01.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår även att en massmedial informationskampanj
görs för att informera befolkningen om ett större ansvarstagande vid inbokade tider.
Informationskampanjen ska även involvera besök till sjukvården.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag är
välmotiverat och kan skapa incitament som leder till att färre barn och ungdomar
uteblir från sina inbokade tandvårdsbesök, vilket i sin tur leder till ett bättre
resursutnyttjande med kortare väntetider och en högre tillgänglighet för tandvården
som följd.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16, § 109
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24,
ärende HSN 2019/164
Skickas till
Regionfullmäktige
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

HSN § 109

HSN § 109

Uteblivandeavgift inom tandvården

HSN 2019/164
HSN-AU § 122

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
uteblivandeavgift för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård höjs till 500
kronor från och med 2021-01-01.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att till nästkommande
nämndsammanträde återkomma med konkreta förslag på hur allmänhet och
patienter ska uppmärksammas på att uteblivet besök resulterar i höjd avgift. Det
ska tydligt framgå i kallelse och påminnelse per sms till tandvården att uteblivet
besök resulterar i uteblivandeavgift om 500 kronor för patienten.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden för
uppföljning av uteblivandeavgiftens effekter till oktobersammanträdet 2021.

Antalet uteblivanden av barn och ungdomar inom tandvård i Region Gotland är
högt. 2018 var det 7,8 procent av inbokade barn/ungdomar som uteblev och 2019
7,7 procent. Motsvarande siffror för vuxna var betydligt lägre, 3 procent 2018 och
3,1 procent 2019, vilket sannolikt beror på en högre avgift för vuxna vid uteblivande.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kronor för besök upp till 25 minuter, 750 kronor för
besök 30-45 minuter, 1125 kronor för besök på 50 minuter eller mer. För barn- och
ungdomar, vilka har kostnadsfri tandvård tom 23 års ålder, debiteras idag 250 kronor
oavsett längden på besöket. Fram till klockan 15.00 dagen innan inbokat besök kan
patienterna avboka besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning såsom akut
insjuknande etcetera.
För att minska antalet planerade besök där patienten uteblir har olika insatser gjorts
under de senaste åren, exempelvis att alla patienter till tandvården får en SMSpåminnelse dagen innan besök, att ”riskpatienter” för uteblivande rings upp samma
dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra aktiviteter
etcetera. Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande allt
för högt för barn och ungdomar.
Planerade besök där patienten uteblir medför att resurserna står outnyttjade inom
tandvården vilket är resursslöseri, och innebär att väntetider för övriga patienter är i
onödan långa och tillgängligheten sämre än vad den skulle behöva vara. Om alla de
tider som på detta sätt blir outnyttjade istället innebar ett faktiskt patientbesök skulle
tillgängligheten inom tandvården vara betydligt bättre.
För att minska antalet outnyttjade tider som inte anmälts i förväg, av barn-ungdomar
föreslog hälso- och sjukvårdsförvaltningen hösten 2019 att uteblivandeavgiften skulle
1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

HSN § 109

höjas från dåvarande 150 kronor till 500 kronor. Regionfullmäktige beslutade dock
att endast höja den till 250 kronor. Sedan höjningen gjordes 1 oktober 2019 har
uteblivande patienter tyvärr endast minskat med 0,5 procent för barn och ungdomar
jämfört med motsvarande period föregående år. Därför föreslås att
uteblivandeavgiften höjs ytterligare från nuvarande 250 kronor till 500 kronor från
och med 2021-01-01.
I samband med detta föreslås att en massmedial informationskampanj görs för att
informera befolkningen om ett större ansvarstagande vid inbokade tider.
Informationskampanjen ska även involvera besök till sjukvården.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att en höjning av uteblivandetaxan
för barn-ungdomar i tandvården enligt förslag är befogad, i kombination med
massmedial information, för att bättre nyttja befintliga resurser.
Ärendets behandling under mötet

Göran Gynther, tandvårdschef, föredrar ärendet.
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Kristiina Hansson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att till nästkommande
nämndsammanträde återkomma med konkreta förslag på hur allmänhet och patienter
ska uppmärksammas på att uteblivet besök resulterar i höjd avgift. Det ska tydligt
framgå i kallelse och påminnelse per sms till tandvården att uteblivet besök resulterar
i uteblivandeavgift om 500 kronor för patienten.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden för
uppföljning av uteblivandeavgiftens effekter till oktobersammanträdet 2021.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 122
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Filip Reinhag (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
hans eget yrkande vunnit bifall.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

HSN § 109

Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall för Mats-Ola Rödéns (L) yrkande.
Nej-röst för bifall för Filip Reinhags (S) yrkande.
Voteringens utfall:
3 ja-röster: Bibbi Olsson (C), Gunnar Solin (M), Mats-Ola Rödén (L).
2 nej-röster: Filip Reinhag (S), Therese Livemo (V).
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt MatsOla Rödéns (L) yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 augusti 2020
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/164
24 augusti 2020

Göran Gynther, tandvårdschef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag för att minska antalet inplanerade besök som inte
nyttjas inom tandvården
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta om att
uteblivandeavgift för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård höjs till 500
kronor från och med 2021-01-01.

Sammanfattning

Antalet uteblivanden av barn och ungdomar inom tandvård i Region Gotland är
högt. 2018 var det 7,8% av inbokade barn/ungdomar som uteblev och 2019 7,7%.
Motsvarande siffror för vuxna var betydligt lägre, 3% 2018 och 3,1% 2019, vilket
sannolikt beror på en högre avgift för vuxna vid uteblivande.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 min, 750 kr för besök 30-45
min, 1125 kr för besök på 50 min eller mer. För barn- och ungdomar, vilka har
kostnadsfri tandvård tom 23 års ålder, debiteras idag 250:- oavsett längden på
besöket. Fram till kl 15:00 dagen innan inbokat besök kan patienterna avboka
besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning såsom akut insjuknande etc.
För att minska antalet planerade besök där patienten uteblir har olika insatser gjorts
under de senaste åren, exempelvis att alla patienter till tandvården får en SMSpåminnelse dagen innan besök, att ”riskpatienter” för uteblivande rings upp samma
dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra aktiviteter etc.
Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande allt för högt
för barn och ungdomar.
Planerade besök där patienten uteblir medför att resurserna står outnyttjade inom
tandvården vilket är resursslöseri, och innebär att väntetider för övriga patienter är i
onödan långa och tillgängligheten sämre än vad den skulle behöva vara. Om alla de
tider som på detta sätt blir outnyttjade istället innebar ett faktiskt patientbesök skulle
tillgängligheten inom tandvården vara betydligt bättre.
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För att minska antalet outnyttjade tider som inte anmälts i förväg, av barn-ungdomar
föreslog Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hösten 2019 att uteblivandeavgiften
skulle höjas från dåvarande 150:- till 500:-. Regionfullmäktige beslutade dock att
endast höja den till 250:- Sedan höjningen gjordes 1 oktober 2019 har uteblivande
patienter tyvärr endast minskat med 0,5% för barn och ungdomar jämfört med
motsvarande period föregående år. Därför föreslås att uteblivandeavgiften höjs
ytterligare från nuvarande 250 kr till 500 kr from 210101.
I samband med detta föreslås att en massmedial informationskampanj görs för att
informera befolkningen om ett större ansvarstagande vid inbokade tider.
Informationskampanjen ska även involvera besök till sjukvården.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att en höjning av uteblivandetaxan
för barn-ungdomar i tandvården enligt förslag är befogad, i kombination med
massmedial information, för att bättre nyttja befintliga resurser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 augusti 2020
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 294

Uteblivandeavgift inom tandvården

RS 2020/1454

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till uteblivandeavgift i tandvården skall antas.

Antalet barn och ungdomar som uteblir från sina inbokade tandvårdsbesökt i Region
Gotland är högt. 2018 var det 7,8 procent av inbokade barn/ungdomar som uteblev
och 2019 7,7 procent. Motsvarande siffror för vuxna var betydligt lägre, 3 procent
2018 och 3,1 procent 2019, vilket sannolikt beror på en högre avgift för vuxna vid
uteblivande.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 minuter, 750 kr för besök 30-45
minuter, 1125 kronor för besök på 50 minuter eller mer. För barn- och ungdomar,
vilka har kostnadsfri tandvård till och med 23 års ålder, debiteras för närvarande
250 kronor oavsett längden på besöket. Fram till klockan 15.00 dagen innan inbokat
besök kan patienterna avboka besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning till
exempel akut insjuknande.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort olika insatser under de senaste åren för att
minska antalet planerade besök där patienten uteblir, exempelvis får alla patienter till
tandvården en SMS-påminnelse dagen innan besök, ”riskpatienter” för uteblivande
rings upp samma dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra
aktiviteter. Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande
alltför högt för barn och ungdomar.
För att minska antalet outnyttjade tider som inte anmälts i förväg, av barn- och ungdomar föreslog hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2019 att uteblivandeavgiften
skulle höjas från dåvarande 150 kronor till 500 kronor. Regionfullmäktige beslutade
dock att endast höja den till 250 kronor. Sedan höjningen gjordes 1 oktober 2019 har
uteblivande patienter tyvärr endast minskat med 0,5 procent för barn och ungdomar
jämfört med motsvarande period föregående år. Hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslår därför att uteblivandeavgiften höjs ytterligare från nuvarande 250 kronor till
500 kronor från och med 2021-01-01.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår även att en massmedial informationskampanj
görs för att informera befolkningen om ett större ansvarstagande vid inbokade tider.
Informationskampanjen ska även involvera besök till sjukvården.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 294 forts
RS 2020/1454

Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag är
välmotiverat och kan skapa incitament som leder till att färre barn och ungdomar
uteblir från sina inbokade tandvårdsbesök, vilket i sin tur leder till ett bättre
resursutnyttjande med kortare väntetider och en högre tillgänglighet för tandvården
som följd.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16, § 109
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1432
8 oktober 2020

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Revidering avfallstaxa
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar reviderad avfallstaxa att gälla från och med den
1 februari 2021

Sammanfattning

Av 27 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken (MB) framgår att en kommun får besluta
föreskrifter om att avgifter ska betalas för bl.a. avfallshantering, informationsinsatser
och vissa åtgärder för återanvändning. Avgiften ska baseras på självkostnaden.
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan
miljöanpassad avfallshantering främjas.
Enligt 26 kap. 6 § MB 6 § ska avgift enligt 4 § första stycket betalas enligt den taxa
som kommunfullmäktige antar. I taxan ska anges hur avgiften ska bestämmas när
taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift. De grunder som anges i 5 §
ska då beaktas. Taxan ska innehålla bestämmelser om vem som är avgiftsskyldig och
till vem avgiften skall betalas.
Tekniska nämnden har den 16 september 2020, § 200 föreslagit fullmäktige att anta
en reviderad taxa. Av tekniska nämndens utredning framgår vilka ekonomiska behov
som finns, hur de avses att lösas och vilka konsekvenser beslutet kan få.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tekniska nämndens förslag uppfyller de
formella kraven i miljöbalken och tillstyrker därmed att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att anta reviderad avfallstaxa.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut den 16 september 2020, § 200 med bilagor
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1432

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

TN § 200

TN § 200

Revidering avfallstaxa

TN 2020/1847
TN AU § 190

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att anta ny avfallstaxa.

Region Gotlands avfallsföreskrift och avfallstaxa är antagna av regionfullmäktige
2014-02-20 och gäller från och med 2014-04-01. En revidering av taxan är gjordes
2016 gällande slamverksamheten. I avfallsföreskrifterna framgår vad som gäller för
avfallshanteringen inom Region Gotland och avfallstaxan reglerar avgifter för dess
insamling, behandling och administration.
Region Gotlands avfallstaxa har justeras utifrån:
-tekniska nämndens beslut om ny entreprenör för avfallshämtning 2021-02-01
-effektiviseringar som kommer att ske inom slamverksamheten
-indexklausul
-en miljöstyrande taxa i enlighet med avfallsplanen
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en översyn av avfallstaxan bör göras varje år för
kommande avtalsperiod med entreprenör. Indexregleringen som föreslås bedöms
viktig för att värdesäkra intäkterna.
Barn- och genusperspektiv – Avfallstaxa- och föreskrift reglerar regionens
renhållning av avfallshantering. De ska utformas enligt likställighetsprincipen och
främja en långsiktigt hållbar framtid, vilket är speciellt viktigt för barnens hälsa och
välmående.
Landsbygdsperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift gäller alla abonnenter, både stad
och landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Avfallsverksamheten finansieras av en avfallstaxa
som ska täcka avfallsverksamhetens kostnader. Avfallsverksamhetens ekonomi är
idag i obalans och kombinerat med nytt avtal med entreprenör för insamling och
behandling kommer det att krävas taxehöjningar.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Alessandro Sarno, avdelningschef Linda Vonstad
(via länk) och Karin Engström (via länk).
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att anta ny avfallstaxa.
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Beslutsunderlag
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1847
13 augusti 2020

Emelie Klostermann

Regionfullmäktige

Revidering avfallstaxa
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att anta ny avfallstaxa.

Sammanfattning

Region Gotlands avfallsföreskrift och avfallstaxa är antagna av regionfullmäktige
2014-02-20 och gäller från och med 2014-04-01. En revidering av taxan är gjordes
2016 gällande slamverksamheten. I avfallsföreskrifterna framgår vad som gäller för
avfallshanteringen inom Region Gotland och avfallstaxan reglerar avgifter för dess
insamling, behandling och administration.
Region Gotlands avfallstaxa har justeras utifrån:


tekniska nämndens beslut om ny entreprenör för avfallshämtning 2021-02-01



effektiviseringar som kommer att ske inom slamverksamheten



indexklausul



en miljöstyrande taxa i enlighet med avfallsplanen

Ärendebeskrivning

Lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler gällande avfallstaxan har beskrivits och
godkänts av tekniska nämnden i informationsärende TN 2020/1507.
Följande tjänster har justerats:


Prisjustering utifrån avtalet som börjar gälla 2021-02-01 med Urbaser AB för
insamling av mat-, rest- och grovavfall samt latrin. Tjänster baseras på
upphandling och avtal.



Slamverksamhetens effektiviseringar är nya och färre fordon.
Resursoptimering är nödvändig för att uppnå balans i ekonomin.



Omdisponering har skett för verksamheterna inom avfallsavdelningen
gällande OH-kostnader och kundtjänst. Varje verksamhet ska bära sina egna
kostnader, tidigare har kostnader varit samlade under ett ansvar.
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Avfallstaxan ska vara miljöstyrande enligt avfallsplanen.



Avfallstaxan ska indexregleras och införandet av indexreglering föreslås.



Differensen mellan intäkter och kostnader ska justera det negativa egna
kapitalet med 6,0 miljoner kronor som finns för avfallsverksamheten ska
återställas.



Viktavgift för osorterat avfall har differentierats ytterligare mot sorterat avfall.

Ekonomiska förutsättningarna inför revidering av avfallstaxan var följande:


Det negativa egna kapitalet med 6,0 miljoner kronor som finns för
avfallsverksamheten ska återställas. Den negativa balansen uppstod bl a
omställning till tvåfraktions-hämtning år 2008, då nya avfallskärl köptes in.



Nytt avtal för avfallshämtning gäller fr.o.m. 1 februari 2021 vilket innebär
ökade kostnader för avfallsverksamheten, anbudet var det ekonomiskt mest
fördelaktiga. Skillnaden mellan nuvarande och kommande entreprenörsavtal
omfattar cirka 4,6 miljoner kronor, kostnaderna för nuvarande avtal är
baserat på utfallet år 2019. Kostnadsökningen infaller vid entreprenadsstart
och justeras därefter årligen under avtalsperioden med indexreglering.



Ökade investeringar inom avfallsverksamheten kommer att innebära ökade
kapitalkostnader år 2021. Enligt den strategiska planen ska investeringar ske
vid Slite deponi, återvinningscentralerna, fordonsanskaffning m.fl. Om
investeringsplanen fullföljs ökar kapitalkostnaderna med 6,8 miljoner kronor
till år 2025.



I regionfullmäktige 2020-06-15 beslutades om att höja priset på
betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning av
betalsopsäck från 105 kronor till 300 kronor, beslutet kommer tas med i
avfallstaxan.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en översyn av avfallstaxan bör göras varje år för
kommande avtalsperiod med entreprenör. Indexregleringen som föreslås bedöms
viktig för att värdesäkra intäkterna.
Barn- och genusperspektiv – Avfallstaxa- och föreskrift reglerar regionens
renhållning av avfallshantering. De ska utformas enligt likställighetsprincipen och
främja en långsiktigt hållbar framtid, vilket är speciellt viktigt för barnens hälsa och
välmående.
Landsbygdsperspektiv - Avfallstaxa- och föreskrift gäller alla abonnenter, både
stad och landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Avfallsverksamheten finansieras av en avfallstaxa
som ska täcka avfallsverksamhetens kostnader. Avfallsverksamhetens ekonomi är
idag i obalans och kombinerat med nytt avtal med entreprenör för insamling och
behandling kommer det att krävas taxehöjningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-13
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Författningssamling för Region Gotland

Avfallstaxa
Antagen av regionfullmäktige XXXX-XX-XX
Gäller från och med 2021-02-01
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Avfallstaxa för Region Gotland
Antagen av Regionfullmäktige xxxx-xx-xx,
Gäller fr.o.m. xxxx-xx-xx

Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala
renhållningsordningen: avfallsföreskrift och avfallsplan. Förutom Avfallstaxan finns bestämmelser om mottagningsavgifter för
verksamhetsavfall, antagen av tekniska nämnden. Samtliga avgifter i avfallstaxan är inklusive moms.

1. ALLMÄNT
När Avfallstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse ska avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap. 5 § miljöbalken
högst får tas ut. På Gotland gäller 14-dagarshämtning och sortering av matavfall som standard för insamling av hushållsavfall.
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I renhållningsordningen för Region Gotland samt i
anvisningar från Region Gotland finns bl.a. beskrivning av hur källsortering och återvinning ska ske.
1.1 Principer

Avfallstaxan är miljöstyrande. Taxan ska bidra till att styra mot målen i Region Gotlands avfallsplan. Regionfullmäktige beslutar
om taxan med stöd av 27 kap. 6 § miljöbalken.
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Region Gotland tills en ny tax beslutas av
regionfullmäktige. Avgifter för insamling, transport och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och de villkor
som framgår av denna taxa samt av gällande renhållningsordning för Region Gotland.
1.2 Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare inom Region Gotland är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till Regionen erlägga renhållningsavgift
enligt denna taxa.
Efter överenskommelse mellan Region Gotland, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavaren, kan faktura skickas till
nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren är alltid betalningsansvarig för avgifterna enligt denna taxa om
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden.
1.3 Betalning

Avfallstaxans avgifter ska betalas till Region Gotland. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns
att hämta.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om avgiften inte är Region Gotland tillhanda senast fakturans förfallodag.
1.4 Indexreglering

Justering av avgifter i denna avfallstaxa får ske högst en gång per år upp t.o.m. förändringen i avfallsindex A12:1MD, för slam
enligt avfallsindex A12:3MD. Förändringen räknas från indextalet för juli månad föregående år, eller för det år då avgifterna
senast ändrades, till indextalet för juli månad innevarande år. Tekniska nämnden fattar beslut om ifrågavarande höjning.
Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.

2. MAT- OCH RESTAVFALL– hämtning och behandling
Renhållningsavgiften i den miljöstyrande taxan utgörs av tre delar:
1. Grundavgift som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler,
transport och behandling av farligt avfall samt kundtjänst.
2. Hämtningsavgift som finansierar hämtning av hushållsavfall inklusive kärl, matavfallsbehållare- och påsar.
3. Viktbaserad behandlingsavgift som betalar behandlingen av de insamlade avfallet.
Fastighet som beviljats uppehåll eller befrielse för hämtning av mat- och restavfall betalar endast grundavgift.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.
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2.1 GRUNDAVGIFT
Abonnemangstyp
En- och tvåbostadshus
Verksamheter

Avgift (kr/år)
911 980 kr/hushåll
911 911 kr/hämtningsställe

Flerbostadshus

638 690 kr/lägenhet

Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod

546 590 kr/hushåll

2.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Standardabonnemang gällande hämtning för en- och tvåbostadshus med permanent boende är följande:
1. Matavfall och Brännbart = hämtning av matavfall och brännbart hushållsavfall varannan vecka.
Två avfallskärl samt matavfallsbehållare- och påsar för insamling ingår.
2. Hemkompostering = hämtning av brännbart hushållsavfall var fjärde vecka. Ett avfallskärl ingår.
För flerbostadshus och verksamheter kan hämtning av blandat brännbart hushållsavfall ske, se avsnitt 2.2.2.3.
Hämtning med tätare intervall sker som utökad hämtning. Hämtning vid annat tillfälle sker som särskild hämtning.
2.2.1 En- och tvåbostadshus för permanent- och fritidsboende

Brännbart kärl med matavfallskärl 140 L, kr/år
Permanentboende - hämtning varannan vecka
Permanentboende - varje vecka under vecka 20-37a
Fritidsboende - hämtning varannan vecka under vecka 20-37
Fritidsboende - hämtning varje vecka under vecka 20-37

a Hämtning

140 L
905
1 043
1592
1 690
512
552
1306
1 411

190 L
958
1 106
1692
1 792
548
585
1403
1 496

370 L
1294
1 416
2290
2 478
744
809
1913
2 068

660 L
2024
2 312
3478
4 047
1071
1 178
2728
3 014

under övrig del av året (vecka 38-19) sker varannan vecka.

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,24kr/kg 2,00 kr/kg för matavfall och : 2,24kr/kg 2,50 kr/kg för
brännbart avfall tillkommer.
Brännbart kärl med hemkompost, kr/år
Hämtning var fjärde vecka
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka under vecka 20-37b

b Hämtning

140 L
597
638
905
1 043
1 690

190 L
632
676
958
1 106
1 792

370 L
854
850
1294
1 416
2 478

660 L
1336
1 387
2024
2 312
4 047

under övrig del av året (vecka 38-19) sker varannan vecka.

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: : 2,24kr/kg 2,50 kr/kg för brännbart avfall tillkommer.
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2.2.2 Flerbostadshus och verksamheter – helår
2.2.2.1 Hämtning matavfall

Matavfallskärl, kr/år
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka

140 L
00
444
524
939
970
1433
1 527
1910
2 037
2398
2 546

2 ggr/vecka
3 ggr/vecka d
4 ggr/vecka e
5 ggr/vecka e
utgått,
inte ske.
d
e

190 Lc
00
576
681
1218
1 261
1861
1 986
2480
2 648
3114
3 310

c Avgiften

gäller
befintliga
abonnemang.
Behållartypen har
tillval av tjänsten kan

Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: : 2,24kr/kg 2,00 kr/kg för matavfall tillkommer.
2.2.2.2 Hämtning brännbart avfall

Brännbart kärl, kr/år
Hämtning varannan vecka

140 L
190 L
370 L
660 L
905
958
1294
2024
1 043
1 106
1 416
2 312
Hämtning varje vecka
1589
1711
2467
4111
2 086
2 212
2 832
4 625
2 ggr/vecka
3354
3611
5208
8678
3 864
4 096
5 564
9 249
3 ggr/veckaf
5121
5511
7946
13243
6 085
6 452
8 921
14 568
4 ggr/veckag
6836
7359
10604
17673
8 114
8 603
11 894
19 424
5 ggr/veckag
8585
9243
13841
22194
10 142
10 753
14 868
24 280
f Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
g Intervall

4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: : 2,24kr/kg 2,50 kr/kg för brännbart avfall tillkommer.
Volym container
Baklastarbehållare (3-14

Varje månad

Varannan vecka

Varje vecka

m3)j

27000
55250
104000
26 106
53 362
100 321
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
27000
55250
104000
29 007
59 291
111 468
Lastväxlarbehållarej
27000
55250
104000
29 007
59 291
111 468
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har godkänd
container.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: : 2,24kr/kg 2,50 kr/kg för brännbart avfall tillkommer. För
containertjänsterna krävs att abonnenten valt abonnemang för hämtning av matavfall.
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2.2.2.3 Hämtning blandat brännbart avfall

Blandat brännbart kärl, kr/år
Hämtning varannan vecka

190 L
2615
3 539
5882
7 079
12419
13 109
18955
20 646
25295
27 528
31766
34 411

Hämtning varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/veckah
4 ggr/veckai
5 ggr/veckai

h
i

370 L
3667
4 531
8251
9 062
17419
18 125
26586
28 546
35483
38 062
44560
47 577

660 L
5907
7 400
13290
14 799
29054
29 598
42821
46 617
57146
62 156
71766
77 695

Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 3 kr/kg 3,50 kr/kg för blandat brännbart avfall tillkommer.
Volym container
Baklastarbehållare (3-14

Varannan vecka

Varje vecka

m3)j

55250
104000
60 477
113 697
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
55250
104000
68 185
128 188
Lastväxlarbehållarej
55250
104000
68 185
128 188
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har godkänd
container. Det är möjligt att hyra container från annan entreprenör än Regionens, hämtning av avfallet måste ske genom den
av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 3 kr/kg 3,50 kr/kg för blandat brännbart avfall tillkommer.

2.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
2.3.1 Nyckel eller portkod

Avgift utgår för samtliga hämtningsställe där hämtning måste ske med nyckel eller portkod, avgift utgår med 280 294 kr/år.
2.3.2 Gemensam avfallsbehållare

För hämtning av gemensam avfallsbehållare krävs ansökan till tekniska nämnden. Grundavgift erläggs enskilt för varje
deltagande fastighet. Vid gemensam avfallsbehållare kan hämtnings- och viktavgift fördelas mellan berörda fastigheter. Vid
gemensam avfallsbehållare erläggs en grundavgift enskilt för varje deltagande fastighet. Övriga avgifter erläggs gemensamt
för deltagande fastigheter. Faktura skickas till den fastighetsägare vars fastighet hämtningen sker från.)
2.3.3 Extrahämtning och budning av mat- och restavfall

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t.ex. idrottstävlingar, marknadsdagar
m.m.) utgår följande avgifter (i förekommande fall inklusive utsättning/hemtagning av behållare vid tillfälliga
hämtningsställen):
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Extrahämtning och budning
Extrahämtning i samband med ordinarie tur
Budning för hämtning av kärl inom 1 vecka
Budning för hämtning av kärl inom 1 arbetsdag
Budning för hämtning av kärl kväll/helg
Budning för hämtning av container inom 1 vecka

Tilläggsavgift
105 125 kr/gång
231 243 kr/gång
1313 1 379 kr/gång
1 500 kr/timme
2750 2 888 kr/container och
gångj
Budning för hämtning av container inom 1 arbetsdag
3189 3 348 kr/container och
gång j
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har godkänd
container. Det är möjligt att hyra container från annan entreprenör än Regionens, hämtning av avfallet måste ske genom den
av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Viktbaserad behandlingsavgift tillkommer för samtliga tjänster gällande extrahämtning och budning.
Beställningsdagen medräknas ej (exempel beställningsdag torsdag och hämtning sker senast fredag).
Betalsopsäck:
Avlämning av extra avfall som inte ryms i det ordinarie sopkärlet kan ske med särskild betalsopsäck. Betalsopsäcken är grön
och märkt "Betalsopsäck Region Gotland". Den införskaffas av kunden och säljs genom Region Gotland. Priset är 83 kr/st
135 kr. I priset ingår hämtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle och behandling av avfallet. Inför hämtning ställs
betalsopsäcken på fastighetens ordinarie hämtningsställe alternativt lämnas vid återvinningscentral. Vanliga sopsäckar kan ej
användas. Betalsopsäck kan hämtas genom budning vid fritidsboende inom 14 dagar under icke sommarsäsong för avgiften
105 kr/säck 300 kr/säck och gång.
2.3.4 Kvalitetsavvikelser

Region Gotland eller dess entreprenör har rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser av avfall som lämnas av kund i
avfallskärl eller betalsopsäck. Detta i avsikt att säkerställa att avfallets kvalitet inte avviker från det som givits i anvisningar.
Vid felaktig sortering debiteras 210lr/kärl 221 kr/kärl och tömningstillfälle. Upprepade avvikelser kan leda till att
abonnemanget ändras.
Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
hämtning innan nästa ordinarie hämtningstillfälle infaller för att rättelse ska kunna vara möjlig.
2.3.5 Debitering vid utebliven/felaktig vägning

Debiteringen i det fall Region Gotland konstaterat att vägning av hushållsavfall uteblivit eller blivit felaktig i fråga om
tillämpningen av den viktbaserade behandlingsavgiften utgår enligt principen att beräkna vikten från genomsnittet av de senaste
fyra vägningarna.
2.3.6 Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Avfall som normalt uppkommer i hushåll, exempelvis utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar lämnas till någon av Region
Gotlands återvinningscentraler. Det gäller även avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden, såsom
målning, tapetsering och byte av förslitningsdetaljer.
Sorterat trädgårdsavfall, rent trä, textil, metallskrot, farligt avfall och elavfall är avgiftsfritt att lämna. Övriga fraktioner
grovavfall kostar 50 kr/personbil och 100 kr/personbil med släpvagn, lätt lastbil eller skåpbil (total maxvikt 3,5 ton).
Om sortering inte sker enligt anvisningar debiteras 1121 1 121 kr/m3 eller 2242 2 242 kr/ton.
2.3.7 Hämtning av grovavfall

Beställd hämtning inom 14 dagar

693 728 kr/m3

Grovavfall hämtas i container. Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den
som inte har liftdumper- eller lastväxlarbehållare. Det är möjligt att hyra container från annan entreprenör än Regionens,
hämtning av avfallet måste ske genom den av Regionen anlitade insamlingsentreprenören. Beställningsdagen medräknas ej.
2.3.8 Övriga hämtningsuppdrag

För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t.ex. tömning av Molokbehållare, debiteras 1188 1 500 kr/tim
samt viktbaserad behandlingsavgift enligt nedan.
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Brännbart hushållsavfall

2240 2 500 kr/ton

Blandat brännbart hushållsavfall

3000 3 500 kr/ton

2.3.9 Övriga tjänster

Ändring av abonnemang:

105 110 kr/gång

Ändring av abonnemang som innebär kärlbyte:

280 294 kr/gång

Ansökan om uppehåll i abonnemang inkl. slam:

169 177 kr/gång

Lås på avfallskärl inkl. montering (140/190/370/660 L):
Avgift för nytt kärl pga. kundens åverkan:

470 494/470 494/533 560/941 988 kr
280 294 kr + självkostnadspris för kärl

2.3.10 Uppehåll i hämtning

Vid, av tekniska nämnden, beviljat uppehåll avräknas del av avgift som avser beviljad uppehållsperiod. Vid längre uppehåll än
en sammanhängande tid av 3 månader, avräknas 1/12 av hämtningsavgiften samt eventuell tilläggsavgift för varje hel månad
uppehållet varar. Ansökan om uppehåll ska göras senast den 15:e i månaden före avsedd uppehållsperiod. För fritidsboende
kan uppehåll endast sökas för hel hämtningsperiod (vecka 20 – 37). Ändringar i abonnemang för fritidsboende ska göras
senast 30:e april. Ansökan ska göras på särskild blankett.
2.3.11 Definition av flerbostadshus, en- och tvåbostadshus, verksamhet, fritidsboende

-I flerbostadshus bestäms lägenhetsantalet efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, alternativt efter ritning som
Region Gotland godkänner. I fastighet för bostadsändamål avses med lägenhet sådan samling rum och andra utrymmen
inom en eller flera byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet.
-I fråga om sådana utrymmen, i fastighet jämställd med bostadsfastighet, vilka används för gruppboenden såsom
studentlägenheter eller serviceboendeformer, med delvis gemensamma försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal
100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet.
-Med en- och tvåbostadshus avses varje bostadsenhet i en- och tvåbostadshus samt par, rad- och kedjehus.
-Med verksamheter avses verksamhet som har avfall jämförligt med avfall som uppkommer från hushåll.
-Med verksamhet jämställes vårdinrättningar, daghem, skolor och liknande verksamheter.
-Med fritidsboende avses fastighet där fastighetsägare/nyttjanderättshavare inte är folkbokförd på fastigheten.

3. LATRIN – hämtning och behandling
Avgifter för hämtning och behandling av latrin utgörs av två delar:
1.

Abonnemangsavgift som finansierar information och administration.

2.

Hämtnings- och behandlingsavgift som finansierar hämtning och behandling av latrin, inklusive kärl.

Tilläggsavgifter kan tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.

3.1 ABONNEMANGSAVGIFT
Abonnemangstyp
Helårsabonnemang

Avgift (kr/år)
260 260 kr/hushåll

Sommarabonnemang

166 173 kr/hushåll

Helårsabonnemang
Möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
Under övrig tid (vecka 38-19) sker hämtning efter beställning på ordinarie tur 1 gång/månad (normalt 8 ggr).
Sommarabonnemang
Möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).

3.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Avgift för hämtning- och behandling:

313/350 364 kr/kärl och hämtning
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3.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
3.3.1 Budningsavgift

Hämtning efter beställning av budning kan ske enligt nedan:
– inom 14 dagar med en avgift om 750 780 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 vecka med en avgift om 1500 1 560 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 arbetsdag (ej beställningsdagen): 2126 2 211 kr/hämtningstillfälle samt 350 364 kr per kärl.
3.3.2 Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomt kärl med lock, vilket ingår i avgiften. Tillkommande kärl debiteras 46 60 kr/kärl. Vid
hämtning lämnas motsvarande antal tomma kärl med lock om inte annat överenskommits.
3.3.3 Uppehåll i hämtning

Vid uppehåll i hämtningen, efter beviljad ansökan, debiteras ingen abonnemangsavgift.
3.3.4 Särskilda bestämmelser

Kärl ska vid hämtning vara utställt till anvisat hämtningsställe. Kund med abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal
etiketter med sitt abonnentnummer/kod. Då kärlet ställs ut för hämtning ska en sådan etikett fästas på locket för
identifiering av vilken abonnent kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

4. SLAM – hämtning och behandling
Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar omfattar tömning avloppstankar (slutna tankar) och avloppsbrunnar
(slamavskiljare) som inte är anslutna till allmänt avlopp. Hämtningen sker regelbundet eller vid beställning. Bestämmelser om
tömningsintervall finns i avfallsföreskrifter för Region Gotland.
Region Gotland planerar och utför tömning av avloppsbrunnar enligt ett tömningsintervall för avloppsanläggningen.
Teknikförvaltningen aviserar tömningen inför tömningstillfället. Tömning kan ske enligt ett schema på begäran av
fastighetsägaren. Tömning utförs i övrigt efter behov vid beställning.
Avgifter för tömning debiteras per tömningstillfälle och anläggning. I en anläggning ingår en till tre kammare inrymda i en till
tre avloppsbrunnar på en fastighet. Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens
vattengång. Med tankvolym avses tankens volym eller den sammanlagda tankvolymen inom en anläggning. Behandlingsavgift
ingår i tömningsavgifter.

4.1 TÖMNING
4.1.1 Tömning
Volym brunn/tank

Avgift, tömning

m3

822 914 kr

Upp till 6 m3

1178 1 305 kr

Upp till 9 m3

1540 1 703 kr

Upp till 3

Upp till 12 m3
Större än 12 m3
Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

2 106 kr
2 106 kr + tillägg
224 246 kr/m3

4.1.2 Tömning av slamavskiljare och slutna tankar

Tömning av slamavskiljare utförs normalt en gång per år. Tömning av slamavskiljare vid fritidshus med tvåkammarbrunn
utförs normalt vartannat år. Tömning av avloppstankar utförs vartannat år om tömning inte skett på begäran av
fastighetsägaren inom en tvåårsperiod.
Tömning kan ske med annat intervall enligt beslut för anläggningen.
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På begäran av fastighetsägaren kan samlad tömning av tank och tvåkammarbrunn ske. Reducerat pris utgår motsvarande den
samlade volymen av brunn och tank enligt avgift för nästa volymintervall. Vid aviserad eller schemalagd tömning tillämpas
tabell 4.1.1 och vid beställning tillämpas tabell 4.2.1. Reducerat pris utgår endast då brunn och tank är samlade och kan
tömmas utan att slamfordonet flyttas eller att extra slangdragning behövs.
En tömning får avbeställas om en ny beställning av tömning enligt avsnitt 4.2 sker vid avbeställningstillfället.
4.1.3 Schemalagd tömning av slamavskiljare och slutna tankar

Tömning kan utföras vid fler tillfällen enligt ett schema på begäran av fastighetsägaren. Ordinarie tömningsmånad ingår i
schema. Schemat kan läggas för tömning max 1 gång per vecka.
Avgift för beställd tömning debiteras för första tömningstillfället i nytt schema eller vid ändring av schema. Beställningsavgift
debiteras inte för första tillfället då tömningen utförs inom ordinarie aviseringsperiod för fastigheten.
4.1.4 Kvalitetsavvikelser

Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
tömning inom 10 dagar för att rättelse ska kunna vara möjlig.

4.2

BESTÄLLD TÖMNING

4.2.1 Beställd tömning

Beställd tömning utförs inom 5 arbetsdagar, beställningsdagen ej inräknad. Beställning ska ha inkommit senast 16.00 på
beställningsdagen.
Tömning kan utföras vald vecka vid beställning fram till veckan innan önskad vecka för tömning. Tömning bestämd vecka
utförs helgfri måndag till fredag (utförs ej påskafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton).
Volym
brunn/tank

Avgift, inom 5
arbetsdagar

Upp till 3 m3

1199 1 263 kr

Upp till 6 m3

1495 1 654 kr

Upp till 9 m3

1857 2 052 kr

Upp till 12 m3
Större än 12 m3
Tillägg per påbörjad
m3 utöver 12 m3

2 455 kr
2 455 kr + tillägg
224 246 kr/m3

4.2.2 Brådskande tömning inom 24 timmar

Vid brådskande tömning kan beställning göras för tömning under ordinarie arbetstid eller under icke ordinarie arbetstid.
Beställning som inkommer vardag senast 16.00 utförs påföljande arbetsdag (helgfri måndag till fredag, ej påskafton,
midsommarafton, julafton, nyårsafton). Beställning av brådskande tömning under icke ordinarie arbetstid räknas från det
klockslag beställningen tas emot.

Volym brunn/tank

Avgift, ordinarie
arbetstid

Avgift, icke
ordinarie arbetstid

Upp till 3 m3

3422 2 092 kr

3 822 kr

Upp till 6 m3

3718 2 448 kr

4 178 kr

Upp till 9 m3

4080 2 810 kr

4 540 kr

3 170 kr

4 900 kr

3 170 kr + tillägg

4 900 kr + tillägg

Upp till 12 m3
Större än 12 m3
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Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

224 246 kr/m3

246 kr/m3

4.2.3 Tömning till ett särskilt datum

Beställning av tömning till särskilt datum ska ha inkommit senast 16.00 på beställningsdagen. Beställning till särskilt datum
kan utföras lördagar och söndagar om beställning sker minst 14 dagar i förväg, beställningsdagen ej inräknad.
Volym brunn/tank

Avgift, särskilt
datum

Upp till 3 m3

2 092 kr

Upp till 6 m3

2 448 kr

Upp till 9 m3

2 810 kr

Upp till 12 m3

3 170 kr

Större än 12 m3
Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

4.3

3 170 kr + tillägg
246 kr/m3

ÖVRIGA SLAMANLÄGGNINGAR

4.3.1 Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare utförs som schemalagd tömning eller vid
beställning och debiteras som brunn/tank. Slangdragning, tömning som tar lång tid och dubbel bemanning vid tömning
debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.
4.3.2 Toalettvagnar och liknande

Tömning av toalettvagnar och liknande (exempel Wanto) utförs som schemalagd tömning eller vid beställning och debiteras
som brunn/tank. Två eller flera behållare på samma plats, som kan tömmas utan att slamfordonet flyttas, ingår i en
anläggning. Volymen utgörs av den sammanlagda tankvolymen inom en anläggning.
4.3.3 Minireningsverk och lätt tryckavlopp (LTA)

Tömning utförs efter beställning inom 5 arbetsdagar, beställningsdagen ej inräknad. Beställning ska ha inkommit senast 16.00
på beställningsdagen.
Tömning debiteras med framkörningsavgift 446 500 kr, 935 1 122 kr/påbörjad timme samt behandlingsavgift 40 40 kr/m3.
Slangdragning och dubbel bemanning vid tömning debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.
Vid beställning för tömning inom 24 timmar under ordinarie arbetstid eller till ett särskilt datum tillkommer
beställningsavgift med 1 270 kr/tillfälle. Vid beställning för tömning inom 24 timmar under icke ordinarie arbetstid
tillkommer beställningsavgift med 3 000 kr/tillfälle.
4.3.4 Rensbrunnar

Brunnar med maximal diameter 400 millimeter på avloppsledning. I samband med slamtömning av slamavskiljare är
tömningsavgiften för rensbrunnar och pumpbrunnar 253 278 kr/brunn. Vid tömning av endast rensbrunn eller pumpbrunn
tillämpas avgifter för beställd tömning av brunn/tank.

4.4 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
4.4.1 Övriga tjänster

• Avgift utgår för samtliga hämtningsställe där hämtning måste föregås av telefonsamtal med kund pga. hinder fram till
uppställningsplats, avgift utgår med 294 kr/år.
• Lås till slambrunnar debiteras 138 kr styck inkl. montering.
• Påfyllning av sanitetsvätska i behållare enligt avsnitt 4.3.2 debiteras 290 kr/tank.
• Påfyllning av vatten i behållare enligt avsnitt 4.3.2 debiteras 187 kr/tank.
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4.4.2 Särskilda bestämmelser

• Tömning längre tid än 1 timme debiteras tillägg 1 122 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid 1 288 kr/påbörjad
timme.
• Extra personal som behövs för att utföra tömning debiteras tillägg 371 445 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid
509 611 kr/påbörjad timme.
• Extra fordon som behövs för att utföra tömning debiteras tillägg 1 122 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid 1
288 kr/påbörjad timme.
• Överfulla tankar debiteras tillägg enligt avgift för nästa volymintervall, se avsnitt 4.1.1.
• Om tömning inte kan genomföras debiteras 446 500 kr/gång. Avgiften debiteras t.ex. om en anläggning inte är tillgänglig
för tömning p.g.a. att tillfartsvägen inte är framkomlig eller annan orsak.
Slangdragning:
Upp till 10 meter
Ingår i tömningsavgift

Upp till 20 meter

Upp till 30 meter

Upp till 40 meter

Upp till 50 meter

212 250 kr

424 500 kr

636 750 kr

848 1 000 kr

5. DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I övrigt sker debitering efter utförda
tjänster. Som betalningsansvarig gentemot Region Gotland är fastighetsägare. För prestation som ej kan debiteras enligt denna
taxa debiteras nettokostnad.
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Teknikförvaltningen besluta om avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5 § miljöbalken.

Övergångsbestämmelser
Region Gotlands avfallstaxa gäller från XX-XX-XX och ersätter Taxa 2014 med följande övergångsbestämmelser:
Avfallsslag/tjänst
Hushållsavfall
Tilläggsavgifter och grovavfall

Taxa 2014 gäller t.o.m.
2014-10-01 för kapitel 2.1 samt 2.2

Taxa 2021 gäller fr.o.m.
xxxx-xx-xx

2014-04-01 för kapitel 2.3

xxxx-xx-xx

Latrin

2014-04-01 för kapitel 3

xxxx-xx-xx

Slam

2014-04-01 för kapitel 4

xxxx-xx-xx
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Författningssamling för Region Gotland

Avfallstaxa
Antagen av regionfullmäktige XXXX-XX-XX
Gäller från och med 2021-02-01

Avfallstaxa 2021

Avfallstaxa för Region Gotland
Antagen av Regionfullmäktige xxxx-xx-xx,
Gäller fr.o.m. 2021-02-01

Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala
renhållningsordningen: avfallsföreskrift och avfallsplan. Förutom Avfallstaxan finns bestämmelser om mottagningsavgifter för
verksamhetsavfall, antagen av tekniska nämnden. Samtliga avgifter i avfallstaxan är inklusive moms.

1. ALLMÄNT
När Avfallstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse ska avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap. 5 § miljöbalken
högst får tas ut. På Gotland gäller 14-dagarshämtning och sortering av matavfall som standard för insamling av hushållsavfall.
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I renhållningsordningen för Region Gotland samt i
anvisningar från Region Gotland finns bl.a. beskrivning av hur källsortering och återvinning ska ske.
1.1 Principer

Avfallstaxan är miljöstyrande. Taxan ska bidra till att styra mot målen i Region Gotlands avfallsplan. Regionfullmäktige beslutar
om taxan med stöd av 27 kap. 6 § miljöbalken.
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Region Gotland tills en ny tax beslutas av
regionfullmäktige. Avgifter för insamling, transport och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och de villkor
som framgår av denna taxa samt av gällande renhållningsordning för Region Gotland.
1.2 Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare inom Region Gotland är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till Regionen erlägga renhållningsavgift
enligt denna taxa.
Efter överenskommelse mellan Region Gotland, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavaren, kan faktura skickas till
nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren är alltid betalningsansvarig för avgifterna enligt denna taxa om
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden.
1.3 Betalning

Avfallstaxans avgifter ska betalas till Region Gotland. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns
att hämta.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om avgiften inte är Region Gotland tillhanda senast fakturans förfallodag.
1.4 Indexreglering

Justering av avgifter i denna avfallstaxa får ske högst en gång per år upp t.o.m. förändringen i avfallsindex A12:1MD, för slam
enligt avfallsindex A12:3MD. Förändringen räknas från indextalet för juli månad föregående år, eller för det år då avgifterna
senast ändrades, till indextalet för juli månad innevarande år. Tekniska nämnden fattar beslut om ifrågavarande höjning.
Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.

2. MAT- OCH RESTAVFALL– hämtning och behandling
Renhållningsavgiften i den miljöstyrande taxan utgörs av tre delar:
1. Grundavgift som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler,
transport och behandling av farligt avfall samt kundtjänst.
2. Hämtningsavgift som finansierar hämtning av hushållsavfall inklusive kärl, matavfallsbehållare- och påsar.
3. Viktbaserad behandlingsavgift som betalar behandlingen av de insamlade avfallet.
Fastighet som beviljats uppehåll eller befrielse för hämtning av mat- och restavfall betalar endast grundavgift.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.
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2.1 GRUNDAVGIFT
Abonnemangstyp

Avgift (kr/år)

En- och tvåbostadshus

980 kr/hushåll

Verksamheter

911 kr/hämtningsställe

Flerbostadshus

690 kr/lägenhet

Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod

590 kr/hushåll

2.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Standardabonnemang gällande hämtning för en- och tvåbostadshus med permanent boende är följande:
1. Matavfall och Brännbart = hämtning av matavfall och brännbart hushållsavfall varannan vecka.
Två avfallskärl samt matavfallsbehållare- och påsar för insamling ingår.
2. Hemkompostering = hämtning av brännbart hushållsavfall var fjärde vecka. Ett avfallskärl ingår.
För flerbostadshus och verksamheter kan hämtning av blandat brännbart hushållsavfall ske, se avsnitt 2.2.2.3.
Hämtning med tätare intervall sker som utökad hämtning. Hämtning vid annat tillfälle sker som särskild hämtning.
2.2.1 En- och tvåbostadshus för permanent- och fritidsboende

Brännbart kärl med matavfallskärl 140 L, kr/år
Permanentboende - hämtning varannan vecka
Permanentboende - varje vecka under vecka 20-37a
Fritidsboende - hämtning varannan vecka under vecka 20-37
Fritidsboende - hämtning varje vecka under vecka 20-37

a Hämtning

140 L
1 043
1 690
552
1 411

190 L
1 106
1 792
585
1 496

370 L
1 416
2 478
809
2 068

660 L
2 312
4 047
1 178
3 014

under övrig del av året (vecka 38-19) sker varannan vecka.

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,00 kr/kg för matavfall och 2,50 kr/kg för brännbart avfall tillkommer.
Brännbart kärl med hemkompost, kr/år
Hämtning var fjärde vecka
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka under vecka 20-37b

b Hämtning

140 L
638
1 043
1 690

190 L
676
1 106
1 792

370 L
850
1 416
2 478

660 L
1 387
2 312
4 047

under övrig del av året (vecka 38-19) sker varannan vecka.

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,50 kr/kg för brännbart avfall tillkommer.
2.2.2 Flerbostadshus och verksamheter – helår
2.2.2.1 Hämtning matavfall

Matavfallskärl, kr/år

140 L

190 Lc
3

Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka d
4 ggr/vecka e
5 ggr/vecka e

0
524
970
1 527
2 037
2 546

0
681
1 261
1 986
2 648
3 310

c Avgiften

gäller befintliga abonnemang. Behållartypen har utgått, tillval av tjänsten kan inte ske.
Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
e Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
d

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,00 kr/kg för matavfall tillkommer.
2.2.2.2 Hämtning brännbart avfall

Brännbart kärl, kr/år
140 L
190 L
370 L
660 L
Hämtning varannan vecka
1 043
1 106
1 416
2 312
Hämtning varje vecka
2 086
2 212
2 832
4 625
2 ggr/vecka
3 864
4 096
5 564
9 249
3 ggr/veckaf
6 085
6 452
8 921
14 568
4 ggr/veckag
8 114
8 603
11 894
19 424
5 ggr/veckag
10 142
10 753
14 868
24 280
f Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
g Intervall

4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,50 kr/kg för brännbart avfall tillkommer.
Volym container

Varje månad

Varannan vecka

Varje vecka

Baklastarbehållare (3-14 m3)j
26 106
53 362
100 321
3
j
Liftdumperbehållare (3-14 m )
29 007
59 291
111 468
Lastväxlarbehållarej
29 007
59 291
111 468
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har godkänd
container.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 2,50 kr/kg för brännbart avfall tillkommer. För containertjänsterna
krävs att abonnenten valt abonnemang för hämtning av matavfall.
2.2.2.3 Hämtning blandat brännbart avfall

Blandat brännbart kärl, kr/år
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/veckah
4 ggr/veckai
5 ggr/veckai

h

190 L
3 539
7 079
13 109
20 646
27 528
34 411

370 L
4 531
9 062
18 125
28 546
38 062
47 577

660 L
7 400
14 799
29 598
46 617
62 156
77 695

Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
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i

Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 3,50 kr/kg för blandat brännbart avfall tillkommer.
Volym container

Varannan vecka

Varje vecka

Baklastarbehållare (3-14 m3)j
60 477
113 697
3
j
Liftdumperbehållare (3-14 m )
68 185
128 188
Lastväxlarbehållarej
68 185
128 188
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har godkänd
container. Det är möjligt att hyra container från annan entreprenör än Regionens, hämtning av avfallet måste ske genom den
av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Grundavgift enligt punkt 2.1 och behandlingsavgift: 3,50 kr/kg för blandat brännbart avfall tillkommer.

2.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
2.3.1 Nyckel eller portkod

Avgift utgår för samtliga hämtningsställe där hämtning måste ske med nyckel eller portkod, avgift utgår med 294 kr/år.
2.3.2 Gemensam avfallsbehållare

För hämtning av gemensam avfallsbehållare krävs ansökan till tekniska nämnden Grundavgift erläggs enskilt för varje
deltagande fastighet. Vid gemensam avfallsbehållare kan hämtnings- och viktavgift fördelas mellan berörda fastigheter.
2.3.3 Extrahämtning och budning av mat- och restavfall

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t.ex. idrottstävlingar, marknadsdagar
m.m.) utgår följande avgifter (i förekommande fall inklusive utsättning/hemtagning av behållare vid tillfälliga
hämtningsställen):
Extrahämtning och budning
Tilläggsavgift
Extrahämtning i samband med ordinarie tur
125 kr/gång
Budning för hämtning av kärl inom 1 vecka
243 kr/gång
Budning för hämtning av kärl inom 1 arbetsdag
1 379 kr/gång
Budning för hämtning av kärl kväll/helg
1 575 kr/gång
Budning för hämtning av container inom 1 vecka
2 888 kr/container och gångj
Budning för hämtning av container inom 1 arbetsdag
3 348 kr/container och gångj
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har godkänd
container. Det är möjligt att hyra container från annan entreprenör än Regionens, hämtning av avfallet måste ske genom den
av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Viktbaserad behandlingsavgift tillkommer för samtliga tjänster gällande extrahämtning och budning.
Beställningsdagen medräknas ej (exempel beställningsdag torsdag och hämtning sker senast fredag).
Betalsopsäck:
Priset är 135 kr. I priset ingår hämtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle och behandling av avfallet. Betalsopsäck
kan hämtas genom budning vid fritidsboende inom 14 dagar under icke sommarsäsong för avgiften 300 kr/säck och gång.
2.3.4 Kvalitetsavvikelser

Region Gotland eller dess entreprenör har rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser av avfall som lämnas av kund i
avfallskärl eller betalsopsäck. Detta i avsikt att säkerställa att avfallets kvalitet inte avviker från det som givits i anvisningar.
Vid felaktig sortering debiteras 221 kr/kärl och tömningstillfälle. Upprepade avvikelser kan leda till att abonnemanget ändras.
Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
hämtning innan nästa ordinarie hämtningstillfälle infaller för att rättelse ska kunna vara möjlig.
2.3.5 Debitering vid utebliven/felaktig vägning

Debiteringen i det fall Region Gotland konstaterat att vägning av hushållsavfall uteblivit eller blivit felaktig i fråga om
tillämpningen av den viktbaserade behandlingsavgiften utgår enligt principen att beräkna vikten från genomsnittet av de senaste
fyra vägningarna.
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2.3.6 Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Avfall som normalt uppkommer i hushåll, exempelvis utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar lämnas till någon av Region
Gotlands återvinningscentraler. Det gäller även avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden, såsom
målning, tapetsering och byte av förslitningsdetaljer.
Sorterat trädgårdsavfall, rent trä, textil, metallskrot, farligt avfall och elavfall är avgiftsfritt att lämna. Övriga fraktioner
grovavfall kostar 50 kr/personbil och 100 kr/personbil med släpvagn, lätt lastbil eller skåpbil (total maxvikt 3,5 ton).
Om sortering inte sker enligt anvisningar debiteras 1 121 kr/m3 eller 2 242 kr/ton.
2.3.7 Hämtning av grovavfall

Beställd hämtning inom 14 dagar

728 kr/m3

Grovavfall hämtas i container. Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den
som inte har liftdumper- eller lastväxlarbehållare. Det är möjligt att hyra container från annan entreprenör än Regionens,
hämtning av avfallet måste ske genom den av Regionen anlitade insamlingsentreprenören. Beställningsdagen medräknas ej.

2.3.8 Övriga hämtningsuppdrag

För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t.ex. tömning av Molokbehållare, debiteras 1 500 kr/tim samt
viktbaserad behandlingsavgift enligt nedan.
Brännbart hushållsavfall

2 500 kr/ton

Blandat brännbart hushållsavfall

3 000 kr/ton

2.3.9 Övriga tjänster

Ändring av abonnemang:

110 kr/gång

Ändring av abonnemang som innebär kärlbyte:

294 kr/gång

Ansökan om uppehåll i abonnemang inkl. slam:

177 kr/gång

Lås på avfallskärl inkl. montering (140/190/370/660 L):
Avgift för nytt kärl pga. kundens åverkan:

494/494/560/988 kr
294 kr + självkostnadspris för kärl

2.3.10 Uppehåll i hämtning

Vid, av tekniska nämnden, beviljat uppehåll avräknas del av avgift som avser beviljad uppehållsperiod.
2.3.11 Definition av lägenhet, en- och tvåbostadshus, verksamhet, fritidsboende

-Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, alternativt efter ritning som Region Gotland
godkänner. I fastighet för bostadsändamål avses med lägenhet sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera
byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet.
-I fråga om sådana utrymmen, i fastighet jämställd med bostadsfastighet, vilka används för gruppboenden såsom
studentlägenheter eller serviceboendeformer, med delvis gemensamma försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal
100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet.
-Med en- och tvåbostadshus avses varje bostadsenhet i en- och tvåbostadshus samt par, rad- och kedjehus.
-Med verksamheter avses verksamhet som har avfall jämförligt med avfall som uppkommer från hushåll.
-Med verksamhet jämställes vårdinrättningar, daghem, skolor och liknande verksamheter.
-Med fritidsboende avses fastighet där fastighetsägare/nyttjanderättshavare inte är folkbokförd på fastigheten.

3. LATRIN – hämtning och behandling
Avgifter för hämtning och behandling av latrin utgörs av två delar:
1.

Abonnemangsavgift som finansierar information och administration.

2.

Hämtnings- och behandlingsavgift som finansierar hämtning och behandling av latrin, inklusive kärl.

Tilläggsavgifter kan tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.
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3.1 ABONNEMANGSAVGIFT
Abonnemangstyp
Helårsabonnemang

Avgift (kr/år)
260 kr/hushåll

Sommarabonnemang

173 kr/hushåll

Helårsabonnemang
Möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
Under övrig tid (vecka 38-19) sker hämtning efter beställning på ordinarie tur 1 gång/månad (normalt 8 ggr).
Sommarabonnemang
Möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).

3.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Avgift för hämtning- och behandling:

364 kr/kärl och hämtning

3.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
3.3.1 Budningsavgift

Hämtning efter beställning av budning kan ske enligt nedan:
– inom 14 dagar med en avgift om 780 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 vecka med en avgift om 1 560 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 arbetsdag (ej beställningsdagen): 2 211 kr/hämtningstillfälle samt 364 kr per kärl.
3.3.2 Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomt kärl med lock, vilket ingår i avgiften. Tillkommande kärl debiteras 60 kr/kärl. Vid
hämtning lämnas motsvarande antal tomma kärl med lock om inte annat överenskommits.
3.3.3 Uppehåll i hämtning

Vid uppehåll i hämtningen, efter beviljad ansökan, debiteras ingen abonnemangsavgift.
3.3.4 Särskilda bestämmelser

Kärl ska vid hämtning vara utställt till anvisat hämtningsställe. Kund med abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal
etiketter med sitt abonnentnummer/kod. Då kärlet ställs ut för hämtning ska en sådan etikett fästas på locket för
identifiering av vilken abonnent kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

4. SLAM – hämtning och behandling
Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar omfattar tömning avloppstankar (slutna tankar) och avloppsbrunnar
(slamavskiljare) som inte är anslutna till allmänt avlopp. Hämtningen sker regelbundet eller vid beställning. Bestämmelser om
tömningsintervall finns i avfallsföreskrifter för Region Gotland.
Region Gotland planerar och utför tömning av avloppsbrunnar enligt ett tömningsintervall för avloppsanläggningen.
Teknikförvaltningen aviserar tömningen inför tömningstillfället. Tömning kan ske enligt ett schema på begäran av
fastighetsägaren. Tömning utförs i övrigt efter behov vid beställning.
Avgifter för tömning debiteras per tömningstillfälle och anläggning. I en anläggning ingår en till tre kammare inrymda i en till
tre avloppsbrunnar på en fastighet. Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens
vattengång. Med tankvolym avses tankens volym eller den sammanlagda tankvolymen inom en anläggning. Behandlingsavgift
ingår i tömningsavgifter.

4.1 TÖMNING
4.1.1 Tömning
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Volym brunn/tank

Upp till 3

Avgift, tömning

m3

914 kr

Upp till 6 m3

1 305 kr

Upp till 9 m3

1 703 kr

Upp till 12 m3

2 106 kr

Större än 12 m3

2 106 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

246 kr/m3

4.1.2 Tömning av slamavskiljare och slutna tankar

Tömning av slamavskiljare utförs normalt en gång per år. Tömning av slamavskiljare vid fritidshus med tvåkammarbrunn
utförs normalt vartannat år. Tömning av avloppstankar utförs vartannat år om tömning inte skett på begäran av
fastighetsägaren inom en tvåårsperiod.
Tömning kan ske med annat intervall enligt beslut för anläggningen.
På begäran av fastighetsägaren kan samlad tömning av tank och tvåkammarbrunn ske. Reducerat pris utgår motsvarande den
samlade volymen av brunn och tank enligt avgift för nästa volymintervall. Vid aviserad eller schemalagd tömning tillämpas
tabell 4.1.1 och vid beställning tillämpas tabell 4.2.1. Reducerat pris utgår endast då brunn och tank är samlade och kan
tömmas utan att slamfordonet flyttas eller att extra slangdragning behövs.
En tömning får avbeställas om en ny beställning av tömning enligt avsnitt 4.2 sker vid avbeställningstillfället.
4.1.3 Schemalagd tömning av slamavskiljare och slutna tankar

Tömning kan utföras vid fler tillfällen enligt ett schema på begäran av fastighetsägaren. Ordinarie tömningsmånad ingår i
schema. Schemat kan läggas för tömning max 1 gång per vecka.
Avgift för beställd tömning debiteras för första tömningstillfället i nytt schema eller vid ändring av schema. Beställningsavgift
debiteras inte för första tillfället då tömningen utförs inom ordinarie aviseringsperiod för fastigheten.
4.1.4 Kvalitetsavvikelser

Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
tömning inom 10 dagar för att rättelse ska kunna vara möjlig.

4.2

BESTÄLLD TÖMNING

4.2.1 Beställd tömning

Beställd tömning utförs inom 5 arbetsdagar, beställningsdagen ej inräknad. Beställning ska ha inkommit senast 16.00 på
beställningsdagen.
Tömning kan utföras vald vecka vid beställning fram till veckan innan önskad vecka för tömning. Tömning bestämd vecka
utförs helgfri måndag till fredag (utförs ej påskafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton).
Volym
brunn/tank

Avgift, inom 5
arbetsdagar

Upp till 3 m3

1 263 kr

Upp till 6 m3

1 654 kr

Upp till 9 m3

2 052 kr

Upp till 12 m3

2 455 kr

Större än 12 m3

2 455 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad
m3 utöver 12 m3

246 kr/m3
8

4.2.2 Brådskande tömning inom 24 timmar

Vid brådskande tömning kan beställning göras för tömning under ordinarie arbetstid eller under icke ordinarie arbetstid.
Beställning som inkommer vardag senast 16.00 utförs påföljande arbetsdag (helgfri måndag till fredag, ej påskafton,
midsommarafton, julafton, nyårsafton). Beställning av brådskande tömning under icke ordinarie arbetstid räknas från det
klockslag beställningen tas emot.

Volym brunn/tank

Avgift, ordinarie
arbetstid

Avgift, icke
ordinarie arbetstid

Upp till 3 m3

2 092 kr

3 822 kr

Upp till 6 m3

2 448 kr

4 178 kr

Upp till 9 m3

2 810 kr

4 540 kr

Upp till 12 m3

3 170 kr

4 900 kr

Större än 12 m3

3 170 kr + tillägg

4 900 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

246 kr/m3

246 kr/m3

4.2.3 Tömning till ett särskilt datum

Beställning av tömning till särskilt datum ska ha inkommit senast 16.00 på beställningsdagen. Beställning till särskilt datum
kan utföras lördagar och söndagar om beställning sker minst 14 dagar i förväg, beställningsdagen ej inräknad.
Volym brunn/tank

Avgift, särskilt
datum

Upp till 3 m3

2 092 kr

Upp till 6 m3

2 448 kr

Upp till 9 m3

2 810 kr

Upp till 12 m3

3 170 kr

Större än 12 m3

3 170 kr + tillägg

Tillägg per påbörjad m3
utöver 12 m3

246 kr/m3

4.3

ÖVRIGA SLAMANLÄGGNINGAR

4.3.1 Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare utförs som schemalagd tömning eller vid
beställning och debiteras som brunn/tank. Slangdragning, tömning som tar lång tid och dubbel bemanning vid tömning
debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.
4.3.2 Toalettvagnar och liknande

Tömning av toalettvagnar och liknande (exempel Wanto) utförs som schemalagd tömning eller vid beställning och debiteras
som brunn/tank. Två eller flera behållare på samma plats, som kan tömmas utan att slamfordonet flyttas, ingår i en
anläggning. Volymen utgörs av den sammanlagda tankvolymen inom en anläggning.
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4.3.3 Minireningsverk och lätt tryckavlopp (LTA)

Tömning utförs efter beställning inom 5 arbetsdagar, beställningsdagen ej inräknad. Beställning ska ha inkommit senast 16.00
på beställningsdagen.
Tömning debiteras med framkörningsavgift 500 kr, 1 122 kr/påbörjad timme samt behandlingsavgift 40 kr/m3.
Slangdragning och dubbel bemanning vid tömning debiteras med tillägg enligt avsnitt 4.4.
Vid beställning för tömning inom 24 timmar under ordinarie arbetstid eller till ett särskilt datum tillkommer
beställningsavgift med 1 270 kr/tillfälle. Vid beställning för tömning inom 24 timmar under icke ordinarie arbetstid
tillkommer beställningsavgift med 3 000 kr/tillfälle.
4.3.4 Rensbrunnar

Brunnar med maximal diameter 400 millimeter på avloppsledning. I samband med slamtömning av slamavskiljare är
tömningsavgiften för rensbrunnar och pumpbrunnar 278 kr/brunn. Vid tömning av endast rensbrunn eller pumpbrunn
tillämpas avgifter för beställd tömning av brunn/tank.

4.4 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
4.4.1 Övriga tjänster

• Avgift utgår för samtliga hämtningsställe där hämtning måste föregås av telefonsamtal med kund pga. hinder fram till
uppställningsplats, avgift utgår med 294 kr/år.
• Lås till slambrunnar debiteras 138 kr styck inkl. montering.
• Påfyllning av sanitetsvätska i behållare enligt avsnitt 4.3.2 debiteras 290 kr/tank.
• Påfyllning av vatten i behållare enligt avsnitt 4.3.2 debiteras 187 kr/tank.
4.4.2 Särskilda bestämmelser

• Tömning längre tid än 1 timme debiteras tillägg 1 122 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid 1 288 kr/påbörjad
timme.
• Extra personal som behövs för att utföra tömning debiteras tillägg 445 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid
611 kr/påbörjad timme.
• Extra fordon som behövs för att utföra tömning debiteras tillägg 1 122 kr/påbörjad timme, utanför ordinarie arbetstid
1 288 kr/påbörjad timme.
• Överfulla tankar debiteras tillägg enligt avgift för nästa volymintervall, se avsnitt 4.1.1.
• Om tömning inte kan genomföras debiteras 500 kr/gång. Avgiften debiteras t.ex. om en anläggning inte är tillgänglig för
tömning p.g.a. att tillfartsvägen inte är framkomlig eller annan orsak.
Slangdragning:
Upp till 10 meter
Ingår i tömningsavgift

Upp till 20 meter

Upp till 30 meter

Upp till 40 meter

Upp till 50 meter

250 kr

500 kr

750 kr

1 000 kr

5. DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I övrigt sker debitering efter utförda
tjänster. Som betalningsansvarig gentemot Region Gotland är fastighetsägare. För prestation som ej kan debiteras enligt denna
taxa debiteras nettokostnad.
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Teknikförvaltningen besluta om avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5 § miljöbalken.
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Received: from exch10.adm.gotland.se (10.130.0.102) by exch11.adm.gotland.se
(10.130.0.103) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1913.5 via Mailbox
Transport; Wed, 23 Sep 2020 11:00:20 +0200
Received: from exch11.adm.gotland.se (10.130.0.103) by exch10.adm.gotland.se
(10.130.0.102) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id 15.1.1913.5; Wed, 23 Sep
2020 11:00:20 +0200
Received: from exch11.adm.gotland.se ([fe80::7c9c:7fb:1316:fbd6]) by
exch11.adm.gotland.se ([fe80::7c9c:7fb:1316:fbd6%8]) with mapi id
15.01.1913.010; Wed, 23 Sep 2020 11:00:20 +0200
From: Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>
To: w3d3rs <w3d3rs@gotland.se>
Subject:
=?iso-8859-1?Q?VB:_Expediering_av_beslut_Tekniska_n=E4mnden_2020-09-16_(2?=
=?iso-8859-1?Q?020-09-16_TN_=A7200)?=
Thread-Topic:
=?iso-8859-1?Q?Expediering_av_beslut_Tekniska_n=E4mnden_2020-09-16_(2020-?=
=?iso-8859-1?Q?09-16_TN_=A7200)?=
Thread-Index: AQHWkYerbqS5R1yUHUq1TSwXY1QiGql17Neg
Date: Wed, 23 Sep 2020 11:00:20 +0200
Message-ID: <e6bd77089d63485d8d1cbaedfe690f34@gotland.se>
References: <9397eaf4-d58f-415a-996b-b35f5e9182e0@exch10.adm.gotland.se>
In-Reply-To: <9397eaf4-d58f-415a-996b-b35f5e9182e0@exch10.adm.gotland.se>
Accept-Language: sv-SE, en-US
Content-Language: sv-SE
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: exch11.adm.gotland.se
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id:
222cce4f-d0cd-4487-93b8-08d85f9f1976
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1
X-MS-TNEF-Correlator:
X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_004_e6bd77089d63485d8d1cbaedfe690f34gotlandse_"
MIME-Version: 1.0

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 295

Revidering avfallstaxa

RS 2020/1432

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Reviderad avfallstaxa antas och gäller från och med den 1 februari 2021.

Av 27 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken (MB) framgår att en kommun får besluta föreskrifter om att avgifter ska betalas för bl.a. avfallshantering, informationsinsatser och
vissa åtgärder för återanvändning. Avgiften ska baseras på självkostnaden. Avgiften får
tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Enligt 26 kap. 6 § MB 6 § ska avgift enligt 4 § första stycket betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar. I taxan ska anges hur avgiften ska bestämmas när taxan i
övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift. De grunder som anges i 5 § ska då
beaktas. Taxan ska innehålla bestämmelser om vem som är avgiftsskyldig och till vem
avgiften skall betalas.
Tekniska nämnden har den 16 september 2020, § 200 föreslagit fullmäktige att anta en
reviderad taxa. Av tekniska nämndens utredning framgår vilka ekonomiska behov som
finns, hur de avses att lösas och vilka konsekvenser beslutet kan få.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tekniska nämndens förslag uppfyller de
formella kraven i miljöbalken och tillstyrker därmed att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta reviderad avfallstaxa.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-09-16, § 200
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-08

34 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1590
23 oktober 2020

Regionstyrelsen

Reviderat reglemente tekniska nämnden
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta beslut att:


Anta föreslaget reviderat reglemente för tekniska nämnden att gälla från 1
januari 2021.

Ärendebeskrivning

Med anledning av Regionfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 135, att flytta
det samlade ansvaret för verksamheten inom regionstyrelsens avdelning försörjning
till tekniska nämnden finns behov av att revidera tekniska nämndens reglemente.
Förslag till revidering har arbetats fram i dialog med berörda verksamheter.
Revideringar markerade med rött i texten för att underlätta förståelsen för vad som är
reviderat.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget fyller de behov som framförts från såväl
förvaltning som specifik verksamhet.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderat reglemente

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Författningssamling för Region Gotland

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 248. Reviderat 2019-11-18, § 284.
UTKAST Att gälla från och med 1 januari 2021.
Inledning

1 § För Tekniska nämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator och
allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Tekniska nämnden ska
1. förvalta och utveckla regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och
gatuanläggningar jämte regionens samtliga fastigheter, inklusive inhyrda lokaler,
2. tillse att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett betryggande
sätt,
tillse
att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
3.
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt,
handlägga
ärenden angående tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och reglemente
4.
för brukande av regionens hamnanläggningar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar
samt renhållningsverksamhet,
besluta
i ärenden om att utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta regionens fasta
5.
egendom,
6. besluta i ärenden om att arrendera eller på annat sätt nyttja annans fasta egendom eller att
förhyra lokaler,
7. besluta i ärenden om köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering avseende
regionens fasta egendom, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram, upp till och med
10 miljoner kronor, andra riktlinjer och villkor i övrigt,
8. bereda och verkställa regionstyrelsens beslut i fråga om exploatering, tidsbegränsade
markoptioner s.k. markanvisningsavtal och exploateringsavtal,
9. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.m.,
10. svara för avfallsplaneringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som
är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i
regionen,
11. svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på regionen
enligt miljöbalken,
12. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte kräver
tillstånd eller dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och svara för debitering av
renhållningsavgifter,
1 (3)

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för tekniska nämnden

13. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas
fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,
handlägga
frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan
14.
ha ålagts fastighetsinnehavare,
initiera
och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
15.
miljöbalken i den mån det är påkallat,
16. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar
samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
17. handlägga regionens yttranden till polismyndigheten i ärenden enligt ordningslagen
18. besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
19. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
20. 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 att besluta i ärenden som
ankommer på regionfullmäktige, och
21. svara för regionens interna försörjningsfrågor såsom för varuförsörjning, fordon och
transporter, vaktmästeri, konferensrumsservice, posthantering och städservice.
Hjälpmedelscentral

3 § Tekniska nämnden ska även svara för regionens hjälpmedelscentral. Centralen ska åt
regionens hjälpmedelsförskrivande verksamheter samordna sortiment, lagerhållning och
upphandling av hjälpmedel som hanteras via hjälpmedelscentralen. Centralen ska kunna bistå
förskrivande personal med råd, men den ska inte självständigt ge vård i hälso- och
sjukvårdslagens mening.
Till hjälpmedelscentralen ska knytas en rådgivande hjälpmedelskommitté med representanter
från förskrivande verksamheter. Kommittén ska huvudsakligen verka för samsyn och översyn
i frågor om sortiment, riktlinjer och policy. Vid behov ska samrådas med berörda
patientorganisationer.
Byggnads- och anläggningsverksamhet

4 § Såvida regionfullmäktige inte för visst fall beslutar annat eller det åvilar regionstyrelsen
eller annan nämnd, är tekniska nämnden regionens samordnande och verkställande organ och
ska företräda och bevaka dess rätt ifråga om regionens byggnads- och anläggningsverksamhet.
Tekniska nämnden ska, såvida inte regionfullmäktige beslutar annat,
1. på begäran av regionfullmäktige eller regionstyrelsen avge yttrande över
lokalbehovsprogram, eller väcka förslag om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad,
sedan principbeslut i byggnadsärende fattats eller lokalprogram fastställts av regionfullmäktige
och medel anvisats,
2. svara för att byggnadsprogram och de övriga handlingar upprättas, som kan befinnas
erforderliga för slutlig bedömning av ärendet,
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3. med redovisning av de under punkt 2 angivna handlingarna framlägga förslag till
regionfullmäktige i ärendet,
4. anhålla om anslag för projektets genomförande,
5. inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från regionstyrelsens innan byggnads- eller
anläggningsobjekt med investeringsutgift överstigande 3 miljoner kronor igångsätts, och
6. upprätta likviditetsbudget och likviditetsprognoser att lämna till regionstyrelsen.
Organisation

5 § Under tekniska nämnden lyder teknikförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Sammansättning

6 § Tekniska nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

7 § Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 296

Reviderat reglemente tekniska nämnden

RS 2020/1590

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas och gäller från 1 januari 2021.

Med anledning av regionfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 135, att flytta det samlade
ansvaret för verksamheten inom regionstyrelsens avdelning försörjning till tekniska
nämnden finns behov av att revidera tekniska nämndens reglemente.
Förslag till revidering har arbetats fram i dialog med berörda verksamheter.
Revideringar markerade med rött i texten för att underlätta förståelsen för vad som är
reviderat.
Förvaltningens bedömning är att förslaget fyller de behov som framförts från såväl
förvaltning som specifik verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1565
21 oktober 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Uppdatering av riktlinjer för fastighetsförsäljningar
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår till Regionfullmäktige att:


godkänna uppdatering av riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter samt
upplåtelse av servitut, tomträtt och arrende

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2019-03-25 RF § 127 att godkänna upprättade riktlinjer
för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende.
Regionstyrelseförvaltningen har uppdaterat dessa riktlinjer utifrån nu gällande
delegationer samt i syfte att utgöra ett mer komplett stöd i arbetet kring
fastighetsupplåtelser.

Ärendebeskrivning

Strukturen kring styrdokumenten kan illustreras enligt nedan:
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1565

En övergripande fastighetspolicy har fastställts av regionfullmäktige 2019-03-25 RF §
127 . Därunder ligger riktlinjer för fyra delar som också fastställts av
regionfullmäktige. Policy och riktlinjer skall hållas på en generell nivå i syfte att vara
långsiktiga och oberoende av omvärldsförändringar i så stor utsträckning som
möjligt.
Utifrån riktlinjerna har rutiner och regler arbetats fram, i syfte att fungera som
verktyg för tjänstepersoner. Dessa innehåller riktpriser, räntesatser, ansvarsfördelning
med mera och justeras i takt med förändringar på marknaden, omorganisationer etc
och fastställs inom organisationen beroende på vilken riktlinje som rutinerna är
kopplade till.
Utöver detta ska en fastighetsstrategi tas fram. Syftet med en fastighetsstrategi är att
applicera och konkretisera fastighetspolicyn för respektive fastighet. Arbetet med
fastighetsstrategin har försenats, men har under hösten 2020 återupptagits.
Fastighetsstrategin skall slutligen fastställas av regionfullmäktige.
Sedan tidigare riktlinjer för fastighetsförsäljningar godkänts och införlivats i
verksamheten har det uppstått ett behov av att komplettera och uppdatera gällande
riktlinjer. Syftet är att få ett mer komplett dokument som stöd i arbetet. De
justeringar som gjorts består av kompletteringar, ändringar samt språkliga rättelser.
Alla justeringar framgår av bilagda riktlinjer.
Bedömning

Förslaget till uppdaterade riktlinjer är framtaget i samverkan med berörda
tjänstepersoner inom teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget är väl genomarbetat och
förvaltningen förordar därför ett godkännande.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut, tomträtt
och arrende
Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut, tomträtt
och arrende (inklusive justeringar)
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1565

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF Mark- och stadsmiljö
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RIKTLINJER

Försäljning och köp av
fastigheter samt upplåtelse av servitut,
tomträtt och arrende
Region Gotland

Borttaget: Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt
och arrende

Borttaget: 2019-03-25
Borttaget: 19-05-01
Borttaget: RS 2018/720
Borttaget: 3
Borttaget: Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt
och arrende
Borttaget: 1 Syfte 2¶
2 Gemensamma regler, försäljning
2.1 Småhustomter 2¶
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Försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut,Borttaget: Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och
tomträtt och arrendearrende

1 Syfte
Dokumentet hanterar huvudsakligen förfarandet vid försäljning och köp av fastigheter
samt upplåtelse av servitut, tomträtt och arrende av mark som är i Region Gotlands ägo.

Borttaget: för

Dokumentet gäller för all kommunal/regional verksamhet.

2 Gemensamma regler, försäljning
Som huvudregel gäller att all försäljning av Regionen Gotlands fastigheter, såväl bebyggda
som obebyggda, ska ske i konkurrens och på marknadsmässiga villkor för att generera
högsta möjliga köpeskilling.
Region Gotland behöver ibland värdera andra kriterier än pris såsom tex gestaltning, byggandet av andel hyresrätter1, hyresnivåer och miljöprestanda. Detta ska tydligt anges innan
försäljningen. Region Gotland tillämpar då en prisnivå som lägst ger täckning för fastighetens bokförda värde och för Regionen Gotlands kostnader för att iordningställa marken inklusive infrastrukturkostnader. Undantagsfall från kravet på kostnadstäckning kan förekomma för att stimulera nybyggnation på landsbygden.
Försäljning av mark inom område där planläggning pågår, ska avvakta den färdiga planen,
vilket innebär att förädling ska ske innan försäljning genomförs.

Borttaget: regionens

Borttaget: Dock
Borttaget: regionen kunna
Borttaget: eller
Borttaget: Regionen
Borttaget: regionens

Borttaget: dvs

När mark eller fastighet ska avyttras kan, som alternativ till försäljning, tomträtt som upplåtelseform användas.
Markpriser ska, med undantag för småhustomter, alltid bedömas utifrån byggrättsinnehåll
och anges som kr/kvm BTA (bruttoarea) byggrätt. I de fall byggrätt saknas, alternativt är
svårtolkat, ska markpris anges som kr/kvm tomtareal.
2.1

Mark för småhus

Region Gotland iordningställer småhustomter över hela ön utifrån behov. Inga nya upplåtelser med tomträtt skall ske för småhusändamål. Försäljning av småhus tomter sker via
fastighetsmäklare, undantag ska motiveras.
2.2

Mark för flerbostadshus

Region Gotland iordningställer mark för byggande av flerbostadshus över hela ön utifrån
behov. Marken fördelas normalt genom markanvisningstävling men kan under särskilda
förutsättningar ske via direktanvisning eller försäljning via fastighetsmäklare. Mark för hyreslägenheter säljs via markanvisning och kan som alternativ upplåtas med tomträtt. För
mark avseende bostadsrättslägenheter och ägarlägenheter är huvudregeln att marken ska
säljas via markanvisningstävling.

Borttaget: Fastighetsförsäljningar som inte omfattas av beslutade delegationer skall alltid beslutas av Regionstyrelsen innan försäljningsprocess inleds.¶
Tomträtt¶
När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt användas som upplåtelseform, tex för icke kommersiella ändamål, såsom kultur- och idrottsverksamhet.¶
Borttaget: (
Borttaget: )
Borttaget: S
Borttaget: tomter
Borttaget: normalt
Borttaget: flerfamiljshus
Borttaget: ¶
Borttaget: tar fram
Borttaget: RS 2018/720
Borttaget: till byggherrar
Borttaget: en

Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

2.3

Mark för industri, handel, kontor

Region Gotland iordningställer mark lämpad för etablering av industri, handel och kontor
utifrån behov. Planlagd mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter
där efterfrågan kan bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av
infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp med mera. Försäljning genomförs av
Region Gotland genom markanvisningstävling, direktförsäljning eller via fastighetsmäklare.

1

Borttaget: eller
Borttaget: under särskilda förutsättningar
Borttaget: 2019-03-25
Borttaget: ¶

Med upplåtelseform hyresrätt menas hyresrätt med tillsvidareavtal
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Mark för idrottsverksamhet med mera

Region Gotland planlägger mark som lämpar sig för idrotts- och rekreationsändamål utifrån behov. Denna mark definieras vanligen inom ramen för den översiktliga planeringen.
Det kan t ex gälla mark för fotbollsplaner, ridbanor, löparbanor, skidspår eller andra icke
kommersiella ändamål. Försäljning genomförs av Region Gotland genom
markanvisningstävling, direktförsäljning eller via fastighetsmäklare. Som alternativ till
försäljning kan marken upplåtas med tomträtt eller nyttjanderätt.
2.5

Borttaget: ¶

Formaterat: Svenska (Sverige)

Försäljning av bebyggd fastighet

Huvudregeln är att bebyggda fastigheter som inte längre behövs för Region Gotlands verksamhet, till exempel gamla skolor eller andra verksamhetslokaler, ska säljas. Försäljning genomförs via fastighetsmäklare. Avsteg skall motiveras.
2.6

Borttaget: ¶
Borttaget: inom regionens
Borttaget: vis
Borttaget: . I huvudsak ska försäljning ske på den öppna
marknaden i konkurrens

Försäljning av obebyggd mark med annat ändamål

Om marken inte uppfyller Region Gotlands fastighetspolicy vad avser ägande av
marken samt att det inte finns ett intresse hos Region Gotland att fortsatt äga
marken i ett längre perspektiv kan marken säljas.

Borttaget: lla a
Formaterat: RG rubrik 2
Borttaget: Vid undantagsfall, när försäljning inte sker
på den öppna marknaden, ska försäljningspriset alltid
baseras på en marknadsmässig värdering.

Försäljning genomförs av Region Gotland genom markanvisningstävling, direktförsäljning
eller via fastighetsmäklare.

3 Priser, villkor och avgälder
Marknadsvärde ska användas vid beräkning av försäljningspris och tomträttsavgäld. För
småhustomter gäller särskilda regler enligt nedan.
3.1

Mark för småhus

De tomter som Region Gotland färdigställer för byggnation av enskilda småhus ska säljas
till marknadspris genom ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare.
För att säkerställa genomförandet av byggnationen ska köpeavtal för småhustomt innehålla
villkor om att tomten inom två år ska bebyggas med bostadsbyggnad till ett värde av ett i
enlighet med rutinerna i gällande fastighetspolicy fastställt belopp angivit som kr/kvm
tomtyta. Om fastigheten inte bebyggs inom två år äger Region Gotland rätt att ta ut vite
enligt samma rutiner.
För småhustomt upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld vid avgäldsreglering
med hjälp av taxeringsvärdet på marken x 1,33 och vid tidpunkten gällande avgäldsränta
(marktaxeringsvärdet. x 1,33) x avgäldsränta.
Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

Borttaget:

Tomträttsinnehavare får efter ansökan hos samt medgivande av Region Gotland friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.

Borttaget: Småhustomter
Borttaget: r
Borttaget: en
Borttaget: anlitad
Borttaget: Inga upplåtelser med tomträtt skall ske när nybildade
småhustomter fördelas/säljs på öppna marknaden.
Borttaget: reglerna
Borttaget: RS 2018/720
Borttaget: r
Borttaget: en
Borttaget: återköpa fastigheten till faktisk köpeskilling minskat med
regionens omkostnader
Borttaget: 2019-03-25
Borttaget: Marktax
Borttaget: och
Borttaget: regionens
Borttaget: medgivande

3.2

Mark för flerbostadshus

Borttaget: flerfamiljshus

Vid prissättning av mark för flerbostadshus ska hänsyn tas till upplåtelseform såsom
hyreslägenheter, bostadsrätter eller ägarlägenheter.
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För att säkerställa genomförandet i de fall markanvisningsavtal inte upprättas, ska köpeavtal
för flerbostadshus innehålla villkor om att tomten inom två år ska bebyggas med
bostadsbyggnad till ett värde av ett i enlighet med rutinerna i gällande fastighetspolicy
fastställt belopp angivet som kr/kvm tomtyta. Om fastigheten inte bebyggs inom två år
äger Region Gotland rätt att ta ut vite enligt samma rutiner. Krav på säkerhet kan ställas för
vitet i form av en bankgaranti on-demand2.
För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld för avgäldsperioden med
hjälp av marknadsvärdet för aktuellt markområde samt vid tidpunkten gällande
avgäldsränta. Detta gäller vid både nyupplåtelse (10 års avgäldsperiod) samt
avgäldsreglering.
Tomträttsinnehavare får efter ansökan hos samt medgivande av Region Gotland friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande gällande marknadsvärde på marken.

Borttaget: Mark för hyreslägenheter säljs via markanvisning eller kan
i undantagsfall upplåtas med tomträtt. Gällande mark för
bostadsrättslägenheter och andra upplåtelseformer är huvudregeln att
marken via markanvisning ska säljas. Vid prissättning ska hänsyn tas till
upplåtelseformen.

Borttaget: och
Borttaget: och

Borttaget: och
Borttaget: regionens
Borttaget: medgivande
Borttaget: t

3.3

Mark för industri, handel och kontor

Vid försäljning av mark planlagd för industri, handel och kontor ska priset avspegla
markens marknadsvärde. Om ett marknadsvärde inte kan fastställas ska priset sättas i enlighet med i rutinerna i gällande fastighetspolicy. Prispåverkande faktorer som kan motivera
avsteg från fastställda priser kan vara:

Borttaget: Mark för industri, handel och kontor ska som huvudregel
säljas, men i undantagsfall kan upplåtelse med tomträtt tillämpas.
Borttaget: planerad
Borttaget: kan
Borttaget: reglerna fastställda priser istället användas





Tomtens läge
Tomtens lämplighet samt byggrätt
Efterfrågan på mark

Priset på marken skall spegla marknadsvärdet, men som lägst ger täckning för bokfört
värde för fastigheten samt Region Gotlands kostnader för att iordningställa marken
inklusive infrastrukturkostnader. Undantagsfall kan förekomma för att till exempel
stimulera nybyggnation på landsbygden.
För att säkerställa genomförandet kommer markgenomförandeavtal innehålla villkor om att
tomten inom två år ska bebyggas med byggnad eller anläggning till ett värde av ett i
enlighet med rutinerna i gällande fastighetspolicy angivet belopp som kr/kvm tomtyta. Om
byggnadsskyldigheten inte fullgörs utgår ett vite med ett enligt samma rutiner fastställt belopp angivet som kr/kvm tomtyta. Krav på säkerhet kan ställas för vitet i form av en bankgaranti on-demand.

Formaterat: Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0,63 cm +
Indrag vid: 1,27 cm
Borttaget: och
Borttaget: regionens
Borttaget: tex
Borttaget: kan köpeavtal/exploateringsavtal
Borttaget: vid vite
Borttaget: /
Borttaget: reglerna fastställt belopp
Borttaget: it
Borttaget: RS 2018/720
Borttaget: Vite för ny
Borttaget: s
Borttaget: fullgörande
Borttaget: ska

Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld för avgäldsperioden med
hjälp av marknadsvärdet för aktuellt markområde samt vid tidpunkten gällande
avgäldsränta. Detta gäller vid både nyupplåtelse (10 års avgäldsperiod) samt
avgäldsreglering.
Tomträttsinnehavare får efter ansökan hos samt medgivande av Region Gotland friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande marknadsvärdet på marken.

Borttaget: reglerna
Borttaget: angivit
Borttaget: och för att säkerställa beloppet ska regionen begära in en
Borttaget: på motsvarande belopp
Formaterat: (inget)
Borttaget: 2019-03-25
Borttaget: och
Borttaget: och
Borttaget: och

2

Garanti enligt vilken banken är skyldig att betala det krävda beloppet genast efter att ha fått ett skriftligt krav. Betalningen förutsätter
ingen kontroll av om den ersättningsskyldige har gjort sig skyldig till avtalsbrott eller försummelse

Borttaget: regionens
Borttaget: medgivande
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3.4

Försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut,Borttaget: Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och
tomträtt och arrendearrende

Mark för idrottsverksamhet med mera

När mark säljs eller upplåts för icke kommersiella ändamål, till exempel idrottsanläggningar,
kan det vara svårt att fastställa ett marknadsmässigt värde för marken. Om befintlig plan
medger en mer flexibel användning såsom kontor och bostäder, ska detta avspegla sig i
värderingen och i den köpeskilling eller tomträttsavgäld som tillämpas. Grundregeln är att
sträva efter en prisnivå som ger kostnadstäckning för fastighetens bokförda värde och för
de kostnader som Region Gotland haft för att iordningställa marken.

Borttaget: (
Borttaget: ,
Borttaget: etc)
Borttaget: n
Borttaget: att uppnå
Borttaget: r

Riktpriser vid försäljning bestäms enligt med rutinerna i gällande fastighetspolicy.

Borttaget: en
Borttaget:

4 Arrende
Mark kan i särskilda fall upplåtas med arrende. Arrende är en nyttjanderätt av mark där avgift för nyttjande ska erläggas. Nyttjanderätt innebär en rätt för en person, juridisk eller
fysisk, att på ett angivet sätt nyttja annans mark i högst 50 år. Det finns fyra olika arrenden:
Anläggningsarrende (till exempel mark för verksamheter, bensinstationer med
mera)
Bostadsarrende (mark för bostadsändamål)
Jordbruksarrende (upplåtelse av mark och byggnader för jordbruksändamål)
Lägenhetsarrende (övriga ändamål såsom parkering, båtplatser, telemaster med
mera)

Borttaget: i reglerna fastställda priser
Borttaget: ¶
¶
¶
Borttaget: ¶
Borttaget: mot betalning.
Borttaget: typer av
Borttaget: – T
Borttaget: – M
Borttaget: – U
Borttaget: – Ö
Borttaget: tex
Borttaget: en
Borttaget:

Arrendeavgiften skall ge fastighetsägaren en skälig avkastning på fastigheten och fastställas
utifrån ett marknadsvärde och ett avkastningskrav i enlighet med rutinerna i gällande fastighetspolicy. Detta gäller vid både nyupplåtelse samt vid avgiftsreglering. Arrendeavgiften
skall årligen räknas upp med av Riksbanken fastställt långsiktigt inflationsmål. Region Gotland ska använda sig av arrende då det finns ett intresse av att i ett längre perspektiv fortsatt
äga marken.

Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

5 Servitut
Mark kan i särskilda fall upplåtas med servitut. Servitut innebär rätt för en fastighet
att nyttja annans fastighet för ett specifikt ändamål och är inte begränsat i tiden.
Ersättning för upplåtelsen av servitutet ska beräknas utifrån ökningen av
marknadsvärde som servitutsbildningen innebär för härskande fastighet.

Borttaget: reglerna fastställd avkastning
Borttaget: och
Borttaget: Regionen
Borttaget: bör
Borttaget:
Borttaget: i ett längre perspektiv
Formaterat: RG rubrik 1, Avstånd Före: 0 pt, Ingen
numrering, Kontroll av enstaka rader, Automatiskt mellanrum
mellan asiatiska och latinska tecken, Automatiskt mellanrum
mellan asiatiska tecken och siffertecken, Tabbstopp: Inte vid 3
cm
Borttaget: RS 2018/720
Formaterat: RG rubrik 1, Avstånd Före: 0 pt, Efter: 0 pt,
Radavstånd: enkelt, Ingen numrering

6 Dokumentation
Vid fastighetsförsäljning och markupplåtelse sker dokumentation i form av diarium och i
förekommande fall protokoll från nämnd- och fullmäktigebeslut samt skriftliga underlag till
beslut. För fastighetsförsäljningar som sker via fastighetsmäklare finns därutöver krav på
dokumentation i enlighet med de regler som gäller för mäklartjänstens utförande och som
regleras i fastighetsmäklarlagen.

Borttaget: 2019-03-25

7 Köp av fastigheter
För att uppnå samhällsnytta ska Region Gotland förvärva såväl obebyggda som bebyggda
fastigheter för att tillgodose de långsiktiga behoven och upprätthålla en god markberedskap.

Borttaget: <nr>Betalning vid fastighetsförsäljningar¶
<nr>Vid försäljning av fastighet ska köpekontraktet innehålla
bestämmelser kring köpeskillingen och dess erläggande.
Grundläggande bestämmelser kring köpeskilling vid
fastighetsförsäljning finns i Jordabalken. Huvudregeln som ska
...
Borttaget: Regionen ska förvärva mark så att det långsiktiga behovet
...

Borttaget: <nr>Övriga bestämmelser
¶
<nr>Dokumentation ¶
Borttaget: <nr>eller
Borttaget: <nr> med tomträtt
Borttaget: <nr>Samtliga handlingar från dessa försäljningar ska
diarieföras i nämnda ärende- och dokumenthanteringssystem.
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Försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut,Borttaget: Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och
tomträtt och arrendearrende

Borttaget: ¶

I det fall behov uppstår och möjlighet ges för Region Gotland att förvärva fastighet, såväl
bebyggd som obebyggd, får köpeskillingen aldrig överstiga marknadsvärdet. Marknadsvärdet kan fastställas via budgivning på marknaden eller genom en oberoende fastighetsvärdering.
Beslut om fastighetsförvärv sker i enlighet med gällande delegationsordning.

Borttaget: marknadspris
Borttaget: Marknadspriset
Borttaget: alternativt utifrån
Borttaget: Inför ett förvärv skall samtliga handlingar rörande fastigheten inhämtas och granskas. Det samma gäller handlingar från offentliga källor. En byggnads tekniska status skall undersökas av dokumenterat tekniskt kunnig person. Köpeavtal och övriga handlingar som upprättas i samband med förvärvet skall kvalitetssäkras av jurist, intern eller
extern. Samtliga fastighetsförvärv skall villkoras av beslut från RS/RF
med undantag för mindre fastighetsregleringar enligt A 19 i RS delegationsordning.¶
¶
Borttaget: F
Borttaget: som inte omfattas av beslutade
Borttaget: er skall alltid beslutas av Regionstyrelsen innan förvärvsprocess inleds

Borttaget: RS 2018/720

Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

Borttaget: 2019-03-25
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Försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut,
tomträtt och arrende

1 Syfte
Dokumentet hanterar huvudsakligen förfarandet vid försäljning och köp av fastigheter
samt upplåtelse av servitut, tomträtt och arrende av mark som är i Region Gotlands ägo.
Dokumentet gäller för all kommunal/regional verksamhet.

2 Gemensamma regler, försäljning
Som huvudregel gäller att all försäljning av Region Gotlands fastigheter, såväl bebyggda
som obebyggda, ska ske i konkurrens och på marknadsmässiga villkor för att generera
högsta möjliga köpeskilling.
Region Gotland behöver ibland värdera andra kriterier än pris såsom tex gestaltning,
byggandet av andel hyresrätter1, hyresnivåer och miljöprestanda. Detta ska tydligt anges
innan försäljningen. Region Gotland tillämpar då en prisnivå som lägst ger täckning för
fastighetens bokförda värde och för Regionen Gotlands kostnader för att iordningställa
marken inklusive infrastrukturkostnader. Undantagsfall från kravet på kostnadstäckning
kan förekomma för att stimulera nybyggnation på landsbygden.
Försäljning av mark inom område där planläggning pågår, ska avvakta den färdiga planen,
vilket innebär att förädling ska ske innan försäljning genomförs.
När mark eller fastighet ska avyttras kan, som alternativ till försäljning, tomträtt som
upplåtelseform användas.
Markpriser ska, med undantag för småhustomter, alltid bedömas utifrån byggrättsinnehåll
och anges som kr/kvm BTA (bruttoarea) byggrätt. I de fall byggrätt saknas, alternativt är
svårtolkat, ska markpris anges som kr/kvm tomtareal.
2.1

Mark för småhus

Region Gotland iordningställer småhustomter över hela ön utifrån behov. Inga nya
upplåtelser med tomträtt ska ske för småhusändamål. Försäljning av småhustomter sker via
fastighetsmäklare, undantag ska motiveras.
2.2

Mark för flerbostadshus

Region Gotland iordningställer mark för byggande av flerbostadshus över hela ön utifrån
behov. Marken fördelas normalt genom markanvisningstävling men kan under särskilda
förutsättningar ske via direktanvisning eller försäljning via fastighetsmäklare. Mark för
hyreslägenheter säljs via markanvisning och kan som alternativ upplåtas med tomträtt. För
mark avseende bostadsrättslägenheter och ägarlägenheter är huvudregeln att marken ska
säljas via markanvisningstävling.

Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

2.3

Mark för industri, handel, kontor

Region Gotland iordningställer mark lämpad för etablering av industri, handel och kontor
utifrån behov. Planlagd mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter
där efterfrågan kan bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av
infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp med mera. Försäljning genomförs av
Region Gotland genom markanvisningstävling, direktförsäljning eller via fastighetsmäklare.

1

Med upplåtelseform hyresrätt menas hyresrätt med tillsvidareavtal
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2.4

Försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut,
tomträtt och arrende

Mark för idrottsverksamhet med mera

Region Gotland planlägger mark som lämpar sig för idrotts- och rekreationsändamål
utifrån behov. Denna mark definieras vanligen inom ramen för den översiktliga
planeringen. Det kan t ex gälla mark för fotbollsplaner, ridbanor, löparbanor, skidspår eller
andra icke kommersiella ändamål. Försäljning genomförs av Region Gotland genom
markanvisningstävling, direktförsäljning eller via fastighetsmäklare. Som alternativ till
försäljning kan marken upplåtas med tomträtt eller nyttjanderätt.
2.5

Försäljning av bebyggd fastighet

Huvudregeln är att bebyggda fastigheter som inte längre behövs för Region Gotlands
verksamhet, till exempel gamla skolor eller andra verksamhetslokaler, ska säljas. Försäljning
genomförs via fastighetsmäklare. Avsteg ska motiveras.
2.6

Försäljning av obebyggd mark med annat ändamål

Om marken inte uppfyller Region Gotlands fastighetspolicy vad avser ägande av
marken samt att det inte finns ett intresse hos Region Gotland att fortsatt äga
marken i ett längre perspektiv kan marken säljas.
Försäljning genomförs av Region Gotland genom markanvisningstävling, direktförsäljning
eller via fastighetsmäklare.

3 Priser, villkor och avgälder
Marknadsvärde ska användas vid beräkning av försäljningspris och tomträttsavgäld. För
småhustomter gäller särskilda regler enligt nedan.
3.1

Mark för småhus

De tomter som Region Gotland färdigställer för byggnation av enskilda småhus ska säljas
till marknadspris genom ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare.
För att säkerställa genomförandet av byggnationen ska köpeavtal för småhustomt innehålla
villkor om att tomten inom två år ska bebyggas med bostadsbyggnad till ett värde av ett i
enlighet med rutinerna i gällande fastighetspolicy fastställt belopp angivet som kr/kvm
tomtyta. Om fastigheten inte bebyggs inom två år äger Region Gotland rätt att ta ut vite
enligt samma rutiner.

Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

För småhustomt upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld vid avgäldsreglering
med hjälp av taxeringsvärdet på marken x 1,33 och vid tidpunkten gällande avgäldsränta
(marktaxeringsvärdet x 1,33) x avgäldsränta.
Tomträttsinnehavare får efter ansökan hos samt medgivande av Region Gotland friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.
3.2

Mark för flerbostadshus

Vid prissättning av mark för flerbostadshus ska hänsyn tas till upplåtelseform såsom
hyreslägenheter, bostadsrätter eller ägarlägenheter.
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Försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut,
tomträtt och arrende

För att säkerställa genomförandet, i de fall markanvisningsavtal inte upprättas, ska
köpeavtal för flerbostadshus innehålla villkor om att tomten inom två år ska bebyggas med
bostadsbyggnad till ett värde av ett i enlighet med rutinerna i gällande fastighetspolicy
fastställt belopp angivet som kr/kvm tomtyta. Om fastigheten inte bebyggs inom två år
äger Region Gotland rätt att ta ut vite enligt samma rutiner. Krav på säkerhet kan ställas för
vitet i form av en bankgaranti on-demand2.
För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld för avgäldsperioden med
hjälp av marknadsvärdet för aktuellt markområde samt vid tidpunkten gällande
avgäldsränta. Detta gäller vid både nyupplåtelse (10 års avgäldsperiod) samt vid
avgäldsreglering.
Tomträttsinnehavare får efter ansökan hos samt medgivande av Region Gotland friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande gällande marknadsvärde på marken.
3.3

Mark för industri, handel och kontor

Vid försäljning av mark planlagd för industri, handel och kontor ska priset avspegla
markens marknadsvärde. Om ett marknadsvärde inte kan fastställas ska priset sättas i
enlighet med i rutinerna i gällande fastighetspolicy. Prispåverkande faktorer som kan
motivera avsteg från fastställda priser kan vara:




Tomtens läge
Tomtens lämplighet samt byggrätt
Efterfrågan på mark

Priset på marken ska spegla marknadsvärdet, men som lägst ger täckning för bokfört värde
för fastigheten samt Region Gotlands kostnader för att iordningställa marken inklusive
infrastrukturkostnader. Undantagsfall kan förekomma för att till exempel stimulera
nybyggnation på landsbygden.
För att säkerställa genomförandet kommer markgenomförandeavtal innehålla villkor om att
tomten inom två år ska bebyggas med byggnad eller anläggning till ett värde av ett i
enlighet med rutinerna i gällande fastighetspolicy angivet belopp som kr/kvm tomtyta. Om
byggnadsskyldigheten inte fullgörs utgår ett vite med ett enligt samma rutiner fastställt
belopp angivet som kr/kvm tomtyta. Krav på säkerhet kan ställas för vitet i form av en
bankgaranti on-demand.

Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld för avgäldsperioden med
hjälp av marknadsvärdet för aktuellt markområde samt vid tidpunkten gällande
avgäldsränta. Detta gäller vid både nyupplåtelse (10 års avgäldsperiod) samt vid
avgäldsreglering.
Tomträttsinnehavare får efter ansökan hos samt medgivande av Region Gotland friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande marknadsvärdet på marken.

2 Garanti enligt vilken banken är skyldig att betala det krävda beloppet genast efter att ha fått ett skriftligt krav. Betalningen förutsätter
ingen kontroll av om den ersättningsskyldige har gjort sig skyldig till avtalsbrott eller försummelse.

4 (6)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

3.4

Försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut,
tomträtt och arrende

Mark för idrottsverksamhet med mera

När mark säljs eller upplåts för icke kommersiella ändamål, till exempel idrottsanläggningar,
kan det vara svårt att fastställa ett marknadsmässigt värde för marken. Om befintlig plan
medger en mer flexibel användning såsom kontor och bostäder, ska detta avspegla sig i
värderingen och i den köpeskilling eller tomträttsavgäld som tillämpas. Grundregeln är att
sträva efter en prisnivå som ger kostnadstäckning för fastighetens bokförda värde och för
de kostnader som Region Gotland haft för att iordningställa marken.
Riktpriser vid försäljning bestäms enligt med rutinerna i gällande fastighetspolicy.

4 Arrende
Mark kan i särskilda fall upplåtas med arrende. Arrende är en nyttjanderätt av mark där
avgift för nyttjande ska erläggas. Nyttjanderätt innebär en rätt för en person, juridisk eller
fysisk, att på ett angivet sätt nyttja annans mark i högst 50 år. Det finns fyra olika arrenden:
Anläggningsarrende (till exempel mark för verksamheter, bensinstationer med
mera)
Bostadsarrende (mark för bostadsändamål)
Jordbruksarrende (upplåtelse av mark och byggnader för jordbruksändamål)
Lägenhetsarrende (övriga ändamål såsom parkering, båtplatser, telemaster med
mera)
Arrendeavgiften ska ge fastighetsägaren en skälig avkastning på fastigheten och fastställas
utifrån ett marknadsvärde och ett avkastningskrav i enlighet med rutinerna i gällande
fastighetspolicy. Detta gäller vid både nyupplåtelse samt vid avgiftsreglering.
Arrendeavgiften ska årligen räknas upp med av Riksbanken fastställt långsiktigt
inflationsmål. Region Gotland ska använda sig av arrende då det finns ett intresse av att, i
ett längre perspektiv, fortsatt äga marken.

Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

5 Servitut
Mark kan i särskilda fall upplåtas med servitut. Servitut innebär rätt för en fastighet att
nyttja annans fastighet för ett specifikt ändamål och är inte begränsat i tiden. Ersättning för
upplåtelsen av servitutet ska beräknas utifrån ökningen av marknadsvärde som
servitutsbildningen innebär för härskande fastighet.
6 Dokumentation
Vid fastighetsförsäljning och markupplåtelse sker dokumentation i form av diarium och i
förekommande fall protokoll från nämnd- och fullmäktigebeslut samt skriftliga underlag till
beslut. För fastighetsförsäljningar som sker via fastighetsmäklare finns därutöver krav på
dokumentation i enlighet med de regler som gäller för mäklartjänstens utförande och som
regleras i fastighetsmäklarlagen.
7 Köp av fastigheter
För att uppnå samhällsnytta ska Region Gotland förvärva såväl obebyggda som bebyggda
fastigheter för att tillgodose de långsiktiga behoven och upprätthålla en god
markberedskap.
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Regionstyrelseförvaltningen

Försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av servitut,
tomträtt och arrende

I det fall behov uppstår och möjlighet ges för Region Gotland att förvärva fastighet, såväl
bebyggd som obebyggd, får köpeskillingen aldrig överstiga marknadsvärdet.
Marknadsvärdet kan fastställas via budgivning på marknaden eller genom en oberoende
fastighetsvärdering.

Ärendenr RS 2020/1565 Datum 2020-10-21

Beslut om fastighetsförvärv sker i enlighet med gällande delegationsordning.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 297

Uppdatering av riktlinjer fastighetsförsäljning

RS 2020/1565

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 127 att godkänna upprättade riktlinjer för
försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende.
Regionstyrelseförvaltningen har uppdaterat dessa riktlinjer utifrån nu gällande
delegationer samt i syfte att utgöra ett mer komplett stöd i arbetet kring fastighetsupplåtelser.
Förslaget till uppdaterade riktlinjer är framtaget i samverkan med berörda tjänstepersoner inom teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget är väl genomarbetat och förvaltningen förordar
därför ett godkännande.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att redaktionella ändringar införs och klargörande avseende
vårdboende och delegationsbeslut. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan
eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
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Harald Gröttvik, Christian Hegardt

Regionstyrelsen

Projekt Visborg, kvalitetsprogram
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner Kvalitetsprogram Visborg, Allmän del för hela
Visborgsområdet samt områdesfördjupning Norra Visborg samt del av
Regementsområdet.

Sammanfattning

Kvalitetsprogram Visborg utgör ett underlag vid utformning av bebyggelsen och den
fysiska miljön i stadsdelen. Det kommunicerar kvalitetsnivån för byggintressenter,
medborgare och andra aktörer inför den fortsatta utvecklingen av området.
Syftet med Kvalitetsprogram Visborg är främst att, i enlighet med fattade politiska
beslut, säkerställa en god stadsbyggnad där målet är att skapa en hållbar och attraktiv
stadsdel med sociala, arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter. Visborgsområdet
kommer att byggas ut under flera årtionden. Kvalitetsprogram Visborg har därför
som syfte att stödja en långsiktighet i utvecklingen av området. I kvalitetsprogrammet
har övergripande planeringsprinciper tagits fram, vilka ligger till grund för gemensam
infrastruktur samt planering och gestaltning av kommande delområden.
I den övergripande delen, Allmän del för hela Visborgsområdet, beskrivs förutsättningar
för hela Visborg. Områdesfördjupning Norra Visborg samt del av Regementsområdet
omfattar norra delen av Visborgsområdet (se programmet för kartillustrationer)
Kvalitetsprogrammet är, i helhet och delar, ett underlag och komplement till bland
annat utbyggnad av grönstruktur, infrastruktur samt kommande detaljplaner.
Ärendebeskrivning

Framtagande av Kvalitetsprogram Visborg baseras på den fördjupade översiktsplan som
togs fram för Visbyområdet 2009 och det planarbete som därefter preciserats i
Strukturplan Visborg och godkändes av Regionfullmäktige 2016. Kvalitetsprogrammet
är också den praktiska syntesen och konkretiseringen av tidigare politiska beslut i
Regionfullmäktige (Hållbarhetsprogram april 2016), Regionstyrelsen (start-PM Norra
Visborg och del av regementsområdet november 2017, mål januari 2019 och styrande
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principer augusti 2019) och TN (februari 2019 inriktning och januari 2020 beslut
dubbla rör) för Stadsutveckling Visborg.
Kvalitetsprogrammet har under hösten 2019 och första halvåret 2020 utarbetats av
gestaltningsgruppen i stadsutvecklingsprojekt Visborg, i samarbete med Ahlqvist &
Almqvist Arkitekter samt URBIO Landskapsarkitekter. Gestaltningsgruppen består
av stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, markingenjör, trafikplanerare samt
kommunikatör. Under arbetet med delar av områdesstrukturen har dialog förts med
Fastighets AB Stenvalvet som är privat markägare i området. Avstämningar har också
gjorts med AB Gotlandshem samt med Svenska Studenthus AB gällande
direktanvisning av mark i del av regementsområdet.
I den övergripande delen beskrivs förutsättningar för hela Visborg. Därefter tas olika
fördjupningsområden fram vilka redovisas i separata delar. Kvalitetsprogrammet är, i
helhet och delar, ett underlag och komplement till bland annat utbyggnad av
grönstruktur, infrastruktur samt kommande detaljplaner.
Kvalitetsprogram Visborg – Allmän del för Visborgsområdet – omfattar hela
Visborgsområdet. Stadsbyggnadsidén beskrivs övergripande med förutsättningar för
fortsatt utveckling. Stadsdelen Visborg planeras för ca 4 000 bostäder samt
utveckling av befintliga verksamhetsområden och anslutande grönområden.
Områdesfördjupning Norra Visborg samt del av Regementsområdet omfattar norra delen
av Visborgsområdet. Fördjupningen beskriver förutsättningar och plankonceptet
för aktuellt område. Dokumentet ligger till grund för kommande separata
beskrivningar av karaktärsområden som tas fram inom ramen för detaljplanen. Norra
Visborg samt del av Regementsområdet utgör den första delen av Visborgsområdet som
utvecklas. Området planeras att inrymma drygt 1 000 bostäder, däribland ingår
studentbostäder och bostäder för särskilda behov, cirka 15 000 kvadratmeter lokaler
samt anslutande grönområden. Bebyggelsen koncentreras dels till området nordväst
om Visborgsallén och dels till kvarteren väster om Vädursgatan som integreras med
befintlig bebyggelsestruktur.
Framtagandet av en samordnad stadsdelsgestaltning inom ramen för
kvalitetsprogrammet möjliggör för en mer förtätad bebyggelsestruktur och en
variation av hustypologier, tydligare organisation av parkeringsytor och variation av
storlek på markanvisningsområden i linje med det tillägg till beslut som gavs till StartPM för Norra Visborg och del av Regementsområdet (RS 2017).
Syfte
Syftet med Kvalitetsprogram Visborg är att säkerställa politiska inriktningsbeslut i
gestaltningen av stadsmiljön i Visborg. Programmet kommer att vara underlag för
detaljplanering, markanvisning samt kommunikation med aktörer, intressenter och
medborgare.
Kvalitetsprogrammets syfte är att ge helhet och struktur för utbyggnad av
bebyggelse, infrastruktur, gatustruktur samt grön- och blåstruktur i den nya
stadsdelen Visborg.
Kvalitetsprogrammets syfte är vidare att, i enlighet med fattade politiska beslut,
säkerställa sociala, arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter för att skapa en attraktiv
stadsdel. Programmet är därmed ett underlag för överenskommelser om de
kvalitetsriktlinjer som gäller för utformning och genomförande av den offentliga
miljön, gårdar och byggnader. Det inkluderar riktlinjer för byggnadsutformning och
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markplanering inom kvartersmark, likväl som riktlinjer och förutsättningar för allmän
gatumark och parkmark.
Kvalitetsprogrammet ska tydligt kommunicera kvalitetsnivån för byggintressenter,
medborgare och andra aktörer inför den fortsatta plan- och
markanvisningsprocessen. Programmet är, i helhet och delar, ett kompletterande
underlag för kommande detaljplaner samt dess plankartor med rättsverkande
bestämmelser.
Programmets bildillustrationer ska ses som exempel och inspiration.
Förankring och implementering
Övergripande kapitel samt etappvis områdesfördjupning ska godkännas i
regionstyrelsen och därefter dateras. Områdesfördjupningen kan i sin tur sedan
indelas i mer detaljerade karaktärsområden. Dessa beskrivningar ska dateras i
samband med beslut i planprocess och/eller markanvisningsprocess.
Vid eventuell revidering av del av kvalitetsprogrammet efter färdigställandedatum
anges revideringsdatum. Eventuell revidering av Allmän del för Visborgsområdet samt
Fördjupning görs efter beslut i Regionstyrelsen. Revidering av karaktärsområden görs
lämpligen i samband med beslut i planprocess.
Kvalitetsprogrammet är tänkt att fungera som det centrala verktyget i dialogen med
exploatörer och andra aktörer samt intressenter som tillsammans med de offentliga
aktörerna ska förverkliga visionerna i stadsdelen.
I samband med kommande markanvisningstävlingar syftar kvalitetsprogrammets
riktlinjer till att ge bättre förutsättningar för att ett mindre omfattande underlag
behöver tas fram av anbudsgivande exploatörer, vilket ofta har efterfrågats.
Möjlighet att utveckla kvalitetsprogrammets mer detaljerade riktlinjer för
kvartersmark kan göras i enlighet med programmets intentioner samt inom ramen
för dialogen med berörda aktörer och intressenter i planprocess och
markanvisningsprocess.
Bedömning

Stadsutvecklingsprojekt Visborg samt arbetsgruppen för kvalitetsprogrammet har
under en längre tid arbetat med framtagandet av kvalitetsprogrammet i syfte att skapa
ett tydligt och enhetligt underlag för den fortsatta utvecklingen av bebyggelsen samt
den fysiska miljön i området. Regionstyrelsen har under arbetets gång fått ta del av
framskridandet av programmet bland annat i forumet REX.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att arbetsgruppen i det färdiga
programmet tagit hänsyn till de synpunkter som framkommit samt att programmet
säkerställer tidigare fattade politiska beslut och utgör en tydlig vägledning kring
gestaltning och utformning av bebyggelse i det fortsatta arbetet. Programmet stödjer
vidare visionen för området om en livfull stadsdel med naturens lugn, för arbete,
boende och en aktiv fritid.
Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar därför Regionstyrelsen att godkänna
Kvalitetsprogram Visborg.

3 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1563

Beslutsunderlag

Kvalitetsprogram Visborg, Allmän del
Kvalitetsprogram Visborg, Fördjupning Norra Visborg samt Regementsområdet

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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SYFTE

LÄSANVISNING

Syftet med Kvalitetsprogram Visborg är främst att, i enlighet
med fattade politiska beslut, säkerställa en god stadsbyggnad. Målet är att skapa en hållbar och attraktiv stadsdel
med sociala, arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter.

I den övergripande delen, Allmän del för hela Visborgsområdet, beskrivs förutsättningar för hela Visborg. Därefter tas
olika fördjupningsområden fram vilka redovisas i separata
delar. Denna fördjupningsdel avser Norra Visborg samt del
av Regementsområdet. Respektive fördjupningsområde godkänns och dateras efter beslut i regionstyrelsen.

Visborgsområdet kommer att byggas ut under flera årtionden. Kvalitetsprogram Visborg har därför som syfte att
stödja en långsiktighet i utvecklingen av området. I kvalitetsprogrammet har övergripande planeringsprinciper tagits
fram, vilka ligger till grund för gemensam infrastruktur samt
planering och gestaltning av kommande delområden.
Kvalitetsprogrammet ska utgöra ett underlag vid utformning av
bebyggelsen och den yttre miljön i stadsdelen. Det kommunicerar kvalitetsnivån för byggintressenter, medborgare och
andra aktörer inför den fortsatta exploateringsprocessen.

Ett fördjupningsområde indelas i sin tur i mer detaljerade
beskrivningar av karaktärsområden. Dessa beskrivningar
dateras och förankras i samband med beslut i detaljplanoch/eller markanvisningsprocess.
Kvalitetsprogrammet är, i helhet och delar, ett underlag och
komplement till bland annat utbyggnad av infrastruktur samt
kommande detaljplaner. Inom ramen för dialogen i planoch markanvisningsprocess ges möjlighet till utveckling av
specifika lösningar och mer detaljerade riktlinjer. Dessa ska
följa kvalitetsprogrammets intentioner.
Eftersom nya gator ännu inte är namngivna har de givits
arbetsnamn som märks med citationstecken.

XXXXXXXX

Programmets bildillustrationer ska ses som exempel och inspiration. Bilder och fotografier i dokumentet är framtagna
av Ahlqvist & Almqvist arkitekter eller Urbio, om inget annat
anges. Dessa får endast användas inom stadsutvecklingsprojektet Visborg.
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MEDVERKANDE
Kvalitetsprogrammets fördjupningsområde Norra Visborg samt del av Regementsområdet har utarbetats i samverkan mellan
Region Gotland, Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB och Urbio AB.
Programmet är sammanställt av Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB och godkänt av Regionstyrelsen, datum, paragraf.
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INLEDNING OCH
AVGRÄNSNING
Områdesfördjupning Norra Visborg samt del av Regementsområdet omfattar norra delen av Visborgsområdet enligt
rödrandig markering på föregående sida. Delar av Visborgs Slätt ingår i fördjupningsområdet för att tillgodose
dagvattenhantering.
Fördjupningen beskriver förutsättningar och plankonceptet
för aktuellt område. Dokumentet kombineras med det övergripande dokumentet Allmän del för hela Visborgsområdet,
samt ligger till grund för kommande separata beskrivningar
av karaktärsområden.
Norra Visborg samt del av Regementsområdet utgör den
första delen av Visborgsområdet som utvecklas. Området
planeras att inrymma drygt 1 000 bostäder, däribland ingår studentbostäder och bostäder för särskilda behov, cirka
15 000 kvadratmeter lokaler samt anslutande grönområden. Bebyggelsen koncentreras dels till området nordväst
om Visborgsallén och dels till kvarteren väster om Vädursgatan som integreras med befintlig bebyggelsestruktur.

KVALITETSPROGRAM VISBORG

BAKGRUND
Visborg är det tidigare militära P18-området som förvärvades av bland annat Region Gotland år 2005. De byggnader som fanns på Visborg används idag för olika verksamheter, bland annat Region Gotlands förvaltningar som
ligger i tidigare kasernbyggnader vid Visborgsallén.
Visborgsområdet är det största utvecklingsområdet för ny
bostadsbebyggelse på Gotland och planeras på sikt för
cirka 4000 nya bostäder med hållbarhet och god livsmiljö
som förtecken.
Arbetet med kvalitetsprogrammet baseras på den fördjupade översiktsplan som togs fram för Visbyområdet 2009 och
det planarbete som därefter preciserats i Strukturplan Visborg och Hållbarhetsprogram för Visborg, vilka godkändes
av regionfullmäktige 2016.
Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt del av Norra
Visborg samt del av Vädursgatan i Visby, Region Gotland
som togs fram i juli 2017 och anknyter till strukturplanen,
redovisar förutsättningarna för planläggning för bebyggelseutveckling inom denna del av Visborgsområdet.

Norra delen av Visborgsområdet med Visby i bakgrunden. Foto: Gunnar Britse.
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OMRÅDET IDAG

Området nås med bil från Toftavägen via Kung Oscars väg
eller längre söderut via Maskingatan, från Färjeleden via
Visborgsallén samt från söder via Langs väg. Gång- och
cykeltrafik sker främst via en passage i öster under Färjeleden i anslutning till Visborgsallén, vid rondellen i norr där
Toftavägen möter Färjeleden samt över Langs väg från Djuplunda. Stadsbuss finns med hållplatser på Langs väg och
Visborgsallén. Landsortsbuss har hållplats vid Toftavägen
och Langs väg.

Området utgörs i huvudsak av regementsområdets före detta övningsfält. Dessa är idag delvis igenväxta med skog.
Delen utmed Kung Oscars vägs nordöstra sida benämns
Donners Hage vilken utgörs till stor del av högvuxen tallskog. Längre mot nordost övergår tallskogen i lövskog. Mot
nordväst öppnar sig övningsfälten och avgränsas av Toftavägen och Kungsladugårdsområdet. Området är relativt
platt utom längst i öster där terrängen stiger.
Den befintliga bebyggelsen i Visborgsområdet domineras
av den före detta regementsbebyggelsen. Den har en planstruktur med raka gator i räta vinklar och gles bebyggelse.
I flera fall har de raka gatorna en byggnad i fonden. Inom
lövskogspartiet finns en välbevarad äldre allé som kallas
för ”Ladugårdsallén”, och korsar den likaledes trädkantade
Visborgsallén.

Inom området finns stigar som utgör rester efter tidigare
järnvägsspår. Hela området ägs av Region Gotland utom
fastigheten Visborg 1:16 som ägs av Stenvalvet AB.
Området som helhet är mer utförligt beskrivet i Strukturplan
Visborg med tillhörande bilagor.

Naturreservat Södra hällar

FÄ
Fd. järnvägsspår

EN
ÄG
FT
AV
TO

Kungsladugården

RJ

“Pippitomten”

ED

EN

LUTNING

Oscarsstenen
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n”

Bland-löv-skog

KUN
GO

Visborg 1:16

VÄG
RS
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Busshållplats
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DU

Visborgs slätt
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OR
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N

Donners hage

Ortofoto med övergripande områdesbeskrivning.
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HISTORISK BAKGRUND
Historiskt har området hört samman med Visborgs Kungsladugård som än idag finns invid Toftavägen. Fälten mellan
regementsområdet och Toftavägen har tidigare fungerat
som tillhörande jordbruksmark. Kungsladugården etablerades sannolikt på 1400-talet och vägstrukturen har en mycket lång kontinuitet. En del av Kungsladugårdens historia
utgörs också av de torp som lydde under gården under
1800-talet och början av 1900-talet. Ett av dem utgörs av
det s.k. ”Pippihusets” tomt och trädgård. Det användes som
förvaltarbostad fram tills att det flyttades 1969.

Kända fornlämningar inom området är bland annat en milsten och två minnesstenar, däribland Oscarsstenen. Lösfynd
har hittats i samband med anläggandet av järnvägen som
indikerar en vikingatida begravningsplats. Boplatslämningar har också påträffats utmed ett ca 200 m långt stråk nära
Oscarsstenen, i samband med ledningsarbeten. Behovet av
arkeologiska undersökningar klargörs genom arkeologiska
utredningar under planarbetet.

1875 togs området i anspråk av militären som exercisfält
och 1897 togs det nya kasernområdet i bruk och inkluderade bland annat järnvägsspår som idag är borta. Den
militära verksamheten pågick fram till början av 2000-talet.

Inom området finns inte några äldre kulturhistoriska byggnader. Däremot finns ett antal kulturvärden att ta hänsyn
till, vilka även utgör förutsättningar för framtida planarbete.
Den s.k. ”Pippitomten” har ett kulturhistoriskt värde samt det
järnvägsspår som tidigare gick genom området.
Oscarsstenen är ett annat kulturvärde och så även de biotopskyddade alléer som finns inom planområdet, då främst
”Ladugårdsallén” som sträcker sig genom Norra Visborg.

Ekonomisk karta från 1941 som bland annat visar öppna fält, alléer och järnvägsspår, källa Lantmäteriet.
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Den ekonomiska kartan från 1941 visar bland annat öppna
fält, alléer och järnvägsspår. Langs väg var ännu obruten
av Färjeleden. Idag huserar Region Gotlands förvaltningar
i de tidigare kasernerna vid Visborgsallén och andra byggnader används för olika verksamheter.

KULTURVÄRDEN
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NATURVÄRDEN
De högsta definierade naturvärdena i området utgörs främst
av miljöer för insekter, marksvampar och kärlväxter. I området finns sand- och grusmiljöer som är viktiga biotoper för
insekter, inte minst för solitärbin och rovsteklar. Områdena
i den norra delen innehåller mycket bryn med blommande
buskvegetation som är födosöksplatser för pollinerare.
På gräsmarken sydväst om Oscarsstenen (4:7), som är
naturreservat, förekommer den mycket sällsynta svampen
flockskivling som i Sverige har mycket få förekomster. I området väster om Vädursgatan finns även sällsynta orkidéer.

väg utgörs av en före detta trädgårdstomt som besitter ett
påtagligt naturvärde, liksom skogspartiet sydväst om naturreservatet för flockskivlingen.

MARKFÖRHÅLLANDEN
Den högsta punkten i Norra Visborg är vid Langs vägs
anslutning till Färjeleden. Därifrån sluttar marken ca 9 m
nedåt, på en sträcka av ca 200 m mot väster. Väster om
den sluttningen är marken i stort sett plan på en nivå av
ca +42-43m.

V i s b y N V I 2 0Den
1totala
2 jordmäktigheten är ca 5-20 meter och som
störst i den södra delen av det aktuella området. Jorden

Dessutom finns i norra Visborg ett antal biotopskyddade
alléer. Träden är viktiga för insekter, lavar, mossor och svampar som är knutna till gamla träd. Alléerna utgör viktiga
spridningslinjer för dessa organismer. Alléerna har också
kulturmiljövärden. Utöver alléerna finns också andra träd av
särskilda naturvärden, däribland en rik förekomst av gamla tallar, främst inom Donners hage (1:12), samt ett antal
mycket stora alar. ”Pippitomten” (1:8) invid Kung Oscars

0
m

består generellt av sand på morän. Sandlagrets mäktighet
avtar åt nordost. Beroende av moränens relativa täthet är
grundvattennivån i det ytliga sandlagret hög. Hus i souterräng eller med källare bör alltså undvikas. Geotekniska
och hydrologiska förutsättningar ska närmare utredas under kommande planarbete.
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5:1
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4:5

Karta från naturvärdesinventering 2011-2013: grönt=visst naturvärde; gult=påtagligt naturvärde: rött=högt naturvärde, bild Calluna AB.
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Mobilitet
• Flera nya säkra stråk för gång och cykel bidrar till effektiva cykelpendlingsstråk och trygga miljöer för de gående.
Bland annat skapas nya stråk längs ”Banvallen” och genom
”Ladugårdsallén”. Stråket ”Diagonalen” länkas ihop med
Vädursgatan i söder och löper vidare mot Vibble.
• Anslutningarna för gång och cykel över Färjeleden förbättras med två uppgraderade anslutningar: ”Banvallsstråket” till Söderväg vid cirkulationen mot hamnen och tunneln
mellan Visborgsallén och Allégatan. En helt ny anslutning
skapas också genom en bro, mellan ”Diagonalen” och
Stenkumlaväg. Anslutningarna bidrar till att korta ner pendelavstånd mellan bostad, arbete, skola och andra målpunkter för gående och cyklister.
• Huvudstråken för gång och cykel ansluter till ett finmaskigt nät för gående och till låghastighetsgator för cykel och
motorfordonstrafik. Det finmaskiga nätet för gående är viktigt eftersom det kopplar till gröna stråk och olika målpunkter inom Visborg.
• Genom upphöjda överfarter och passager, skapas en
trygg trafikmiljö för gående och cyklister.
• Parkering löses i huvudsak genom ett begränsat antal
parkeringsbyggnader där parkeringsplatserna samlas. De
dimensioneras enligt gällande p-norm och andelar i parkeringshusen fördelas på respektive enskilt exploateringsprojekt. Det möjliggör en tätare bebyggelsestruktur med närhet
till rekreation, aktivitet och trygga utemiljöer. Det främjar
dessutom gång, cykel och kollektivtrafik som det främsta
resealternativet, utan att ta bort bilen som möjligt resesätt
när det väl behövs.
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• På torgen och i anslutning till verksamheter och målpunkter, som skolor och särskilda boenden bör det finnas
goda anslutningar till gång- och cykelnätet. Plats för parkering och angöring med cykel bör finnas så nära entrén som
möjligt för att främja cykel som färdmedel. Dimensionering
av de ytorna bör göras för att möjliggöra även för lådcyklar. Även barnfamiljer ska kunna välja cykel istället för bil.
• I anslutning till programområdet finns det befintliga
busshållplatser som uppfyller normen avseende närhet till
busshållplats. De trafikeras av olika busslinjer och de boende i programområdet kommer att ha god tillgång till kollektivtrafik. Fler boende ger också ett bättre underlag och möjliggör tätare bussturer, vilket också gynnar boende längs
de linjerna utanför Visborg. Därför kan det bli aktuellt att i
framtiden se över de befintliga busslinjernas linjesträckning
eller turtäthet i relation till Visborg, men de besluten måste
tas utifrån ett arbete som utgår från ett större sammanhang.
Strukturen i programområdet har därför anpassats så att det
finns utrymme för att kunna lägga om linjetrafiken om det
skulle visa sig bli en bra helhetslösning i framtiden.
Mobilitetsåtgärderna för programområdet bidrar till goda
förutsättningar för hållbara levnadsvanor med en låg klimatpåverkan. Utformningen av infrastrukturen för trafik utgår
från att främja gång och cykel vilket ger förutsättningar för
jämlika och jämställda villkor för alla att röra sig och ta del i
samhället. En stadsmiljö som är utformad för att röra sig per
fot och cykel inbjuder också till rörelse i vardagen, som rekreation eller till och från jobb, skola och olika målpunkter,
vilket har en positiv effekt på människors hälsa.

Innovativa kretslopp
• Dagvattensystemet är utformat för att likna det naturliga kretsloppet för vatten, där nederbörden bidrar till ekosystemen genom att växter och djur får nyttja den som en
resurs. Systemet är uppbyggt för att leda dagvatten från
bebyggelsen till dammar i parkmiljön, där det bidrar till en
vattenspegel i parken och ett nytt habitat för olika typer av
organismer. Längs ”Diagonalen” kommer dagvattnet ledas
genom växtbäddar, där växtligheten tillsammans med den
underliggande jorden kommer att rena och till viss mån fördröja dagvattnet.
• Plats för översvämningsytor kommer att finnas i anslutning till
dammarna och i närliggande grönområde till ny bebyggelse.
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I det övergripande dokumentet Allmän del för hela Visborgsområdet redogörs för de beslutade hållbarhetsmål, mobilitet, innovativa kretslopp samt samspel och identitet, som
utgör grunden för att hela Visborg ska bli en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar stadsdel. De sociala hållbarhetsmotiven för Visborg beskrivs som särskilt karaktärsskapande och unika men för att uppnå en hållbar helhetsbild
måste alla delar samverka. Utbyggnaden av norra delen
av Visborg kommer att skapa grunden för hur hållbarheten uppnås I hela Visborg. Det är här visionen och målen
i strukturplanen och ambitionsnivån för hållbarhetsmålen
samt de sociala perspektiven konkretiseras. I Norra Visborg
och Regementsområdet har hållbarhetsmålen inarbetats på
följande sätt:
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• Möjlighet till lokalt omhändertagande eller fördröjning
av dagvatten ska också finnas i varje kvarter, gärna integrerat i markplaneringen av gårdarna och som gröna tak.
Andelen hårdgjord yta begränsas och möjlighet till uppsamling av dagvatten från tak för bevattning och återanvändning uppmuntras.
• Spillvattenhantering planeras med separering av grårespektive svartvatten enligt beslut i TN, februari 2019, och
RS, januari 2020. Det möjliggör en mer resurseffektiv och
kretsloppsbaserad avloppshantering. Utöver möjligheten att
utvinna näring ur svartvattnet möjliggörs återbruk av renat gråvattnet liksom utvinning av energi, antingen i form av värmeåtervinning eller genom biogasproduktion från svartvattnet.
• Plats för avfallskassuner och återvinning kommer att
finnas jämnt fördelade över området i anslutning till varje
kvarter område. Plats för återbruksrum planeras i anslutning
till parkeringsbyggnaden i östra delen av Norra Visborg
och torget i korsningen Vädursgatan och Kung Oscars väg.
Föreslagna åtgärder inom målområdet för programområdet
bidrar till en mer kretsloppsbaserad hantering vatten, avlopp
och avfall. Synliga vegetativa lösningar för dagvattenhanteringen bör införlivas i gestaltningen av byggnader och utemiljöer. På så vis blir de ett pedagogiskt och identitetsskapande inslag i bebyggelsemiljön, samtidigt som det genom
ett noggrant val av växter kan bli en tillgång för ekosystemen
på platsen. Genom att lokalt samla upp regnvatten från tak
istället för att släppa ut det på det gemensamma dagvattensystemet, kan regnvattnet också bli en resurs för odlingen i
området och bidra till människors rekreation och umgänge.

Samspel och identitet (social hållbarhet)
• Programområdet har utformats med en blandning av
bostäder både avseende byggnadstyper, bostadstyper och
upplåtelseformer, inklusive plats för särskilt boende, LSS-boende och studentboende.
• För varje kvarter finns riktlinjer för grundläggande gestaltningsprinciper för byggnader och utemiljöer. Riktlinjerna är
framtagna för att säkerställa en god bebyggd miljö för alla,
men också för att området ska fungera och upplevas som en
helhet och samtidigt ge utrymme för variation i gestaltningen.

XXXXXXXX

• Vädursgatan och ”Diagonalen” är två viktiga huvudstråk som sammanlänkas i Donners Hage. Diagonalen ansluter till den nya bron över Färjeleden och kommer bli ett
viktigt pendlingsstråk. Längs huvudstråken och särskilt runt
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torgen kommer lokaler för olika typer av service och verksamheter att lokaliseras. Det ger ett bra underlag för verksamheter och gynnar mobilitetsmålen, eftersom målpunkterna då ligger längs vägen och blir enkla att besöka till och
från jobb, skola och andra målpunkter.
• Befintliga kvaliteter, som naturvärden, äldre bebyggelse och miljöskapande kvaliteter har integrerats i den övergripande strukturen för programområdet och riktlinjer har
skapats för att säkra dessa även på kvartersnivå. Till exempel har den gamla järnvägsbanken fått bli ett huvudstråk för
gång och cykel. Den gamla ”Pippitomten” blir en lekplats.
Strukturen har också anpassats för att tillvarata värdefulla
träd och större sammanhängande grönområden, exempelvis Donners Hage som utvecklas till en stadspark.
• I västra delen av Norra Visborg planeras ett stort naturområde med dammar dit dagvattnet leds. Invid dammarna
kommer det att ges plats för vila och vandring. Från gångoch cykelvägen ”Banvallsstråket” utgör vattenspeglarna ett
identitetsskapande blickfång.
• En variation av mötesplatser och rekreation kommer att
finnas inom programområdet. Torgen längs huvudstråken är
några exempel, men även möjlighet till odling på odlingslotter eller på gårdarna kommer att finnas. Grönområdena
kommer erbjuda plats för lek och i södra Visborg finns sedan tidigare en sporthall, motionsspår, fotbollsplaner mm.
• Plats för en till två förskolor finns också inom området, varav
en vid ”Pippitomten” och en i anslutning till platsen för särskilt
boende. Genom att kombinera förskola och särskild boende kan
mervärden skapas genom möten mellan generationer.
Målen i samspel och identitet är viktiga att se som verktyg för att de andra målen inom mobilitet och innovativa
kretslopp ska kunna uppfyllas. Infrastrukturen för mobilitet
måste placeras på rätt plats relativt målpunkter innanför
och utanför området. De gemensamma rummen, på väg
till olika målpunkter, behöver gestaltas för att bli trygga och
inbjudande. God bebyggd miljö handlar mycket om social
hållbarhet, att det ska finnas möjlighet till rekreation och
att aktivera dig oavsett förutsättningar och behov. Yngre
barn, äldre och personer med funktionsvariationer har till
delar mer begränsade förutsättningar att förflytta sig. Därför
är de särskilt beroende av sin närmiljö. Gestaltningen och
programmeringen av de offentliga utemiljöerna i anslutning
till bostäder är därför särskilt viktig för dessa gruppers hälsa
och välbefinnande.

11

AR
BE 201
TS 02
M
AT 3
ER
IA
L

NORRA VISBORG SAMT DEL AV REGEMENTSOMRÅDET

KVALITETSPROGRAM VISBORG

12

ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
FÖRDJUPNINGSOMRÅDE
KARAKTÄRSOMRÅDE

XXXXXXXX

ÖVERGRIPANDE PLANPRINCIPER
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Total yta

Grönområden

Programområdets totala yta är ca 42 hektar.

Utav total yta är ca 60% grönområden, inklusive rödstreckat naturreservat, som bevaras och utvecklas med bland annat tekniska anläggningar, odlingslotter, översvämningsytor och stadsparker.

Kopplingar och entréer

Gång- och cykelstråk

Nya bostadskvarter, verksamheter och grönområden ska ha tydliga
kopplingar och entréer till befintlig omgivning. Nya gator bygger vidare
på det befintliga gatunätet med en silningsprincip utan återvändsgator.

Gående och cyklister ska prioriteras – det ska finnas tydliga gröna
rum för gc-trafik. Befintlig allé i tvärgående riktning från Visborgsallén
bevaras och upprustas. Ett diagonalt stråk från Vädursgatan förlängs
genom planområdet och vidare över Färjeleden med en ny gångoch cykelbro. Tidigare järnvägsspår utvecklas till ett gång- och
cykelstråk som sträcker sig genom stora grönområden.

Nya stadsrum

XXXXXXXX

Gator ska utformas som gröna stadsrum vilka blir gemensamma
offentliga platser i området. Rutnät men ej vinkelrät struktur i söder
och mer cirkulär struktur med en stadsmässig genomfartsgata i norr.
Två torgbildningar intill befintliga och planerade centrala gator är
planerade i området.
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Kvartersstruktur
Uppbruten kvartersstruktur som låter naturen ta plats och sippra i
mellan kvarteren. Tydlig avgränsning mot gator som inramning till
stadsrummen.
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Geografisk indelning inom området.

Indelning
Gränsen för de delar som omfattas av detta fördjupningsområde är definierad av kartan till höger. Indelningen är
baserad på områdenas sammanhållande karaktär avseende gestaltning, befintliga förutsättningar och geografisk avgränsning. Karaktärsområdenas avgränsning behöver inte
motsvara indelning i etapper eller detaljplaner.
K1 Kvarteren vid Vädursgatan
K2 Husen vid Donners hage
K3 Allékvarteren
K4 Punkthusen i norr
K5 Kontors- och omsorgskvarteren
K6 Förskolan och ”Pippitomten”
K7 Donners hage
K8 Visborgs slätt, norra delen
K9 Visborgs slätt, södra delen

Planstruktur övergripande
De nya bebyggelseområdena utgår från, och utformas som
kompletteringar till anslutande befintlig bebyggelse och befintligt gatunät, men med ett annat bebyggelsemönster som är
utformat med välgestaltad livsmiljö för boende i första rummet.

Delområde K2-K5 utgår från kvarter och gator som är ställda
vinkelrätt mot Visborgsallén. En ny inre central gata, ”Norra allén”, skapas med utgångspunkt vid Visborgsområdets
anslutning till Färjeleden och går i en båge fram till Kung
Oscars väg. Genom en justering av Langs väg kommer
”Norra allén” tillsammans med Langs väg att bilda en lång
inre central gata i Visborgsområdet. Nästa nivå i strukturen
formas av en inre ringväg, ”Slingan”, som korsar nya huvudgatan på två ställen. Bebyggelsen inom K2-K5 orienteras i
huvudsak efter dessa två gatustrukturer.
I den nordligaste delen (K5) föreslås att bebyggelsen utförs
relativt hög, upp till 7 våningar, med punkthus i grupper, vilka möter grönstrukturen i norr som kuggar på ett kugghjul.
Byggnadshöjderna sänks därefter successivt mot sydväst med
byggnader i 3,5 våningar som möter stadsdelsparken Donners
hage (delområde K7). De högsta byggnaderna i norr, som har
möjlighet till havsutsikt, kan behöva anpassas för buller från
Färjeleden, vilket kommer att utredas i kommande skede.
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Område K2-K4 genomkorsas av två gång- och cykelvägar,
den ena är ”Ladugårdsallén” som är befintlig och den andra ”Diagonalen” som utgår från norra änden av Vädursgatan och sträcker sig norrut genom området och därefter över
Färjeleden på en bro vidare mot Stenkumla väg.
K5. Kontors- och omsorgskvarteren, som bland annat inkluderar en befintlig kontorsbyggnad vid Visborgsallén, planeras
för olika former av vårdboende, förskola, vårdcentral och
kontor. Dessa kvarter inordnas i den övergripande strukturen.
I samtliga delar organiseras bebyggelsen på ett stadsmässigt sätt utmed publika gator och med entréer vända mot
gatan. Byggnaderna formar stadsrummen. Längs ”Norra
Allén” och längs Vädursgatan möjliggörs verksamheter i bottenvåningarna.
I korsningspunkten mellan ”Norra allén” och ”Diagonalen” ordnas ett litet torg där mindre centrumfunktioner kan
inrymmas. Verksamheter koncentreras även vid torgbildningen i korsningen Kung Oscars väg-Vädursgatan.
Stora grönområden sparas och utvecklas i anslutning till
bebyggelsekvarteren. Den högväxta tallskogen i stadsdelsparken på nordöstra sidan av Kung Oscars väg blir en
värdefull miljö för närrekreation, och stora delar av Visborgs
slätt i norr bevaras och aktiveras med förskola, lekytor, dagvattendamm, odlingslotter mm, som ytterligare bidrar till att
göra bostadsmiljöerna attraktiva.
ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
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Delområde K1 är en del av Regementsområdet enligt strukturplanens indelning, med stadskvarter som ligger utmed
Vädursgatan och Kung Oscars väg. Det har en traditionell
kvartersstruktur med fyrsidiga, om än inte rätvinkliga, kvarter.
De högsta byggnaderna med upp till fem våningar byggs vid
Vädursgatan och utmed Kung Oscars väg. Längre in i kvarteren blir bebyggelsen något lägre. I hörnet mellan Vädursgatan och Kung Oscars väg ordnas ett litet torg med mindre
servicefunktioner i anslutning till ett nytt studentbostadshus.
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UTEMILJÖ

Ett av målen för Norra Visborg är att kunna erbjuda en
stadsmiljö där det är lätt att leva hållbart och där naturen
hela tiden finns kring knuten. Stadsbebyggelsen ska kännas
inbäddad av naturen med närhet till aktiverande platsbildningar i rekreativ närmiljö. Landskapets förutsättningar har
i möjligaste mån tagits tillvara som en levande komponent
i den nya stadsbygden. På så sätt vävs också olika former
av ekosystemtjänster in, som ekologisk dagvattenhantering
och rekreativ närmiljö för de boende.
I stadsdelen Norra Visborg är det alltid nära till kvalitativa
utemiljöer och platser för lek. Via gator, gång- och cykelvägar samt stigar når man enkelt grönytor och de omgivande
naturmarkerna. I Donners hage, som är stadsdelens park,
finns en större naturlekplats och i den stora gläntan intill,
finns möjlighet till större sammankomster i det fria. Pippitomtens lekträdgård i den västra delen erbjuder stimulerande
miljöer för både barn och vuxna. I de norra delarnas öppna
landskap kan dagvattendammarnas växt- och djurliv utforskas och i närheten skapas odlingslotter.

Livet mellan husen
Stora bostadsgårdar förses med en gemensamhetslokal.
Denna kan vara fristående eller inrymd i bottenvåningen
på ett hus och kan med fördel kombineras med växthus.
Odling förekommer i flera skalor – ”därodling” i form av
kolonilotter, ”närodling” i form av odlingsmöjligheter på
kvartersmark och ”härodling” i form av rymliga balkonger
och terrasser som möjliggör odling i direkt anslutning till
bostaden. Aktivitetsytor med olika aktiviteter på olika bostadsgårdar ger gårdarna dess unika identitet och bidrar till
social hållbarhet och rörelse mellan kvarteren. Avgränsning

vid förgårdsmark är max 1m hög för att bevara visuell koppling och ett öppet samband mellan privat och offentligt.

Gröna gårdar
Bostadsgårdarna definieras mot gator och naturmark med
friväxande buskplanteringar eller häckar. Gårdsgrönskan
ska vara flerskiktad och skapa tydliga rumsligheter som ger
skydd från både vind och insyn. Träden får gärna vara
blommande och bärande för att ge både upplevelser och
understödja pollinerande insekter. Buskar, perenner, klätterväxter och vårlökar berikar utemiljön.
Gårdsmiljöerna ska främja såväl samvaro som möjlighet till
avskiljd vila. Även lek och spel samt odling ges plats. Det
ska finnas utrustning och möbler ämnat för flera ålderskategorier. Belysningen på gårdarna ska både vara trivsam och
trygghetsskapande.
Dagvatten på kvartersmark ska omhändertas lokalt. Där så
är möjligt ska vattnet fördröjas och infiltreras. Endast rent
dagvatten får perkolera till grundvattnet. Förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsytor ska alltså inte blandas
med rent dagvatten från gårdsytor eller tak. Takvatten kan
med fördel mellanlagras i till exempel regnskördartunnor,
där vattnet kan bli en tillgång för bevattning av planteringsytor och odlingar.
Vid skyfall ska bräddning och avrinning av dagvatten ske mot
omgivande grönytor eller gator. Kvartersmark ska därför vara
höjdsatt så att eventuell bräddning är möjligt mot i första hand
naturmark, i andra hand gata. Regnvatten från tak ska återanvändas lokalt på gårdar för till exempel bevattning av växter.
Kvartersgårdar förses med en riklig mängd buskar och träd
som fördröjer vatten. ”Nyttoväxter” som inte bara sprider doft
och visuell ”nytta” utan även kan ätas och plockas/beredas
ska utgöra en del av kvartersgårdarnas vegetation.
Bilar får endast förekomma på gårdar vid tillgänglighetsparkering och för angöring där så behövs.

Referensbilder gröna gårdar.
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Landskapet och dess förutsättningar i och kring Norra Visborg har varit en avgörande förutsättning för gatumönstret
och hur bebyggelsen möter landskapet. Ett exempel på det
är hur natur och bebyggda fastigheter kuggar i varandra i
den norra delen av området. Ett annat exempel är hur trädalléer, spår av banvallar och ”Pippitomten” bevaras som
givna komponenter i planeringen av den nya stadsdelen.
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FÖRKLARINGAR
1 = ”Pippitomten”
2 = Trädallé
3 = Spår av banvall
4 = Donners hage
5 = Vattendammar
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7 = Översvämningsytor
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Illustrationsplan över hela fördjupningsområdet med grönstruktur.
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GRÖNSTRUKTUR
Området präglas av fyra typer av naturmark: det öppna
sandiga slättlandskapet i väst, den resliga tallskogen centralt i området, de halvöppna, kuperade markerna med
blommande träd och buskar i norr.
I området finns flera befintliga lövträdsalléer: ”Ladugårdsallén” som sträcker sig från öst till väst, allén utmed Kung
Oscars väg samt alléträd vid befintlig byggnad i östra delen av Norra Visborg. ”Ladugårdsallén” går tvärs genom
planerad bebyggelse och kopplar samman bostadsgårdarnas grönska och gatustrukturens trädplantering.
Naturen ligger tätt inpå planerad bebyggelse och bidrar
med stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster.
Naturmarkerna omgärdar till den planerade bebyggelsen
och ”kuggar i” bebyggelsen i dess yttre delar.

Tallskogarna
Tallskogarna består av relativt glesa bestånd av äldre tall
med låg undervegetation. Då träden står relativt glest och
tallarnas krontäckning är genomsläpplig, uppstår ett ljust
och vackert parkrum. Den solexponerade tallbarken utgör
habitat för insekter och bidrar till en stark naturkaraktär.

Hagmarkerna
På de öppna, sandiga slättmarkerna växer blommande örter
i en sandig jordmån, vilket ger goda förutsättningar för en
värdefull insektsfauna, inte minst för sandlevande solitärbin.
Överskottsmassorna från dammbygget läggs upp som mjuka
dynor, som bidrar till att stärka upp torrmarkshabitaten i området. De kuperade markerna i norr med blommande hagmarksträd och buskar, utgör ett halvöppet landskap värdefullt för
fågel och annan fauna. Genom att bilda en vegetationsridå
mot de omgärdande landsvägarna alstras ekosystemtjänster
för människorna i den nya bebyggelsen – inte minst genom
att bryta ned trafikbruset och binda luftburna partiklar.

I ett vindskyddat läge mellan höjdryggar i terrängen anvisas plats för framtida odlingslotter, vilket kommer att stärka
den biologiska mångfalden genom att erbjuda pollen och
nektar åt insekterna.

Befintliga alléerna
Lövträdsalléerna som löper genom området har höga naturvärden och skyddas under byggtid. Alléerna som löper
tvärs genom bebyggelsen utgör viktiga spridningskorridor
för fauna och är ett rekreativt stråk för människor. De gamla
träden har håligheter som är värdefulla för fåglar och insekter. Nya träd ersätter trädindivider i dåligt skick som måste
tas ned av säkerhetsskäl samt där gluggar redan uppstått.
Vid framtagandet av planstrukturen har stor hänsyn tagits
till biotopskyddade alléträd. Planen möter ett växande
bostadsbehov och stadsdelens struktur har under arbetets
gång anpassats för att ge så liten påverkan på alléträden
som möjligt, exempelvis har befintliga vägar använts som
stomme för vägnätet. Alléträden har setts som en stor tillgång i planeringen utifrån ekologiska, ekonomiska och gestaltningsmässiga hänseenden. I vissa fall berörs ändå en
del alléträd och kräver en dispensansökan för avverkning
eller schakt nära trädstammen. Flera av dessa träd är relativt unga och bedöms därför kunna ersättas av nya exemplar som även passar in i den nya stadsstrukturen.

Nya gatuträd och gårdsgrönska
Längs gatorna planteras träd, ibland på båda sidor om
körytan. Trädval och avstånd mellan träd kan variera mellan
gatorna. Det ger förutsättningar för att skapa olika karaktär
till de olika gaturummen, vilket bidrar till att stärka orienterbarheten i området. Precis som trädplanteringarna i gatorna
är gårdsgrönskan med och bidrar till den gröna infrastrukturen. Vegetationen i gårdsrummen ska i första hand skapa
trygga och attraktiva utomhusrum för vistelse. De förmedlar
årstidsväxlingar och bidrar med ätbara bär och frukt.

Befintlig utemiljö i Norra Visborg.
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Befintliga grönstrukturer
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Övergripande grönstruktur.
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En förstudie av dagvattenhanteringen har gjorts av StormTac
AB på uppdrag av Region Gotland. Utredningen omfattar förorenings- och flödesberäkningar avseende dagvatten och basflöde för Visborgs avrinningsområde. Beräkningarna i studien
är översiktliga och baserade på tidigare framtagen planskiss.
Dagvattenstudien behöver därför uppdateras med en detaljerad
dagvattenutredning när det finns mer detaljerade uppgifter om
exploateringarna, samt efter en nivåstudie för transportsystemet
till och från dammen ut till befintlig kulvert. En sådan utredning
måste avse hela avrinningsområdet för att säkerställa att självfall
uppnås och för att kunna dimensionera det slutliga behovet av
ytor för sedimentationsdamm och fördröjningsdamm samt eventuell översvämningsyta.
Miljövänliga byggmaterial ska användas, dessutom väljs företrädesvis inerta material, det vill säga sådana som inte nämnvärt
reagerar med sin omgivning. Exempel på sådana material kan
vara tegel, sten och rätt behandlade trämaterial. Ytor av koppar och zink får inte användas om dessa riskerar förorena dagvatten. Varmförzinkat stål ska därför vara målat med lackfärg.
Av samma anledning ska tryckimpregnerat trä endast användas
i yttersta nödfall. Istället ska mer miljöanpassade skyddsbehandlingar användas, som kiselbehandlat eller värmebehandlat trä.

Skyfallshanteringen
På ett övergripande plan är strategin att bygga in en tröghet för dagvattnet vid normala regn och kombinera det
med en genomtänkt skyfallshantering vid extrem nederbörd.
Detta uppnås genom att begränsa de hårdgjorda ytorna
och använda exempelvis gröna tak och permeabla ytor där
detta är möjligt. Vatten från hårdgjorda ytor behöver i sin
tur ledas till nedsänkta planteringsytor, på samma sätt som
vattenföringen i naturen ofta fungerar. En viktig förutsättning
för en lyckad skyfallshantering är att gatorna vid extremregn kan bli vattenförande och att vattenmassorna kan omhändertas nedströms, utan risk för skada på byggnader.
Med en genomtänkt övergripande höjdsättning av både
kvartersmark och gatumark kan gatorna säkerställa att stora
vattenmassor kan borttransporteras på naturligt sätt.

Kvarterens dagvattenhantering
På kvartersmark gäller att allt dagvatten ska passera någon form av fördröjande och renande åtgärd. Takvatten
och dagvatten från gångytor och hårdgjorda uteplatser och
liknande tillåts perkolera till grundvattnet medan dagvatten
från körytor för sopbil och angöringsytor för bil ska fördröjas
i ytor med tät botten innan det leds vidare. Det ska säkerställas att tak- och dräneringsvatten inte blandas med förorenat

20

vatten från parkering. Åtgärder som exempelvis gröna tak
av sedum eller annan vegetation påverkar fördröjningsmagasinets omfattning. Vid häftiga skyfall med höga flöden ska
bräddning från bostadsgård ut mot naturmark eller gatumark
med genomtänkt höjdsättning av mark säkerställas.
Det finns en rad exempel på hur dagvatten kan fördröjas
på tomtmark. Takvegetation är ett trevligt inslag på kvarterets lägre byggnader, som komplementbyggnader och
skärmtak. Vid stuprörens utkastare kan regnskördartunnor
kopplas på, som de boende har möjlighet att hämta bevattningsvatten ifrån. Ett annat sätt att fördröja dagvattnet är att
anlägga öppna ränndalar som leder vattnet ut från fasad
till skålformade markytor där takvattnet kan samlas till en
temporär vattenspegel innan det tas upp av marken.

Dagvatten i gaturummen
Trädplanteringar och grönytor längs gatorna har en viktig
uppgift i att omhänderta dagvatten. I växtbäddarna ska
vattnet infiltreras, renas och fördröjas. Växtbäddarna kan
vara utformade som nedsänkta gröna regnbäddar med varierande vegetation eller som trädplanteringar i skelettjord
där ytan kan vara hårdgjord. Eftersom dagvattnet i gatumiljö är förorenat ska det hanteras i tätade markuppbyggnadslösningar och ledas till dagvattendammarna. Här sker en
ytterligare rening. Bräddat vatten från dagvattendammarna
leds vidare i landskapet mot mer låglänta översvämningsytor. Längs Vädursgatan anläggs ett svackdike med tät botten för skyfallshantering.

Parkeringsytorna
En viktig förutsättning är att dagvattnet från trafikytorna och
parkeringsytorna inte får perkolera ned till grundvattnet. En
möjlig lösning är att göra markens ytskikt av tät asfalt, där
dagvattnet leds till skelettjordar med planterade träd och med
tät bottnen. Ett annat alternativ är att utföra marken med permeabla ytskikt, exempelvis genom armerat grus eller liknande. Genom att överbyggnaden på parkeringsytorna görs luftiga kan trädrötterna tillgodogöra sig dagvatten efter ihållande
regn. Denna lösning kräver större ytor med tät botten.

Dagvattendammar
Dagvattendammarna ska utformas så att de är lätta att drifta samtidigt som de understödjer vattenlevande organismer.
Slänterna ska av säkerhetsskäl vara flacka. Dammarna ska
också gestaltas så att de är vackra att se på och röra sig
kring oavsett vattennivå. Sommartid kan vattnet i dammen
användas för bevattning.
Rekreativa element som grusade stigar och enkla träplattformar tillsammans med naturpedagogiska skyltar kan understödja det lokala rörliga friluftslivet. Överskottsmassorna
från dammgrävningarna ska återanvändas lokalt för att skapa naturlika dynor med ytor för torra naturtyper.
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Blåstrukturen tar sin utgångspunkt i de befintliga terrängförhållandena och var i landskapet de nya hårdgjorda ytorna uppstår
vid en exploatering, respektive var i landskapet som vatten naturligt ansamlas. Dagvattendammar, översvämningsytor och diken
anläggs vid befintliga lågpunkter i landskapet för att på så sätt
minimera schakt och transport av massor.
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Översiktliga principer för vattenhantering inom programområdet.
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Princip för trädplantering i ”Norra allén” och ”Slingan”
Principsektion för trädplantering i skelettjord med tät botten. Gatuträden planteras i trädgropsfundament med galler av stål
som ställs i längsgående, sammanhållna skelettjordsdiken av planteringssubstrat med planteringssubstrat. Dagvatten från
Princip för trädplantering i huvudgatan och slingan
både trottoarer och trafikerade ytor leds till trädgroparna via brunnar. Vattnet fördelas ut i skelettjordarna med bräddning
längre ned i terrängen.
Botten på dikena tätas för att förhindra att infiltration till grundvattnet sker, istället ska bräddat vatten
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
ledas till dagvattendamm
för rening. Sektionen gäller ”Norra allén” och ”Slingan”.
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Princip för trädplantering i huvudgatan och slingan
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Dränering

Princip för vegetationsytor i diagonalen
Tätskikt
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Princip för vegetationsytor
i ”Diagonalen”
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regnbädd i gata med tät botten. Dagvattnet från gata och trottoar leds via ränndalar till nedsänkta, öppna
växtbäddar medasdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
planteringssubstrat. I underkant på överbyggnaden görs med tät botten för att förhindra att vägbanevattnet
Princip för
vegetationsytor
diagonalen
infiltrerar till grundvattnet.
Planteringarna
ramas iniav
kantstöd med låga påkörningsskydd. Principen gäller för ”Diagonalen”.
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Princip för öppet dike med tät botten

Principsektion för öppet dike, även kallad svackdike, med tät botten. Dikesanvisningen görs minst en halvmeter lägre
än omgivande mark. Slänter i diket utförs med minst två decimeter tjockt lager av planteringssubstrat. En underliggande tät botten utförs där så är nödvändigt för att förhindra att förorenat dagvatten når grundvattnet.
Princip för öppna diken
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
Dikesslänter 1:3
Planteringssubstrat

Princip för öppna diken
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff

Tätskikt
Dikesslänter
1:3
Geoduk

Princip för dammslänter

Planteringssubstrat

asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
Tätskikt

Princip för dammslänter

Salixbuskage

Geoduk

Principsektion för dammslänter vid dagvattendamm. Slänterna ska utformas med flacka lutningar på max 1:6. Dagvatten
Princip för dammslänter
Stenmjölsstig
Slänter 1:6
ytan tillåts fluktuera beroende
på nederbördsmängd
och ska därför utformas så att dammen upplevs attraktiv även vid lägre
vattenstånd. Genom
att placera ut stenblock och döda trädstammar på olika nivåer längs dammslänterna går det att komma
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
Torrängsbiotop
Ängsyta
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
ned till vattenspegeln
även vid lägre vattennivåer.
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff
asdfasdfasdfasdffffffffffffffffffffffffff

Större naturstensblock

Normal vattennivå

Salixbuskage
Stenmjölsstig
Torrängsbiotop

Slänter 1:6
Ängsyta

Tätskikt
Större naturstensblock
Normal vattennivå

XXXXXXXX

Tätskikt
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BEBYGGELSE

Bebyggelsetypologier

24

Det finns bostäder för såväl studenter som äldre samt förslag på specialboenden som exempelvis trygghetsboende
och LSS-boende. Inom planområdet finns även verksamheter som exempelvis förskolor och kontor. Närmare riktlinjer
för bebyggelsen beskrivs i kommande separata avsnitt för
respektive karaktärsområde.
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Inom planområdet finns en variation av hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar för att bidra till den sociala
mångfalden. Här finns stadsradhus i form av en- till tvåbostadshus, låga punkthus i form av flerbostadshus, lamellhus
och högre punkthus.
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Våningsantal
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Bebyggelsens våningstal accentuerar den befintliga topografin med högre hus i nordost och trappar ned mot
sydväst. Detta bidrar till goda ljusförhållanden i hus och
på gårdar samt ger en möjlighet att nyttja södersolen som
energikälla. I norr finns de högsta husen med upp till 7
våningar. Här består bebyggelsen av punkthus som reser
sig upp i tallskogen och bildar en stadssiluett från Söderväg, Toftavägen och Färjeleden. Husen mot Donners hage
ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
FÖRDJUPNINGSOMRÅDE
KARAKTÄRSOMRÅDE

underordnar sig tallarnas siluett och uppförs därför i högst
3,5 våningar. Hus utmed Vädursgatan och ”Norra allén”
uppförs i en variation om 3,5 – 5 plan medan husen mot
”Diagonalen” genomgående hålls till 3,5 plan. Studenthusen söder om Kung Oscars väg har en variation inom respektive byggnad med högsta våningstal på 4 respektive 5
våningar. Stadsradhus uppförs i 2,5 plan. Med 0,5 plan
menas indraget övre plan eller inredd takvåning.
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BEBYGGELSE

Funktioner i markplan

26

Utmarkerade ytor är förslag på placering av lokaler och
ska läsas schematiskt. Parkeringsbyggnader utmed ”Norra
allén” ska ha verksamheter i markplan mot gatan.
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Utmed Vädursgatan och ”Norra allén” ska bottenvåningar
ha en rumshöjd som möjliggör lokaler. I ny bebyggelse utmed Vädursgatan ska en tiondel av den totala ytan i markplan utgöras av lokaler.
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Material och fasadkaraktär
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Kvarteren vid Vädursgatan (K1) är del av Regementsområdet vilket sätter prägel på gestaltningen av nya hus. Detta
innebär fasader i tegel, trä och eller puts med alternerande
vita och varma mustiga toner. Även södra kvarteret i Norra
Visborg (del av K2) föreslås spegla Regementsområdet
och länsstyrelsens karaktär. I övrigt har Norra Visborg ett
mer eget och varierande uttryck. Punkthusen i norr (K4)
och Husen vid Donners hage (K2) föreslås uppföras i ljusa
ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
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toner i form av tegel, puts eller trä. Punkthusen i norr bildar en ljus stadssiluett som reser sig bland tallarna. Husen
vid Donners hage vävs samman med tallarna. Bebyggelse
utmed ”Diagonalen” (K3) har ljusa obehandlade trätoner
vilket även föreslås för husen i K1 vid Kung Oscars väg.
Bebyggelse utmed ”Norra allén” (K3) utgör kärnan inom
Norra Visborg och föreslås uppföras i puts och trä i varierande mustiga färgtoner.
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PUBLIKA FUNKTIONER
Befintliga publika funktioner

Nya publika funktioner
I de nya kvarteren utformas byggnaderna vid ”Norra allén”
och Vädursgatan så att de kan innehålla verksamheter i bottenvåningarna. Byggnaderna inom Kontors- och omsorgskvarteren (K5), planeras för olika former av vård- och serviceboende, vårdcentral, förskola samt verksamheter med
fokus på hälsa. En förskola planeras också vid Kung Oscars
väg intill ”Pippitomten”.

Referensbild torgplats med uteservering.

28

På nordöstra sidan av det lilla torget i korsningen ”Diagonalen” / ”Norra allén” föreslås ett kafé med uteservering
samt möjliga andra butikslokaler. Utmed ”Norra alléns”
båda parkeringshusen ska det i markplan mot ”Norra allén”
finnas möjlighet för verksamheter som exempelvis cykelservice. Centrumfunktioner placeras med fördel vid centrala
stråk, torg och andra mötesplatser.

Nya utomhusaktiviteter
I Norra Visborg är det alltid nära till trygga och inspirerande utemiljöer för olika intressen och målgrupper. ”Pippitomten” i väst blir en rekreativ mötesplats för hela området
med sin lekträdgård. I närheten, mer norrut ligger ett promenadvänligt område med de norra dagvattendammarna
med rekreativa stigar och möblemang, samt de intilliggande odlingslotterna för närboende. I de centrala delarna av
Donners hage kan det skapas en festplats i gläntan, kombinerad med en naturanpassad skogslekplats.
Dessutom bevaras ytor med naturmark inom området för
fria aktiviteter. Sammantaget finns redan idag en mängd
funktioner och tillgångar på plats som tillsammans med nya
bostäder och publika miljöer kommer att kunna bilda en
funktionsrik stadsmiljö och attraktiv bostadsmiljö.

Referensbild luftpump för rullstol, cykel och barnvagn.
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Samhälls- och servicefunktioner finns idag inom Regementsområdet och närmast angränsande stadsdel i norr med
bland annat en närliggande mataffär norr om Färjeleden.
Några restauranger finns vid norra änden av Visborgsallén,
främst med inriktning på lunchservering. En grundskola och
förskola finns inom regementsområdet. Längre söderut vid
Langs väg finns Ica Maxi arena, en idrottshall som planeras att få sällskap av fler idrotts- och rekreationsfunktioner.
Region Gotlands förvaltningar finns i de tidigare kasernbyggnaderna med många arbetsplatser. Lite längre söderut
i området finns företag i byggnader som tidigare tillhört regementet. Som helhet gör detta att Visborgsområdet har en
relativt stor dagbefolkning. Området innehåller generösa
ytor med naturmark och på gångavstånd finns både naturreservatet Södra hällarna med havet och världsarvsstaden.
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Illustrationsplan över befintliga (fyllda symboler) och möjliga nytillkomna (konturer) sociala samhällsfunktioner.
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TRAFIK OCH PARKERING
Befintliga vägar

På Toftavägen vid Kungsladugården finns hållplats för
landsbygdstrafiken. Stadsbuss går idag in i området som
en slinga via Langs väg och Visborgsallén.
Den primära gång- och cykelförbindelsen norrut sker idag
via en passage under Färjeleden i förlängningen av Visborgsallén. Utmed Toftavägen finns också en gång- och
cykelväg som leder in mot centrum.
Inom programområdet utgörs huvudgatorna främst av Visborgsallén, Kung Oscars väg, Vädursgatan och Västerhejde Langs väg. Alla befintliga vägar och gator bevaras i
planeringen av området.

Ny gatustruktur
De yttre anslutningarna för biltrafik förändras i princip inte.
På längre sikt kan en cirkulationslösning på Färjeleden, vid
korsningen Allégatan-Langs väg, dock bli aktuell. Kung Oscars väg, Visborgsallén och Vädursgatan kommer alla att
vara kvar i befintliga lägen och vara huvudgator i området.
I programområdet föreslås en komplettering med en ny
central gata, ”Norra allén”. Den utgår i väster från Kung
Oscars väg vid ”Pippitomten” och går i en båge åt öster
för att ansluta till Langs väg alldeles norr om Länsstyrelsens
byggnad. Langs väg justeras så att den får en tydligare
koppling till gatunätet i Visborgsområdet. I Norra Visborg
skapas dessutom en ringväg, ”Slingan”, som korsar ”Norra
allén” på två ställen.
Dessa nya gator kommer tillsammans med de nämnda befintliga att utgöra det övergripande gatunätet inom området. Trafiken på dessa gator ska regleras så att gående
och cyklar också tryggt kan använda dem. Utöver dessa
kommer några mindre allmänna gator också att ingå. Därtill
kommer ett antal kvartersgator (gator på kvartersmark).

30

Samtliga nya gator i området som upplåts för biltrafik ska
också vara planerade för cykel och gående. Lokalgator ska
vara skyltade med 30 km/h.

Gång- och cykelvägar
Förbindelserna för gång- och cykeltrafik mellan det nya området och staden ska förstärkas, dels genom en passage
över Färjeleden på bro och dels genom en ny gång- och
cykelväg som ansluter till cirkulationsplatsen där Färjeleden
möter Söderväg och Toftavägen.
Den befintliga ”Ladugårdsallén” ska bevaras och restaureras och fungera som en grusad gång- och cykelväg. Den utgår från Visborgsallén vid södra sidan av befintlig byggnad
och sträcker sig fram till Toftavägen. Särskild omsorg ska
läggas vid de lägen där ”Ladugårdsallén” korsar ”Norra
allén” och ”Slingan”. ”Ladugårdsallén” ska upplevas som
ett enhetligt stråk som råder vid korsningen med trygga passager för gång och cykel.
Från norra änden av Vädursgatan ordnas en ny gång- och
cykelväg, ”Diagonalen”, som sträcker sig norrut genom
Donners Hage, de nya kvarteren i Norra Visborg och vidare till den nya bron över Färjeleden. Vid bostadskvarteren
är den samförlagd med en bilväg för angöring.
Till nya gång- och cykelvägar kan också räknas en ny gcväg från Kungs Oscars väg norrut längs den gamla banvallen mot Söderväg. Den befintliga grusvägen mot nordväst
från Vädursgatans norra ände uppgraderas också till belyst
gång- och cykelväg mot Toftavägen och Södra hällarna.
Söderut leder cykelvägen på Toftavägen ända till Västergarn och snart också till Klintehamn.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik sker främst på huvudgator, idag finns busshållplatser exempelvis utmed Visborgsallén. Visborgsområdet ska trafikeras med en busslinje med god turtäthet, som
går inne i Visborgsområdet. Lämpliga dragningar för nya
busslinjer är längs Vädursgatan och Kung Oscars väg. När
stadsdelen är väl utbyggd och resenärsunderlaget är tillräckligt ska det vara möjligt för busslinjen att trafikera ”Norra
allén” med en möjlig hållplats i anslutning till ”Diagonalen”.
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Visborgsområdet ligger intill Visbys södra villastadsdelar, ca
2 km från innerstaden (Södertorg) och knappt 3 km från Östercentrum. Färjeleden, som har en anslutning till området vid
Visborgsalléns norra ände, bildar en barriär mot angränsande stadsdelar i norr. I nordväst avgränsas området av Toftavägen till vilken Kung Oscars väg och Maskingatan ansluter.
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Illustrationsplan över nytt gatunät (streckat) och koppling till befintliga gator (heldragna linjer).
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Hållbara transporter
Bilparkering underordnas cykelparkering genom att bilparkering koncentreras till få punkter vid bostadsområdenas
entréer samtidigt som cykelparkering fördelas på kvartersgårdar nära bostadsentréer.

Parkering
Parkeringen är beräknad efter Gotlands gällande parkeringsstrategi (2018-12-17) med 8 bilar per 1000 kvm BTA
bostadsarea och 5-11 P-platser/1000 kvm BTA kontor. I
den preliminära sammanställningen är parkering för kontor
beräknat för 5 P-platser/1000 kvm BTA.

Som ett komplement till parkeringsbyggnader ordnas också
markparkering på mindre parkeringsgårdar och längs kvartersgator. Dessa ytor ska vara väl gestaltade, gärna med
gröna inslag och en ram av växtlighet. Dessutom föreslås
carports till stadsradhusen i kvarteren vid Donners hage.
Möjligheterna att använda parkeringsytor som tillhör arbetsplatser utanför programområdet också för boende, under
olika tider av dygnet och dagar i veckan, ska undersökas
och tillvaratas.

SLINGAN

PARKERING 3V

BYA 2000 kvm

PARKERING 2V

N

NORRA ALLÉN

SLINGAN

En ambition är att parkerade bilar inte ska vara ett alltför
dominerande inslag i de publika miljöerna och gaturummen.
Kantstensparkering tillåts därför inte på allmänna gator.
Huvuddelen av parkeringen koncentreras till parkeringsbyggnader i två till tre plan. Det största parkeringsbyggnaderna planeras vid ostligaste delen av ”Slingan” nära
entrén från Färjeleden. Det gör att en stor andel av bilarna

inte behöver köra långt in i området. Att ha parkering relativt långt från bostaden i en parkeringsbyggnad bidrar
till att cykel upplevs som ett smidigare färdmedel än bil.
Förhoppningsvis upplevs även avståndet mellan bostad och
busshållplats som närmare och att kollektivtrafiken därmed
blir mer attraktiv.

BYA 640 kvm

Exempel på parkeringsbyggnad som nyttjar tomtens befintliga topografi.
Uppförs i tre plan med ett suterrängplan.

SLINGAN

SLINGAN

NORRA ALLÉN

N

Liten parkeringsbyggnad i två plan med utvändig ramp.
Rampens lutning är max 1:8.
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Utvändig ramp mellan plan 2 och 3.
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Illustrationsplan över ny parkering, exklusive parkering för rörelsehindrade.
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BELYSNING
Allmän belysning i området är en viktig faktor som påverkar
hur de offentliga miljöerna upplevs. Belysningen ska vara
tekniskt funktionell, men den är också en viktig förutsättning
för trygghet, orienterbarhet, trivsel och identitet.
Den befintliga belysningen i området är i huvudsak ett arv från
militärens tid. Den har en blandad sammansättning och något
varierande ålder. Vissa kompletteringar har gjorts senare.
De nya bebyggelseområdena ska få en belysning enligt
ett eget belysningsprogram som ska tas fram. Belysningen
skall uppfylla de kriterier som anges i VGU. Programmet kan
eventuellt också bli modell för upprustning av befintliga delar och för övriga tillkommande delar i senare skede. Den
nya belysning som tillförs ska alltså inte anpassas till den
befintliga i val av armaturtyp.
Belysningsarmaturer ska ha en nedåtriktad ljusbild men
samtidigt vara visuellt tydliga horisontellt. All belysning ska
ha neutral vit färg och ha god färgåtergivning.
Belysningen indelas i belysning för följande typer av miljöer:

•
•
•
•
•

Huvudgator (uppsamlingsgator)
Allmänna gator, utom huvudgator (lokalgator)
Kvartersgator
Gång- och cykelvägar
Särskilda platser

Huvudgator
Huvudgator ska utföras med stolparmatur med arm med
regelbunden placering och höjd för respektive gata. Belysningsarmatur ska vara gestaltat vägledande, det vill
säga ge gatan en tydlig linjeföring.

Allmänna gator utom huvudgator
Allmänna gator i hela Visborgsområdet som inte räknas som
huvudgator utrustas också med en gemensam armaturfamilj.
Dessa bör vara något mindre än de för huvudgatorna och
monteras på lägre stolpe och med kortare arm. Armaturen
kan med fördel tillhöra samma familj som de för huvudgator, men kan också ha en fristående design med samma
krav på att vara både belysande och gestaltat vägledande.
Belysningsstolpe ska vara lackerad i enhetlig kulör.

Kvartersgator
Belysning ska vara enhetlig på respektive kvartersgata.

Gång- och cykelvägar
Belysningen ska ges en särskild omsorg på gång- och cykelvägar i Visborgsområdet. Belysningen ska vara trygghetsskapande genom att vara väl tilltagen i sin omfattning och
ska förutom att belysa själva vägen, också bilda vägledande ljuspunkter på avstånd. Den ska i förekommande fall,
också lysa upp ”mörka hörn” och liknande.

Särskilda platser

34
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Belysningen av torg och platser gestaltas i första hand med
en grundbelysning bestående av den vägbelysning som
finns på anslutande gator eller vägar. Som ett komplement
till dessa kan en rumsbildande miljöbelysning ordnas som
kan ha en helt platsspecifik utformning och eget armaturval.
Platser som identifierats är torgplatsen vid ”Norra allén”/
”Diagonalen”, torgplatsen vid Vädursgatan/Kung Oscars
väg, gångstig i Donners hage, samt lekplatser.
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Illustrationsplan över ny belysning.
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AVFALLSHANTERING
Avfallshantering föreslås ske med bottentömmande underjordsbehållare där ca 60% av volymen är under mark. Behållarvolymer kan fördelas på 1-3 fraktioner.
Systemet fungerar för återvinningsstationer och fastighetsnära insamling där antalet fraktioner lätt kan justeras vid
ändrade behov.
Behållarna töms med krantömning och bör därför placeras
med hänsyn till vissa mått på grund av eventuell pendling
av behållaren samt räckvidd till sopbil.

Vägledande
• Fritt mått
• Fritt mått
• Fritt mått
• Lastplats

mått
i höjdled: minst 10 meter.
i sidled: minst 2 meter.
runt behållare på mark: 1 meter.
för sopbil: 15 meter.

Referensbild sopkasuner. Det är en utmaning att utforma avfallshantering på ett tilltalande sätt. Det kan exempelvis göras genom omslutande spaljéer med klätterväxter.
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Avstånd till fast föremål
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Region Gotland arbetar enligt 1%-regeln, vilken innebär att
1% av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler, anläggningar och byggnader avsedda för
offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning.
Inom ramen för framtagandet av kvalitetsprogrammet har
konstnärliga studier genomförts i samarbete med Statens
konstråd under 2019-2020, ”Konst i Stadsutveckling i Visborg”. Dessa studier har syftat till att visa hur konstnärlig gestaltning kan bidra i de tidiga faserna av ett stadsbyggnadsprojekt. Genom att tidigt engagera konstnärer kan dessa
visa på nya perspektiv och värden i området samt föreslå
vägar framåt för realiserandet av offentliga konstprojekt.
På flera ställen i den nya stadsdelen skapas urbana platsbildningar och torg. Offentliga konstprojekt kan bidra till gestaltning, upplevelse och användning av dessa nya mötesplatser.
En central identitetsbärande del av den nya stadsdelen är
också de natur- och parkområden som finns i området och
utvecklas vidare i utbyggnaden av nordvästra Visborg. En
central och identitetsbärande del av den nya stadsdelen är
också de natur- och parkområden som finns i området och
som utvecklas vidare i utbyggnaden av nordvästra Visborg.
De är betydelsebärande för rekreation, platser för naturoch kulturvård och dessutom som viktiga platser för de tekniska kretsloppslösningar som byggs in i stadsdelen. Dessa
platser är i stor utsträckning redan en del av området, och
väntar på den förädling och utveckling som kommer att ske
när stadsdelen växer fram. Offentlig konst kan bidra till gestaltning, upplevelse och användning av dessa platser.

Exempel på hur det fd regementsområdets arkitektur och andra
visuella element kopplade till Visborgsområdet och dess kulturarv kan
gestalta och förvalta områdets äldre identitet i det nya bostadsområdet. Copyright och foto Juri Markkula 2020.

De studier som har genomförts har identifierat ett antal portmotiv till den centrala stadsdelsparken. Idéerna inarbetas i
karaktärsområdesfördjupningar och tas vidare i projektets
senare faser, och i kommande förutsättningar för upphandling av offentlig konst i projektet.

XXXXXXXX

Trilobiten, Gråbo. Konstnär: Martin Ljung, 1979.
ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
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Exempel på hur markbeläggning kan ges konstnärligt
uttryck och kan inbjuda till lek, Visby.
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Allmänna gator
Allmänt
De offentliga rummen i bostadskvarteren utgörs i huvudsak
av gaturum. De omgivande byggnaderna definierar rummen tillsammans med gatans möblering och uppdelning av
ytor. De nya gatorna ska därför ha en tydligt genomtänkt
utformning som inte bara löser trafikfunktioner utan också bidrar till att vara platser för människor att leva och vistas på.

Gatusektioner anges för följande gator:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vädursgatan (A-A)
Visborgsallén (B-B)
Kung Oscars väg (C-C)
”Norra allén” (D-D)
”Slingan” (E-E)
”Parallellgatan” (F-F)
”Lokalgatan” (G-G)
”Mellangatan” (H-H)
Befintlig gata från Visborgsallén (I-I)
”Gångfartsgata K1” (J-J)
”Diagonalen” (K-K)
Kvartersgata
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Orienteringsplan.
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HUVUDGATOR
Vädursgatan (A-A)
Vädursgatan är en befintlig huvudgata i Visborgsområdet
som bevaras, men anpassas.
Totalbredden är 20,5 meter exklusive förgårdsmark. Det ger
plats för gång- och cykelbanor på vardera sidan om den
centrala bilvägen och mellanliggande grönremsor. Både
körbana och gång- och cykelbanor beläggs med asfalt.
På östra sidan (Ljuset och Lyktan) trädplanteras grönremsan
med tall, medan den på västra sidan mot de nya kvarteren
(K1) utformas som översvämningsdike.

Gatan har idag stolpbelysning på östra sidan som på sikt
kan ersättas med dubbelsidig belysning. För att bestämma
om belysningen ska vara dubbelsidig för bilvägen krävs en
belysningsberäkning. Separat gc-belysning ska finnas.
Vädursgatan får ett längsgående skyfallsdike där dagvatten
från gatan samlas och leds vidare. Vid höga flöden bräddar även vattenmassor från kvarteren Ljuset och Lyktan i
skyfallsdiket.

K1 VÄDURSGATAN

VÄDURSGATAN

LJUSET OCH LYKTAN

XXXXXXXX

förgårdsmark
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gc-bana

träd
belysning
tillfällig P

körbana

dv-dike
belysning

gc-bana

förgårdsmark
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Visborgsallén (B-B)

VISBORGSALLÉN

Visborgsallén är en befintlig huvudgata i området som bevaras i nuvarande form. Vägen kantas av äldre alléträd.
Befintlig gc-bana kan breddas österut och gångbana anläggas på den västra sidan.

gc-bana

träd

körbana

träd

gångbana

Kung Oscars väg (C-C)

förgårdsmark med gångbana som
anpassas till omgivande miljö
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träd och dike

körbana

träd

gc-bana
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Donners
hage

XXXXXXXX

KUNG OSCARS VÄG

BANVALLSSTRÅKET

Kung Oscars väg är en befintlig huvudgata i Visborg som bevaras. Vägen kantas av äldre alléträd i varierande skick som bevaras
och kompletteras. På nordöstra sidan tillkommer en gång- och cykelväg som kallas ”Banvallsstråket”. Se separat beskrivning.
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LOKALGATOR
K3: ”Norra allén” (D-D)

Exempel på trädval är olika former av björk som genom
sina vita stammar, flikiga bladformer och gula höstfärger
ger karaktär åt huvudgatan. Träden bevattnas med dagvattnet från både trottoarer och körbana via grunda skelettjordar med tät botten och inloppsbrunnar.

”Norra allén” är Norra Visborgs genomgående centrala
lokalgata. Gatan ges en formell stadsmässig utformning där
enstaka fickor för kantstensangöring varvas med trädplanteringar och belysning på båda sidor.
Cykeltrafik samsas med bilar på samma yta medan gångbanor utförs på bägge sidor av gatan.

I förgårdsmarken ska entréplatser, cykelparkeringar och
låga buskar finnas. Genom ”Norra alléns” höjdsättning i
längsled skyfallssäkras stora delar av Norra Visborg. På
strategiska platser görs också plats för snöupplag.

Körbana utförs med asfalt medan trottoarer beläggs med
betongplattor.

NORRA ALLÉN

Dubbelsidig belysning saxas på ömse sidor med 7 meter
höga stolpar. Armatur för belysning av gångbana monteras
på samma stolpe som huvudbelysningen.

XXXXXXXX

träd
förgårdsmark gångbana belysning
tillfällig P
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körbana

träd
belysning gångbana förgårdsmark
tillfällig P
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K2, K3: ”Slingan” (E-E)
”Slingan” skapar en loop genom norra Visborg och ges ett
mer informellt uttryck. I sydväst, mot Donners hage, finns rester
av ett järnvägsspår. Här placeras ”Slingan” i samma läge
där spåret tidigare gick. I likhet med ”Norra allén” samsas
cykeltrafik med bilar och gatan har dubbelsidiga gångbanor.
Både körbana och trottoarer är belagda med asfalt. Körbanorna hålls isär genom tre rader storgatsten som ger identitet och markerar den genomgående loopen. Belysningen
är enkelsidig och lägre än på ”Norra allén” för att ge en
mer intim karaktär.

Här är de uppstammade träden planterade i täta gallerier
i nedsänkta biobäddsplanteringar dit dagvattnet från gata
och trottoar leds. I trädgallerierna varvas olika former av
lönnar och aplar, som genom både blomning och höstfärger
bidrar till orienterbarheten i norra Visborg. Biobäddsplanteringarna kopplas samman med system av skelettjordar med
tät botten och som seriekopplas. I trädgallerierna varvas
olika arter och former av exempelvis lönnar, som genom
vackra bladformer och sprakande höstfärger håller ihop
”Slingan”, vilket bidrar till orienterbarheten i norra Visborg.

SLINGAN

Även ”Slingan” utformas vattenförande i händelse av kraftiga skyfall så att fastigheterna skyddas från översvämning.
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K1: ”Parallellgatan” (F-F)

samma yta. På södra sidan mot studentbostadshuset inryms
en 2,5 m bred gångbana med belysning. Minst 1 m förgårdsmark ska finnas framför husfasad.

PARALLELLGATAN

”Parallellgatan” är tänkt att förlängas i senare etapper. Den
del som ingår här utgör främst en entrégata till det ena
studentbostadshuset. I likhet med ”Mellangatan” får den
mötande körfält med 5,5m bredd. Bilar och cyklar delar

befintlig skog

körbana

K1: ”Lokalgatan” (G-G)

Bilar och cyklar delar på 5,5 m breda mötande körfält. 2,0
m breda gångbanor ordnas på bägge sidor. Belysning placeras på samma sida som bostadshusen. Mot bostadshus
finns 2,0 m förgårdsmark.

LOKALGATAN

”Lokalgatan” kommer i denna etapp utgöra en förlängning
av ”Mellangatan” och får nästan identisk tvärsektion. I framtida etapper kommer ”Lokalgatan” förlängas mot nordväst.

gångbana förgårdsmark
belysning

XXXXXXXX

Parkering
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yta för inoch utfart

gångbana

körbana

träd
belysning gångbana förgårdsmark
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K1: ”Mellangatan” (H-H)
I delområde K1 anläggs en lokalgata kallad ”Mellangatan”,
parallellt med Vädursgatan, som försörjer de nya kvarteren.
Gatan utförs 5,5m bred och bilar och cyklar samsas på körytan. På nordvästra sidan (framtida etapp) ordnas en grön
remsa som planteras med oxel. Ytterst placeras gångbanor.
Gatubelysning utförs enkelsidig.

”Mellangatan” utgör K1-områdets låglinje, där bräddat dagvatten vid skyfallsevent kan samlas upp och ledas vidare mot
sydväst. Därför utformas gatan som skyfallsgata, det vill säga
med en omvänt bomberad profil, så kallad ”måsvinge”.

FRAMTIDA ETAPP
MELLANGATAN

K1 VÄDURSGATAN

körbana

gångbana

träd
gångbana förgårdsmark
belysning
avstånd till träd

K2, K5: Befintlig gata från Visborgsallén (I-I)
längre in av tallar. Befintlig belysning finns på norra sidan.
Gatan minskas i bredd till 5,5m och kantas på södra sidan
av en gångbana. Befintliga träd bevaras i möjligaste mån.
Belysning ersätts på sikt.

BEFINTLIG GATA

LADUGÅRDSALLÉN

En befintlig, 7m bred, gata från Visborgsallén leder in till
parkeringsytorna bakom Länsstyrelsens byggnad. Den kantas på norra sidan av ”Ladugårdsalléns” lövträd och på
södra sidan av enstaka lövträd närmast Visborgsallén, och

Befintlig byggnad

träd

gc-bana

Sektion I-I, Befintlig gata, skala 1:200
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förgårdsmark

ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
FÖRDJUPNINGSOMRÅDE
KARAKTÄRSOMRÅDE

XXXXXXXX

förgårdsmark

L
23 RIA
10 TE
20 MA
TS

BE
AR

KVALITETSPROGRAM VISBORG

NORRA VISBORG SAMT DEL AV REGEMENTSOMRÅDET
ALLMÄNNA GATOR

GÅNGFARTSGATOR
K1: ”Gångfartsgata K1” (J-J)

GÅNGFARTSGATA K1

På Gångfartsgatan får bilar köra men helt på de oskyddade trafikanternas villkor. Gatan är ett slags ”shared space”
där både gående, cyklister och bilar rör sig, alla i de gåendes fart. Trafikytan är 6,0 m bred och har både träd och
gatumöbler placerade inom sektionen.

XXXXXXXX

växtbäddar med tallträd
gatumöblering, belysning
körbar yta
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förgårdsmark
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K3: ”Diagonalen” (K-K)
Diagonalen har en intim känsla där gång och cykeltrafik är
prioriterad. Gaturummet utformas med separerade funktioner med huvudsakligt syfte att gynna/underlätta snabb och
trygg cykeltransport genom hela Norra Visborg.

Där ”Diagonalen” korsar ”Norra allén” respektive ”Slingan”, är ”Diagonalen” överhöjd för att dämpa hastigheten
på den motoriserade delen av trafiken. Diagonalen sträcker sig mellan “Slingan” i norr och “Slingan“ i söder. Den
övergår sedan till separata gc-vägar; norrut mot den nya
gc-bron samt söderut genom Donners hage vidare mot
Vädursgatan.

Cykelbanan ingår ett av Visborgs huvudstråk för cykel och
ska därför ha en utformning som underlättar snabb, enkel
och trygg framkomlighet.
För att undvika konflikt med cyklister finns en separat gångbana som gränsar till förgårdsmark med entréer till bostäder.
“Diagonalen” ska upplevas som ett gemensamt gaturum
trots ovanstående trafiksepareringar. Därför är det viktigt
att stor omsorg läggs på gestaltning av helheten.

DIAGONALEN

Gångfartsgatan utformas för angöring till inliggande bostadskvarter väster om “Diagonalen”. Nedsänkta planteringar präglade av olika former av tall placeras växelvis på
båda sidor om körbar yta. Detta gör gatan till en grön axel
som binder ihop angränsande tallskog i både södra och

norra änden. Detta fungerar både som spridningskorridor
och som karaktärsfullt naturinslag i Norra Visborg. Gatan
är också viktig för den övergripande dagvattenhanteringen
inom området. Längs gatan används stolpar med väl avbländande armaturer. Beläggningen av asfalt målas upp i
fält som be- skriver ytor för samvaro, lek och spel. Möblemang ställs ut på strategiska platser i skyddade lägen.
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gatumöblering, belysning
enkelriktad körbar yta

cykelväg

gångbana förgårdsmark
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PRINCIPER FÖR KVARTERSGATOR
Kvartersgator är gator på kvartersmark för vilken fastighets
ägare eller en samfällighetsförening är ansvarig.

KVARTERSGATA

Här möjliggörs i högre grad kantstensparkering på bägge
sidor av gatan. Generellt består sektionen av 5,5 m körfält
för bil och cykel; kantstensparkering varvat med träd och
enkelsidig belysning samt 2,0 m gångbanor ytterst på bägge sidor. Byggnader placeras med minst 1 meters förgårdsmark från gångbana. Kvartersgator kan även utformas som
gångfartsgata.

XXXXXXXX

träd
förgårdsmark gångbana parkering
belysning
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körbana

träd
parkering gångbana förgårdsmark
belysning
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GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
”Ladugårdsallén”
”Ladugårdsallén” med sina uppväxta träd fungerar tillsammans med ”Diagonalen” som en viktig spridningskorridor
och som ett rekreativt stråk för de boende i området.
Vägen ska utföras med grusad yta. Träden, som är i varierande kondition, ska ses över och värderas. Gluggar i allén
planteras med nya trädindivider av arter som redan finns i
allén. På grund av behovet att skydda trädens rötter ges allén
ingen belysning. Vid mörka tider finns alternativa vägar.
Den befintliga trädallén tar slut där ”Ladugårdsallén” korsar
”Slingan” och ”Banvallsstråket”. Gång- och cykelstråket förlängs ut till den befintliga gc-vägen som löper parallellt med
Toftavägen. Där alléträden slutar i väst omges då gc-stråket av
lägre buskage vid förskolan och öppna fält ut mot Toftavägen.

”Ladugårdsallén i väster (ovan) och öster (nedan bild Region Gotland.)

På den norra sidan av allén finns ett befintligt dike som
utvecklas till uppsamlingsdike för dagvatten. Diket leder
vattnet mot dagvattendammen i nordväst. Passager genom
korsande vägar utformas på ett genomtänkt sätt så att det
både ser vackert ut och går att sköta på ett enkelt vis.

”Banvallsstråket”
Under Gotlands korta järnvägsepok fanns det järnvägsspår
i Visborgsområdet. Ett spår inifrån Visby låg diagonalt över
norra delen av Visborgs slätt fram till ”Pippitomten” där det
förgrenade sig i ett spår in mot Visborgsallén, utmed norra
kanten av Donners hage, och ett spår vid Kung Oscars
väg och därefter vidare åt sydväst utmed Vädursgatan.
Järnvägsspåren går att avläsa i landskapet i form av rester av banvallar. Spåret utmed Donners hage är idag en
gångstig och sammanfaller i planen med sydvästra delen
av ”Slingan”. Hela sträckningen på Visborgs slätt och del
av sträckan vid Kung Oscars väg återuppstår som gångoch cykelväg med namnet ”Banvallsstråket”.

Historisk karta med utmarkerat järnvägsspår, källa Lantmäteriet.
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Gc-vägen kommer vara en av de tre huvudvägarna för
gång- och cykeltrafik in mot centrala Visby. Den ska utföras
med hög standard med asfaltbeläggning och vara väl belyst för att vara både säker, trygg och attraktiv.
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Gång- och cykelbro över Färjeleden
Gång- och cykelvägen ”Diagonalen” ska korsa Färjeleden
ca 350 m nordväst om stora korsningen vid Visborgsområdets. Platsen är vald för att med rimliga lutningar (5%) nå
till en höjd som möjliggör passage över Färjeleden. I det
föreslagna läget för bron kommer man att kunna se havet.
Höjdförhållandena är sådana att gång- och cykelvägen
behöver höjas över befintliga marknivåer i delen närmast
bron. För att inte skapa större lutningar än nödvändigt och
för att begränsa behovet av bankuppbyggnad bör vägen
placeras så lågt som möjligt över Färjeleden. Det är därför
lämpligt att välja en bro med sidoplacerat bärverk.

XXXXXXXX

Referensbild, Malmö.

En sådan bro kan med fördel utföras som stålbro som lyfts på
plats och därmed begränsar störningen på trafiken på Färjeleden under byggskedet. En träbro kan också vara ett alternativ.
Bron ska också utformas med målet att ha en god gestaltning betraktat från trafiken under bron och en attraktiv och
trygg utformning för de som använder bron.

Referensbilder, gång- och cykelbro i trä, bilder Moelven.

Läge för ny gång- och cykelbro i trä över Färjeleden.
ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
FÖRDJUPNINGSOMRÅDE
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Fastighetsindelning och markanvisningar

Målsättningen är att hög kvalitet och hållbarhet ska prägla
bebyggelsen. Riktad markanvisningstävling kan därför ske
till företag som har en uttalad hållbarhetsprofil och goda
referenser från tidigare projekt.
Nedan beskrivs översiktligt hur en indelning av områden för
markanvisning bör ske.
Kvartersstrukturen förutsätter att markbyte sker mellan regionens fastighet Visby Visborg 1:9 och den privat ägda fastigheten Visby Visborg 1:16. Under detaljplaneprocessen
avgörs hur en lämplig indelning kan ske.
Fastighetsindelningen inom Norra Visborg ska bidra till att
bebyggelsen blir enhetlig och varierande i bemärkelsen att
byggnader inom ett karaktärsområde följer vissa riktlinjer
avseende bebyggelsemönster och geometriska mått. Byggnaderna ska samtidigt vara individuellt gestaltade – de ska
vara ”syskon men inte tvillingar”. Indelningen ska vara sådan att olika typer av blivande byggherrar finner det attraktivt att bygga här.
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Därför föreslås att de låga punkthusen och radhusen vid
Donners hage (K2) delas in enheter om 1-3 hus för att möjliggöra för små aktörer till exempel byggemenskaper att
delta, medan punkthusen i norr (del av K3) markanvisas i
delar motsvarande de grupper som de är formerade i. För
övriga delar av Allékvarteren inom K3 finns möjligheter till
både indelning i relativt små enheter och större dito.
De två kvarteren längs Kung Oscars väg inom karaktärsområdet K1 är avsedda att bebyggas med studentbostäder
och kommer att markanvisas för detta ändamål.
För att säkra bästa plats utifrån behov av särskilda boenden
bör lokalisering bestämmas i tidigt skede innan marken inom
varje delområde börjar detaljplaneras eller markanvisas.
Regionstyrelsen har beslutat att ge det kommunala bostadsföretaget GotlandsHem en generell markanvisning inom
norra eller centrala Visborg omfattande mark för ca 250
lägenheter. Flerbostadshusen och stadsradhusen vid Vädursgatan omfattar ca 140 lägenheter som kommer anvisas
som en enhet till GotlandsHem. Ytterligare markanvisning
till GotlandsHem kommer att ske inom Norra Visborg.
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Vid kommande markanvisningar ska kvalitetsprogrammet
användas som underlag vid upprättande av avtal med
byggherrar. De grundläggande principerna för markanvisningar inom Visborgsområdet beskrivs i rapporten ”Markanvisningsprogram för Visborg” som beslutades av regionstyrelsen 2019-01-30 (RS §18).
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Översiktlig indelning av allmän platsmark och kvartersmark.
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Introduktion till karaktärsområden
Områdesfördjupningen Norra Visborg samt del av Regementsområdet har indelats i nio olika karaktärsområden.
Ett karaktärsområde utgör en del av fördjupningsområdet
och redovisas på en mer detaljerad nivå avseende områdets fysiska struktur så väl som dess landskapselement. Indelningen i olika karaktärsområden visar ”det unika i helheten”. Varje karaktärsområde får en separat redovisning och
utgör ett underlag till plan- och markanvisningsprocesser.
Norra Visborg samt del av Regementsområdet är indelad i
följande karaktärsområden:

K1 Kvarteren vid Vädursgatan
K2 Husen vid Donners hage
K3 Allékvarteren
K4 Punkthusen i norr
K5 Kontors- och omsorgskvarteren
K6 Förskolan och ”Pippitomten”
Indelning karaktärsområden.

Utöver ovan nämnda karaktärsområden tillkommer tre landskapsområden:

K7 Donners hage
K8 Visborgs slätt, norra delen
K9 Visborgs slätt, södra delen
Karaktärsområde K1 Kvarteren vid Vädursgatan utgör en
del av Regementsområdet, medan karaktärsområdena 2-6
utgör Norra Visborg. Till sin övergripande karaktär har K1
en mer rektangulär kvartersstruktur och materialval som anknyter till befintlig bebyggelse inom Regementsområdet.
Karaktärsområdena 2-6 skapar sin unika karaktär för Norra
Visborg. Intill K1 är landskapsområdet K9 beläget. Landskapsområdena K7 och K8 redovisas tillsammans med K2K6 under Norra Visborg.
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På följande sidor ges en kort introduktion till respektive
karaktärsområde.
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KARAKTÄRSOMRÅDEN I REGEMENTSOMRÅDET
K1 Kvarteren vid Vädursgatan
Målbilden för K1 är en levande stadsmiljö med omsorgsfullt
utformade utemiljöer. Här finns en variation av bebyggelsetyper i form av lamellhus och stadsradhus samt olika bostadsformer så som en- till tvåfamiljshus, flerbostadshus och
studentlägenheter.
Utformningen av nya kvarter utgår från den befintliga strukturen i Regementsområdet samt den planering som görs för de
intilliggande kvarteren Ljuset och Lyktan. Utmed huvudgatorna Vädursgatan och Kung Oscars väg föreslås relativt hög
och tät bebyggelse i form av lamellhus i upp till fem våningar. Tillsammans med den planerade bebyggelsen i kvarteren
Ljuset och Lyktan utformas Vädursgatan till en stadsmässig
huvudgata med möjlighet till verksamheter i markplan.
En variation av bebyggelsetyper, våningsantal och taklandskap bidrar till upplevelsen av en trivsam och skiftande stadsmiljö. Innanför flerbostadshusen längs Vädursgatan blandas
stadsradhus med ytterligare några lägre flerbostadshus.
Torget vid korsningen Kung Oscars väg – Vädursgatan blir
en gemensam mötesplats för hela Visborg. Kvartersgårdarna får en lummig karaktär med utrymme för ”närodling”,
gröna mötesplatser samt gemensamhetslokaler.

K9 Visborgs slätt, södra delen
Den södra delen av Visborgs slätt är ett omväxlande landskap med både sluten tallskog och öppna partier av ängsmark. Området används flitigt för det rörliga friluftslivet. I
den östra delen finns en stor öppen yta som präglas av
riklig förekomst av blåeld och som senare på sommaren
klipps och används som evenemangsplats för hundentusiaster. Den nordöstra delen är naturreservat och hyser den
ovanliga svamparten flockskivling.

XXXXXXXX

Den norra delen smälter samman som landskapsrum med
delområde K8. Här finns stora ytor anvisade för dagvattendammar. Området fungerar också som översvämningsområden vid höga dagvattenflöden orsakat av skyfall.
Området sammanbinds med Södra hällarna i nordväst via
en ny gång- och cykelväg från torget vid Vädursgatan till
Toftavägen. Genom området finns ett system av stigar som
används flitigt, inte minst av joggare och hundägare. Intill
nya dagvattendammar tillskapas nya gångvägar runt vattnet som binder samman kvarteren söder om delområdet
med områdena öster om Kung Oscars väg.
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KARAKTÄRSOMRÅDEN I NORRA VISBORG
K2 Husen vid Donners hage
Närheten till Donners Hage (K7) med dess tallskog utgör en
viktig förutsättning för bebyggelsestrukturen och utformning
av K2. Här vävs låga punkthus samman med befintliga tallar om vartannat. Utöver de låga punkthusen utgörs bebyggelsen av längor med stadsradhus i nordost.
Förutsättningen att de låga punkthusen inordnar sig i den
höga tallskogen ger att husen inte är högre än 3,5 vån
ingar.Husens utbredning in mot Donners hage anpassas
också för att inte inkräkta för mycket på parkmiljön.

Husens utformning följer gemensamma riktlinjer avseende
placering, våningsantal och i viss mån material och färg. Utöver det tillåts ett varierat uttryck som ger varje hus sin unika
identitet samtidigt som de skapar en gemensam helhet. Tillsammans bildar husen ”en familj av individer”.

Stadsradhusen placeras på ett stadsmässigt sätt mot gatan
och ges en höjd om 2,5 våningar. Stadsradhusen har enhetligt fasadmaterial, men med individuellt varierande kulörer.

K3 Allékvarteren
Målbilden för K3 är en levande småstad med stadsmässigt
utformade offentliga miljöer, genomgående cykelstråk och
omsorgsfullt utformade gårdsmiljöer. Bebyggelsen utgörs i
första hand av lamellhus med möjlighet till verksamheter i
markplan i vissa byggnader.
Som Norra Visborgs centrala kvarter utgör K3 en viktig
nod, både vad gäller rörelsemönster, kopplingar till omkringliggande kvarter och befintligt gatunät.

Den centrala gatan ”Norra Allén” sträcker som en förlängning av Langs väg i öst till Kung Oscars väg i väst i en
vid båge. Gatan utformas som ett stadsrum omgivet av
lamellhus i 3,5 – 5 plan. ”Norra allén” utgör den centrala
kopplingen till befintligt gatunät samt fördelar trafik ut till
övriga gator.
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I korsningen ”Diagonalen” – ”Norra allén” tillskapas ett litet
torg. Här finns en hårdgjord yta med vacker markbeläggning, sittmöbler samt möjlighet till verksamheter i omkringliggande byggnaders markplan.
”Ladugårdsallén” är en befintlig trädallé som rustas upp för
gång och cykel. Allén är karaktärsskapande axel i öst-västlig riktning som löper parallellt med området och möter några av bostadsgårdarna.
Punkthusen i norra delen av K3 skapar en uppluckrad kvartersstruktur mot ”Slingan” som speglar K4 ”Punkthusen i norr”.
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Som ett centralt genomgående stråk sträcker sig ”Diagonalen” från Donners hage i söder upp till skogspartiet i norr.
Här är fotgängare och cyklister prioriterade. Omgivande
bebyggelse utgörs av bostadshus i form lamellhus i 3,5
plan. Husen har entréer mot ”Diagonalen” och väl tilltagen
förgårdsmark vilket skapar goda utomhusmiljöer och bidrar
till levande stadsrum.
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K4 Punkthusen i norr
Målbilden är att Norra Visborgs nordligaste kvarter byggs
på naturens villkor – här kuggar ny bebyggelse in i befintlig
grönska. I K4 tillåts de högsta byggnaderna i området vilka
utgörs av punkthus i upp till sju våningar.
Området består av tre kvarter med tre till fyra punkthus
vardera. Husen står stadigt i yttre ringen med material i
kalkstenskaraktär, exempelvis puts och tegel. Husen sträcker
sig upp mellan träden och blir viktiga entrémotiv från Färjeleden med möjlighet till havsutsikt från de övre våningarna.
I området finns en åkerholme med vackra utblickar och tallar. Topografin sluttar neråt från nordost mot sydväst, med
en höjdskillnad på 7 meter. Inom området finns en yta för
skyfallshantering som ska hållas fri från bebyggelse och annat som kan skadas vid skyfall. Ytan för skyfallshantering
och åkerholmen ligger till grund för utformning av bostads
kvarteren, bland annat genom att bevara skogspartier som
bildar gröna kilar och ’kuggar in’ mellan kvarteren.

Husens våningstal följer befintlig topografi med högre
våningstal i nordost och lägre våningstal i sydväst. På så
vis skapas en variation i bebyggelsen samt goda ljusförhållanden på gårdar och i bostäderna. Kvartersstrukturen
är uppluckrad för att låta befintlig natur ta plats mellan
kvarteren och skapa visuella kopplingar mellan bostäder,
kvartersgårdar och natur.

K5 Kontors- och omsorgskvarteren
Området utgör ett av de första kvarter man möter i öst via
infarten från Langs väg till ”Norra allén” och är därför ett
viktigt entrémotiv för Norra Visborg. Här kan bebyggelsen
rymma olika funktioner så som exempelvis förskola, kontor,
vård och omsorgsboende. Målbilden är att skapa gedigna
byggnader som inordnar sig i den övergripande strukturen
för Norra Visborg och bidrar till en levande småstad.
Nya byggnader utförs i fyra plan i samspel med den befintliga byggnaden samt bidrar till en stadsmässighet utmed
”Norra allén”. Kvarteren öppnas upp mot ”Ladugårdsallén”
och eftermiddagssol i sydväst.
I söder avgränsas området av ”Ladugårdsallén” som är en
befintlig äldre bland-allé. Inom området finns ett stort antal
biotopskyddade träd som bevaras i möjligaste mån. Träden
ger karaktär till gaturummet vid infarten till ”Norra allén”
samt bidrar till grönska på kvartersgårdar.

XXXXXXXX

För den befintliga byggnaden föreslås en på- och tillbyggnad vilka blir tydliga tillskott utmed Visborgsallén och kräver
därför hög omsorg vid gestaltning. Utomhusmiljöer i form av
kvartersgårdar bildas med goda solförhållanden i sydöstligt läge
och koppling till ”Ladugårdsallén”.
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K6 Förskolan och ”Pippitomten”
Målbilden för delområde K6 är att skapa en miljö som uppmuntrar till berikande och lärande lek, liv, rekreation och rörelse. Delområdet rymmer både en förskola med tillhörande
förskolegård samt en rekreativ mötesplats vid ”Pippitomten”.
Delområde K6 ligger i den västra delen av Norra Visborg
norr om Kung Oscars väg. Karaktärsområdet utgör den
”fjärde kuggen” likt K4 Punkthusen i norr. Därför placeras
förskolan i norr för att förstärka detta motiv. Placeringen
skapar även goda utomhusförhållanden för förskolegården
och en bra relation till ”Pippitomten”.
Förskolan har ett strategiskt läge med goda möjligheter att
nå gående och med cykel via den upprustade ”Ladugårdsallén” samt den nya gc-vägen ”Banvallsstråket”.
I områdets södra del finns rester av en gammal trädgård som
bland annat har tillhört en förvaltarbostad. Platsen har även

använts vid inspelning av ”Pippi-filmerna”. Platsen har naturoch kulturvärden och en potential att åter bli en prunkande
lekträdgård med de gamla fruktträden som stomme i anläggningen. Platsen rustas upp till ett allmänt besöksmål för hela
området med inbjudande ytor för fri lek och picknick.

K7 Donners hage
Genom sitt centrala läge i Norra Visborg och med sina natur- och upplevelsevärden utgör Donners hage ett viktigt område för kvalitativ närrekreation och utformas därför till Norra Visborgs stadsdelspark. Med genomkorsande gång- och
cykelstråk är stadsparken väl integrerad med sin omgivning.
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Värdefulla tallar bildar stomme i den nya stadsdelsparken,
speciell omsorg läggs vid entrépunkter och platsbildningar.
Här finns en befintlig större glänta. Den generösa gräsmattan ger plats för lek, spel och festarrangemang, i det fria.
I anslutning till gläntan finns en större lek- och samvaroplats. Här är möblemang och lekredskap insmugna mellan
träden. Parken utformas så att den lockar både unga och
äldre och utrustas med belysning så att den upplevs trygg
även under den mörkare delen av året.

L
23 RIA
10 TE
20 MA
TS

BE
AR

KVALITETSPROGRAM VISBORG

NORRA VISBORG SAMT DEL AV REGEMENTSOMRÅDET
INTRODUKTION TILL KARAKTÄRSOMRÅDEN

K8 Visborgs slätt, norra delen
Ett viktigt mål för karaktärsområdet är att säkerställa och
vidareutveckla Visborgs resiliens, framför allt genom ekologisk skyfallshantering kombinerat med biologisk mångfald.
Här finns system av dagvattendammar och en dedikerad
plats för odlingslotter som blir naturliga besöksmål och mötesplatser. För cyklister och gångtrafikanter är naturområdet
porten till Visborg. De genomkorsande gc-stråken gör samtidigt naturmarkerna lättillgängliga.
Naturmarkerna både ramar in och ”kuggar i” bebyggelsestrukturen och är en rekreativ närmiljö för de boende. Befintliga tallar längs Färjeleden bidrar med en bullerdämpande
funktion och som visuell barriär.
Gång- och cykelbron bildar en viktig koppling mellan Visborg och övriga Visby. Gc-bron fungerar både som landmärke för förbipasserande på Färjeleden och som utkiksplats för de som färdas på bron. Härifrån har man fin vy ut
över havet i nordväst. ”Banvallsstråket” tar besökaren med
längs den gamla järnvägssträckningen och på vägen passerar man både odlingslotterna och dagvattendammarna.

XXXXXXXX

En serie dagvattendammar är iordningställda för att både
härbärgera dagvatten från bebyggelsen i öst vid höga flöden och tillskapa naturvärden. Kring de öppna vattenspeglarna finns en naturpedagogisk slinga med informativa
skyltar, möbler att slå sig ned på. Naturslingan är tydligt
kopplad till Pippitomtens lekträdgård (K6).
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Alléinventering Visby Visborg 1:19 Ljuset och Lyktan
Region Gotland TKF 2019-01-18
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Rött område markerar avgränsning för kvalitetsprogram Visborg.
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SYFTE

LÄSANVISNING

Syftet med Kvalitetsprogram Visborg är främst att, i enlighet
med fattade politiska beslut, säkerställa en god stadsbyggnad. Målet är att skapa en hållbar och attraktiv stadsdel
med sociala, arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter.

I den övergripande delen, Allmän del
rådet, beskrivs förutsättningar för hela
olika fördjupningsområden fram vilka
delar. Respektive fördjupningsområde
ras efter beslut i regionstyrelsen.

för hela VisborgsomVisborg. Därefter tas
redovisas i separata
godkänns och date-

Visborgsområdet kommer att byggas ut under flera årtionden. Kvalitetsprogram Visborg har därför som syfte att
stödja en långsiktighet i utvecklingen av området. I kvalitetsprogrammet har övergripande planeringsprinciper tagits
fram, vilka ligger till grund för gemensam infrastruktur samt
planering och gestaltning av kommande delområden.

Ett fördjupningsområde indelas i sin tur i mer detaljerade
beskrivningar av karaktärsområden. Dessa beskrivningar
dateras och förankras i samband med beslut i detaljplanoch/eller markanvisningsprocess.

Kvalitetsprogrammet ska utgöra ett underlag vid utformning av
bebyggelsen och den yttre miljön i stadsdelen. Det kommunicerar kvalitetsnivån för byggintressenter, medborgare och
andra aktörer inför den fortsatta exploateringsprocessen.

Kvalitetsprogrammet är, i helhet och delar, ett underlag och
komplement till bland annat utbyggnad av infrastruktur samt
kommande detaljplaner. Inom ramen för dialogen i planoch markanvisningsprocess ges möjlighet till utveckling av
specifika lösningar och mer detaljerade riktlinjer. Dessa ska
följa kvalitetsprogrammets intentioner.
Eftersom nya gator ännu inte är namngivna har de givits
arbetsnamn som märks med citationstecken.

XXXXXXXX

Programmets bildillustrationer ska ses som exempel och inspiration. Bilder och fotografier i dokumentet är framtagna
av Ahlqvist & Almqvist arkitekter eller Urbio, om inget annat
anges. Dessa får endast användas inom stadsutvecklingsprojektet Visborg.
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MEDVERKANDE
Kvalitetsprogrammet har utarbetats i samverkan mellan Region Gotland, Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB och Urbio AB.
Programmet är sammanställt av Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB och godkänt av Regionstyrelsen, datum, paragraf.
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Svart område markerar avgränsning för kvalitetsprogram Visborg, rött markerar Visborgsområdets olika indelningar.
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INLEDNING OCH
AVGRÄNSNING

TIDIGARE ÖVERGRIPANDE
STÄLLNINGSTAGANDEN

Kvalitetsprogram Visborg – Allmän del för Visborgsområdet –
omfattar hela Visborgsområdet. Stadsbyggnadsidén beskrivs
övergripande med förutsättningar för fortsatt utveckling.

Hela Visby – Fördjupad översiktsplan för
Visbyområdet 2025
(KF, 2009-12-14, §172)
Dokumentet beskriver Visborgsområdet som ett viktigt utvecklingsområde för bland annat 4 000 bostäder och cirka
40 000 kvadratmeter lokaler för verksamheter. Följande
mål anges i den fördjupade översiktsplanen:
• Visborg och Södra hällarna ska utvecklas till en stadsdel i Visby som tydligt knyter an till staden.
• Visborgsområdets och Södra hällarnas utbyggnad påbörjas som en utveckling av staden söderut och som en
förtätning av redan bebyggda delar.
• Södra hällarna är ett stadsnära sammanhängande
strövområde med höga naturvärden och rekreativa kvaliteter som ska värnas.
• Idrotten ska ges möjlighet att utvecklas och samordna
sig inom det utpekade idrotts- och rekreationsområdet.

Dokumentet kombineras med områdesfördjupningar och tillhörande beskrivningar av karaktärsområden. Stadsdelen Visborg planeras för cirka 4 000 bostäder samt utveckling av
befintliga verksamhetsområden och anslutande grönområden.

Visborgsområdet indelas i:
•

Södra Hällarna

•

Norra Visborg

•

Visborgs slätt

•

Regementsområdet

•

Villastaden

•

Idrotts- och rekreationsområdet

BAKGRUND
Visborg är det tidigare militära P18-området som förvärvades av bland annat Region Gotland år 2005. De byggnader som fanns på Visborg används idag för olika verksamheter, bland annat Region Gotlands förvaltningar som finns
i tidigare kasernbyggnader vid Visborgsallén.
Arbetet med kvalitetsprogrammet baseras på den fördjupade översiktsplan som togs fram för Visbyområdet 2009 och
det planarbete som därefter preciserats i Strukturplan Visborg och Hållbarhetsprogram för Visborg, vilka godkändes
av regionfullmäktige 2016.

Kommunalt naturreservat Södra Hällarna
(RF, 2013-02-25, §2)
Strukturplan Visborg – direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2016-2025
(RF, 2016-04-25, §61)
Strukturplanen anger riktlinjer för markanvändning, gestaltning, social och teknisk infrastruktur samt och utbyggnadsordning och kostnadsfördelning.
Hållbarhetsprogram för Visborg – övergripande
miljö- samt socialt program för utvecklingen av
Visborgsområdet
(RF, 2016-04-25, §62)
Hållbarhetsprogrammet är ett övergripande miljöprogram
samt socialt program för utveckling av Visborgsområdet.

XXXXXXXX

Programmets främsta syfte är att utgöra en visionär grund
för utvecklingen av Visborgsområdet. Programmet togs fram
parallellt med Strukturplan Visborg.
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Visborg, en livfull stadsdel med naturens lugn
– för arbete, boende och en aktiv fritid
VISION – ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ
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Stadsdelen Visborg tar form för att erbjuda en hållbar och innovativ miljö att bo, leva och
verka i. Nya bostäder, verksamheter, rekreations- och grönområden med närhet till natur
reservatet Södra hällarna och Visbys centrala delar gör Visborg till en möjlighet för hela livet!
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VISION – ÖVERGRIPANDE STADSBYGGNADSIDÉ

Sammanfattning av vision i Hela Visby
och i Strukturplanen
För att uppnå målet med en hel och färdig stad förordas i
den fördjupade översiktsplanen att utvecklingen av Visborg
ska följa dess allmänna planeringsprinciperna, vilket bland
annat innebär att bygga vidare på det befintliga och anpassa till omkringliggande miljöer. Det innebär att staden
får växa vidare söderut och att upplevelsen av Färjeleden
som barriär minskar. Det innebär också att Visborg bör växa
inifrån, att den bebyggelse som finns i de centrala delarna
kring kasernerna tas tillvara som en viktig tyngdpunkt. När
det gäller trafiken ska den så kallade silningsprincipen til�lämpas vilket innebär att vägnätet ska vara sammanhängande och att återvändsgator undviks.
Utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet är att
hålla en hög profil vad gäller de sociala och miljömässiga
hållbarhetsperspektiven. Detta uppnås genom att skapa en
god infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling bland annat genom god tillgänglighet och miljöanpassade transportsystem, bevara och ge tillgång till attraktiva grönområden
samt främja sociala strukturer för att motverka segregation
och främja integration.
När infrastrukturen byggs ut ska hållbart resande prioriteras – gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken ska hela
tiden vara i fokus.
Ambitionen är att åstadkomma en blandning av bostads
typer och upplåtelseformer. Förutom förtätning i de centrala
delarna inom Regementsområdet finns lämpliga områden
för flerbostadshus och stadsradhus i Norra Visborg, norr
om Donners hage. För villa- och radhusbebyggelse finns
ytor i Villastaden och Regementsområdet, intill Idrotts- och
rekreationsområdet.

XXXXXXXX

I det förslag till grön- och bebyggelsestruktur som är framtaget ligger fokus på att lyfta fram de kvaliteter och funktioner
som idag präglar det nuvarande landskapet kring Visborg.
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Målsättningen är att dessa egenskaper även fortsättningsvis
ska vara tydligt framträdande. Gröna ytor ger utrymme för
viktiga ekosystemtjänster, som kan lyfta områdets miljö- och
hållbarhetsprofil. Dessutom är en grön omgivning med närhet till högkvalitativa parker och naturområden är en faktor
som är attraktiv på bostadsmarknaden.
Stadsdelens täthet blir störst i de centrala och norra delarna
av Visborg. Motivet är att skapa förutsättningar för upplevelsen av en ”hel stad” såväl inom stadsdelen Visborg som
i relationen till hela Visby, där Visborg blir en naturlig del
av staden. En förtätning inom Regementsområdet och ny
bebyggelse intill vägarna till Visborg stärker sambanden till
omgivande bebyggelseområden. Samtidigt kan kostnader för
infrastrukturutbyggnaden optimeras. Koncentrationen av bebyggelse bidrar också till ett gott underlag för kollektivtrafiken.
För att ge Visborg förutsättningar till att bli en fungerande
stadsdel i ett större sammanhang behövs goda fysiska kopplingar mot staden, mot Vibble och naturreservatet Södra
hällarna. Detta innebär att förbättringar och en utbyggnad
behöver göras av gång- och cykelvägar och gator även
utanför strukturplanens avgränsning. Särskild omsorg måste
läggas på passager för de oskyddade trafikanterna.
Den första del som utvecklas i Visborg är Norra Visborg och
Regementsområdet.
Den fortsatta utbyggnaden efter den närmaste tioårsperioden bör ha sin utgångspunkt i de ställningstaganden som
har gjorts i strukturplanen. Här har grunden lagts för en fortsatt effektiv utbyggnad av infrastrukturen med bland annat
gång- och cykelvägar, gator och dagvattennät.
Värdefulla grön- och rekreationsområden säkerställs också
ur ett långsiktigt perspektiv. Målsättningen är att det ska
vara enkelt att utveckla Visborg successivt.
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Hållbarhet i Visborg
Hållbarhetsarbetet för Visborg har sin grund i hållbarhetsprogrammet, godkänt i regionfullmäktige april 2016 samt
de konkretiserade hållbarhetsmålen beslutade i regionstyrelsen januari 2019. Målen som delas in i tre målområden,
mobilitet, innovativa kretslopp samt samspel och identitet,
ger hållbarhetsarbetet i projektet en tydlig riktning och under planeringens olika skeden kommer det att gå att stämma av måluppfyllelsen mot de uppställda målen.
Syftet med målen är att uppnå en hållbarhet utifrån alla
tre perspektiven. Hållbarhetsmålen tar avstamp i hållbarhetsprogrammet och strukturplanen, för att förstå den samlade visionsbilden är det av betydelse att se dokumenten
som en samverkande helhet. Det är särskilt viktigt för att
beakta även det sociala perspektivet på hållbarhet, vilket
till stor del är beroende av hur stadsdelen tillgodoser olika målgruppers behov. Det handlar om bostäder, plats för
aktiviteter och mötesplatser liksom en jämställd och jämlik
trafikplanering, men också om väl gestaltade miljöer som är
trygga och inbjuder till att röra sig i.

Det är genom en medveten gestaltning av strukturer, miljöer,
byggnader och tekniska system, som stadsdelen Visborg
kan bli genomgripande hållbar utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Beroende av hur stadsdelen utformas bidrar stadsutvecklingsprojektet till att uppnå regionens mål i bland annat översiktsplanen, bostadsförsörjningsplanen och miljöprogrammet ,
men också andra mål som till exempel de ”program för god
jämlik jämställd hälsa för Region Gotland”.
Utöver det bidrar också Region Gotland till att uppfylla flera
av de 17 globala målen i Agenda 2030. På så vis kan
Region Gotland bli ett föredöme för hur en kommun, genom
att använda den fysiska planeringen som verktyg, bidrar till
Sveriges totala hållbarhet.

Visborg, en livfull stadsdel med naturens
lugn – för arbete, boende och en aktiv fritid
Livfull – varierande bostäder, lokal handel, arbetsplatser, entreprenörskap, skola

Naturnära – parker, grönområden, naturreservat,
synligt kretslopp

Aktiv – strövområden, idrottsområden, cykel
och gångtrafik
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Visborg – en plats för hela livet
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1. Ingen fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

10. Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

2. Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt
främja ett hållbart jordbruk.

11. Hållbara städer och samhällen
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

3. Hälsa och välbefinnande
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt
liv och att verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

12. Hållbar konsumtion och produktion
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

4. God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla.

13. Bekämpa klimatförändringen
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

5. Jämställdhet
Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och
flickors egenmakt.

14. Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå
en hållbar utveckling.

6. Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgång till vatten- och sanitetsförvaltning för alla och att denna ska vara
hållbar.

15. Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, ett hållbart
bruk av skogar, att bekämpa ökenspridning,
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt
hejda förlusten av biologisk mångfald.

7. Hållbar energi för alla
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig,
hållbar och modern energi till en överkomlig
kostnad.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för en inkluderande och långsiktigt
hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
9. Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur,
verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och att främja innovation.

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har
tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande
institutioner på alla nivåer.
17. Genomförande och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.

XXXXXXXX

De 17 globala målen från Agenda 30 består i sig av flera delmål.
Målen ska läsas tillsammans då det finns inbördes relationer mellan
de olika målen. Samhällsplanering faller i första anblick under mål 11
Hållbara städer och samhällen, men hur den fysiska miljön utformas
påverkar också måluppfyllelsen av andra mål som till exempel mål 3
God hälsa och välbefinnande och mål 10 Minskad ojämlikhet liksom
det också påverkar förutsättningarna för mål 8 Arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
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HÅLLBARHET I VISBORG

HÅLLBARHETSMÅLEN
FÖR VISBORG
De konkretiserade hållbarhetsmålen (Hållbarhetsmål Visborg, konkretisering, (RS 2019-01-30, §18) omfattar tre
olika målområden. Målen bör läsas ihop för att kunna identifiera potentiella synergilösningar men också för att måluppfyllelsen av ett mål i flera fall beror av måluppfyllelse av ett
annat mål, antingen inom samma eller ett annat målområde.

Mobilitet
• Cykel- och gångstråk ska överbrygga befintliga barriärer, huvudsakligen korsningarna mellan Färjeleden och
Toftavägen samt Sandhedsvägens koppling med väg 140
och 142.
• Attraktiva gång- och cykelstråk samt gröna stråk knyter
samman områden inom Visborg vilket säkerställs tidigt i utbyggnaden för att möta eventuella målkonflikter. Behov av
separerade snabba cykelstråk säkerställs.
• Restidskvot mellan cykel och bil till Visby centrum ska
vara som mest 1,5 enligt vägledning TRAST (trafik för en
attraktiv stad).
• Innovativa parkeringslösningar för bilar med fokus på
samutnyttjande och låga p-normer. Parkeringar kan gärna
koncentreras till få platser.
• Kollektivtrafiklösningar är attraktiva och avstånd mellan
bostad och hållplats är jämförbart med eller kortare än avstånd mellan bostad och parkering. Restidskvoten är låg.
• Inom Visborg finns god tillgänglighet till grönområden,
idrotts- och rekreationsområden.

MOBILITET
Grönstråk
Överbrygger

befintliga

barriärer

Gång- och cykelstråk

Kollektivtrafiklösningar
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Innovativa parkeringslösningar
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Innovativa kretslopp

Samspel och identitet

• Innovativa dagvattensystem och klimatanpassade dagvattenlösningar.

• Genom markanvisning och detaljplanering skapas förutsättningar för variation av upplåtelseformer, bostadspriser
och bostadsstorlekar.

• Dagvattenlösningar som inkluderar regnbäddar, gröna
tak och lokal fördröjning.
• Möjlighet för fastighetsägare och boende att använda
dagvatten från tak för bevattning.
• Separerade ledningar och system för grå- respektive
svartvatten för möjliggörande av källseparering och resurseffektiv kretsloppsinriktad vattenhantering.
• I stadsdelen Visborg finns en lokal återvinningscentral i
Region Gotlands regi.
• I stadsdelen Visborg finns ett centralt återbrukshus samt
lokaler som främjar småskaligt delande.
• Kretsloppsbaserad avfallshantering inom kvartersmark
sker genom nedgrävda sopkasuner och
återvinningsbodar.
• Ambitiös miljöcertifiering av byggnader uppmuntras i
markanvisningar.
•

Begränsad andel hårdgjorda ytor.

• Visborg har ett tydligt huvudstråk som kopplar mot Visby och
en stadsmässig gestaltning med levande miljöer i gatunivå.
• Befintliga byggnader bevaras och utvecklas och nya
byggnader anpassas gestaltningsmässigt.
• Alléer och äldre träd samt befintlig grönstruktur med
natur- och kulturvärde bevaras i stor utsträckning.
• Grönstruktur med öppna dammar för dagvatten och
attraktiva strövområden med koppling till idrotts- och rekreationsområdet på Visborg samt det kommunala naturreservat
Södra Hällarna.
• Konkret ambitionsnivå för antal förskolor och skolor och
andra välfärdsfastigheter ska finnas för stadsdelen.
• Boende och verksamma på Visborg involveras löpande
i arbetet med kretslopp, både via information och dialog.
•

Möjlighet till odling ska finnas för de boende i området.

• Området utformas så att mötesplatser av olika slag skapas i området.
• Inom området ges möjlighet att integrera särskilda boendeformer såsom LSS-bostäder, bostäder för äldre och studentbostäder.

KRETSLOPP
Innovativa VA-system
Klimatanpassade dagvattenlösningar

SAMSPEL & IDENTITET
Stadsmässighet

Upplåtelseformer
Bostadspriser

Skolor
Välfärd
Arbetsplatser

Variation

HUS

Bostadsstorlekar

Återbrukshus
Återvinningscentraler

Bevara

Bostadsformer

Utveckla

Anpassa

Småskaligt delande
Huvudstråk
till målpunkter
Kretsloppsbaserad avfallshantering

Ambitiös miljöcertifiering av byggnader

Odling
Mötesplatser

XXXXXXXX

Levande stadsrum
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Park och grönområden
UTEMILJÖ

Dagvattendammar
Naturreservat

Idrotts- och rekreationsområdet
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HÅLLBARHET I VISBORG

ATT UPPFYLLA MÅLEN
•

Hållbarhetsmålen för Visborg

•

De 17 globala målen från Agenda 30

Vid genomförandet av hållbarhetsmålen är det viktigt att
hålla i sikte vad de faktiskt ska tillföra. Exempelvis handlar
målen inom samspel och identitet mycket om de sociala
kvaliteterna som tillskapas inom Visborg, men måluppfyllelsen är också beroende av de mål som finns under till
exempel mobilitet, där tillgängligheten till en mötesplats beror av hur du kan ta dig dit. Eftersom de flesta kan förflytta
sig med hjälp av cykel, buss eller gång blir stadsdelen mer
jämlik och jämställd om den i sin struktur gynnar just detta.
Utöver att det på så vis gör stadsdelen mer socialt hållbar bidrar det också till en mer ekologiskt och ekonomiskt
hållbar stadsdel, med mindre klimatpåverkan. Dessutom förbättrar det förutsättningarna för verksamheter genom att det
på platser där det rör sig mycket folk också är gynnsamt
att etablera till exempel ett café. I det vidare arbetet är det
därför viktigt att särskilt beakta följande:

• Variation av mötesplatser och målpunkter
Inom hela Visborg behöver det finnas en variation av mötesplatser, där vissa är programmerade och vissa är oprogrammerade. Programmerade mötesplatser är utformade
för en särskild aktivitet, till exempel stadsodling, lekplatser,
grillplatser, olika sportaktiviteter och torg.
Oprogrammerade mötesplatser är platser för spontana aktiviteter eller rekreation och är enklare i sin karaktär. Det kan
vara så enkelt som ett par välplacerade bänkar i en park.
Det bör också finnas en blandning av social och kommersiell service i form av förskolor, skolor, vårdinrättningar,
restauranger, caféer, föreningslokaler och kontor. Detta för
att främja sociala möten, tillgodose människors behov och
skapa förutsättningar för etableringar av företag och ekonomisk tillväxt. Dessa bör placeras strategiskt, runt ett torg
eller längs ett huvudstråk. Tät tillgång på välplacerad service bidrar också till ett minskat recebehpv med bil.
Mötesplatserna bör formas kring och bygga vidare på befintliga platser och värden inom området. ”Pippitomten” kan
utvecklas som lekplats och Donners hage utformas för rekreation, naturpedagogik och spontana aktiviteter.
Koppling hållbarhetsmål:
Mobilitet
Innovativa kretslopp
Samspel och identitet
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Genom ”en variation av mötesplatser och målpunkter” bidrar projektet till att uppnå de Globala målen:
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• Tillgänglig och hållbar stad på jämlika villkor
Prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktig för
den sociala hållbarheten i Visborg och för att minska bilberoende och klimatpåverkan. Det har stor betydelse för
jämlikhet, jämställdhet och delaktighet, då det tillgängliggör samhället för fler målgrupper och förbättrar förutsättningarna för dessa att utvecklas och delta i samhället på
mer jämlika villkor. Vid utformningen av infrastrukturen och
anslutningar till olika målpunkter är det viktigt att utgå från
olika målgruppers behov. Barn, äldre och personer med
funktionsvariation är grupper som i stor utsträckning är hänvisade till att röra sig i samhället genom att gå, cykla eller
åka buss. Att skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik främjar också barns möjligheter att tidigt utveckla
hälsosamma och hållbara levnadsvanor.
Det är av särskild vikt att bryta den barriär som Färjeleden är idag. Utöver att stärka befintliga kopplingar under
bland annat Toftavägen och i korsningen med Allégatan
behövs därför en ny koppling med en bro som kopplar
ihop stadsdelen med Visby och öppnar en länk för gående
och cyklister.

• Visborg – en länk som främjar arbetspendling med cykel
Vid planering, utformning och anläggning av nya cykelstråk bör dessa anpassas för att även gynna cykelpendling genom Visborg för boende i närliggande områden.
Till exempel blir Sandshedsvägen viktig då den länkar ihop
Västerhejde, Södra hällarna och Högklint med Terra Nova,
Traume, Träkumla och Stenkumla.
Lika så kan en länk mellan Visby och vägen mot Stenkumla
skapas, till exempel via Langs väg, eller längs någon av de
grusade vägarna genom P18, för att bidra till att möjliggöra cykelpendling mellan Stenkumla, Traume och Träkumla
till Visby. Mellan Traume ridskola, som är en viktig målpunkt
för unga, och Visborg är det endast 4 km eller ca 10-12
minuters cykelavstånd
Koppling hållbarhetsmål:
Mobilitet
Genom ” Visborg – en länk som främjar arbetspendling
med cykel” bidrar projektet till att uppnå de Globala målen:

Prioritering av gång och cykel bör också göras på kvartersnivå för alla funktioner som bostäder, verksamheter och service. Kvarteren bör utformas för att ge fördel åt gång och
cykel. Vid skolor och förskolor ska hämtning och lämning
av barn med cykel ges en självklar plats och vid bostäder
är det viktigt med väl tilltagna cykelparkeringar med väderskydd nära entrén. Bilparkeringar placeras en bit bort från
bostaden för att underlätta valet av cykel som färdmedel.
Koppling hållbarhetsmål:
Mobilitet
Samspel och identitet

XXXXXXXX

Genom ”tillgänglig och hållbar stad på jämlika villkor” bidrar projektet till att uppnå de Globala målen:

ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
FÖRDJUPNINGSOMRÅDE
KARAKTÄRSOMRÅDE
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• Kvalitativt boende och goda livsmiljöer för alla
Inom varje delområde bör en variation av olika upplåtelseformer, boendeformer, bostadsstorlekar och prisnivåer tillåtas för att skapa plats för så många målgrupper som möjligt
att bosätta sig i stadsdelen.
Boende för målgrupper med särskilda behov bör placera i
det ordinarie bostadsbeståndet nära kollektivtrafik och service. Detta bör säkras i ett tidigt skede, helst innan detaljplan
eller markanvisning. Närområdet med direkt tillgänglighet
till gångstråk, kollektivtrafik, natur och aktivitetsmöjligheter
uppmuntrar till en aktiv vardag som främjar möjlighet att delta i samhället, en god hälsa och ett allmänt välbefinnande.
Goda förutsättningar för äldre och personer med funktionsvariation att få jämlika förutsättningar till livskvalitet och att
delta i samhället är beroende av tillgången till service, social samvaro, rekreation och möjligheten att aktivera sig.
Särskillda boenden kräver en annan utformning i jämförelse
med sedvanliga bostäder, vilket måste uppmärksammas redan i detaljplaneutredning. För vissa vårdgrupper ska husen
helst inte överstiga två våningar. Ett första särskilt boende placeras därför med fördel i de nordöstra delarna av Visborg,
nära befintlig kollektivtrafik och service. Ytterligare plats för
särskilt boende bör väljas utifrån identifierade behov.
Det bör också möjliggöras för trygghetsboende liksom för ett
innovativt särskilt boende där par kan fortsätta att bo tillsammans, fastän endast den ena partnern har ett vårdbehov.

• Gestaltning för en hållbar, trygg och välkomnande stadsdel
För att tillskapa en trygg, levande och välkomnande stadsdel är det viktigt med en ambitiös gestaltning av hus och
utemiljöer. Generellt bör byggnader som möter de publika
rummen utformas med genomgående entréer, omsorgsfullt
utformade fasader och genomtänkt förgårdsmark. Genom
att i hela plan- och bygglovsprocessen lägga fokus på att
studera gränssnittet mellan det privata och det offentliga
går det att undvika ohanterade och otrygga mellanrum. Av
samma skäl behövs en medveten gestaltning av gator, stråk
och parkmiljöer. För att fungera optimalt som stråk och för
att målen i mobilitet ska kunna nås, måste dessa vara trygga, välgestaltade och strategiskt placerade.
Genom gestaltningen kan olika tekniska lösningar integreras för att bidra med kvaliteter och underlätta en hållbar livsstil. Fördröjning av dagvatten kan utformas som prunkande
planteringar i gårdsmiljön eller som gröna tak och fasader
på en byggnad. Dammarna i parkmiljön är ett annat trivselskapande sätt att hantera dagvatten som teknisk utmaning.
Koppling hållbarhetsmål:
Mobilitet
Innovativa kretslopp
Samspel och identitet
Genom ”gestaltning för en hållbar, trygg och välkomnande stadsdel” bidrar projektet till att uppnå de Globala målen:

Gruppboenden för personer med funktionsvariationer ska
inte göras större än för sex boende och bör utformas som
trivselskapande hemmiljöer.
Koppling hållbarhetsmål:
Mobilitet
Samspel och identitet

16

ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
FÖRDJUPNINGSOMRÅDE
KARAKTÄRSOMRÅDE

XXXXXXXX

Genom ”kvalitativt boende och goda livsmiljöer för alla”
bidrar projektet till att uppnå de Globala målen:
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• Integrera befintliga verksamheter och främja innovativa affärsmodeller som bidrar till ekologiska, sociala och
ekonomiska synergier
Lokaler för verksamheter inom kvarteren lokaliseras på strategiska platser så att de understödjer ett stråk eller en allmän
plats på bästa sätt, till exempel runt ett torg. På så vis förstärks mötesplatsens sociala funktion och flera målgrupper
möts inom samma område. Det har en gynnsam effekt på
jämlikhet likväl som på lokalekonomin då det ger ett starkare underlag för verksamheter att etablera sig på platsen. Vid
torg eller i en park bör också plats ges för ”pop up-” och
säsongsberoende verksamheter, som till exempel matvagnar.

• Platsen som inspiration och identitet
Utformningen av Visborg ska utgå från platsens historia,
dess natur- och kulturvärden samt viljan att säkra befintliga verksamheters fortlevnad på platsen. Bebyggelsen och
strukturen berikas av de befintliga kvaliteterna, både i den
stora och lilla skalan. Ett exempel är banvallen som sparas
och används som ett nytt cykelstråk. Ett annat exempel är de
befintliga karaktärsstarka talldungarna som ska integreras
i kvarterens utformning. Likaså kan konstnärlig gestaltning
bidra till att uppmärksamma en plats unika värden, till exempel kan konst användas för att rama eller markera en
siktlinje eller ett skyddsvärt träd.

Utvecklingen av Visborgsområdet bör också stödja en variation av små och stora aktörer. Bland annat bör en diversifierad markanvisning göras för att främja även mindre och nya
byggaktörer. Nya typer av boendeformer bör också uppmuntras och ges plats i de olika delområdena vid markanvisning
och detaljplaneläggning, till exempel byggemenskaper.

Det finns också ekonomiska vinster i att identifiera och
använda sig av befintliga värden på platsen. Det är lågt
hängande frukter som genom att integreras och användas
som motiv vid utformningen av ett kvarter, en byggnad, en
innergård, en park eller ett torg snabbt ger resultat. Befintliga träd är ett tydligt exempel, då ett nytt träd tar lång tid
innan den når sitt fulla sociala och ekologiska värde. Befintliga värden som integreras och används som motiv i en
stadsdel eller vid utformningen av en byggnad eller kvarter,
kan också skapa spännande rumsliga och arkitektoniska
kvaliteter, unika för just den här platsen. På så vis kan befintliga värdena bidra till inspirerande livsmiljöer för stadens
invånare samt på sikt bli ett viktigt kännetecken för Visborg
och stadsdelens arkitektur.

Koppling hållbarhetsmål:
Mobilitet
Samspel och identitet
Genom ” främja befintliga verksamheter och innovativa affärsmodeller som bidrar till ekologiska, sociala och ekonomiska synergier” bidrar projektet till att uppnå de Globala målen:

Koppling hållbarhetsmål:
Samspel och identitet

XXXXXXXX

Genom ”Platsen som inspiration och identitet” bidrar projektet till att uppnå de Globala målen:

ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
FÖRDJUPNINGSOMRÅDE
KARAKTÄRSOMRÅDE
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Övergripande planeringsprinciper och
Tekniska system
LANDSKAP OCH UTEMILJÖER

Med hjälp av sparade äldre träd och nyplanterade stadsträd
i gaturummen kan effekterna av värmeböljor mildras, genom
skuggning och bättre lokalklimat. Mängden hårdgjord yta
ska i möjligaste mån hållas ned till förmån för olika typer
av grönytor, som äng, gräsmatta, buskplanteringar och träd

eftersom dessa ytor kyler vid värmeböljor, dämpar dagvattenflöden samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.
Dagvatten som alstras på gatumark och parkeringar ska
ledas till dammar där det kan renas och mellanlagras och
på så vis stödja både flora och fauna. Vattnet kommer att
bidra till att skapa rekreativa miljöer och genererar bevattningsvatten till odlingsplatser. I Visborg ska odlingsplatserna
möjliggöras, både som rekreativa mötesplatser som stärker
de sociala banden i området, och för att understödja den
lokala biologiska mångfalden.
Byggherrar ska på olika sätt medverka till åtgärder för att
kompensera förlorad grönyta. Detta kan exempelvis ske genom vegetationstak, gröna fasader eller plantering av nektar- och pollenproducerande växtlighet så som vårlök och
blommande buskar och träd. Andra kompensationsåtgärder
kan vara att få in död ved, mellanlagra takvatten, arbeta
med holkar och bihotell eller växtmaterial som är av större
kvalitet än brukligt.

Inspirationsbild utemiljö med dagvattendamm.
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Nya bebyggelsemönster och gatustrukturer ska ta sin utgångspunkt i den naturliga topografin och de historiska
spåren i landskapet, så som trädalléer och banvallar. Genom ett ödmjukt förhållningssätt till landskapet i och kring
Visborg kan betydande naturvärden vävas in och bli till
viktiga förutsättningar för stadslivet på platsen. En rad ekosystemtjänster kan på så vis tillhandahållas framtidens boende och arbetande medborgare i Visborg. Viktiga gröna
områden och naturvärden pekas ut tidigt i processen för
att kunna integreras i de nya bebyggelsestrukturerna. En
annan viktig aspekt ur ett planeringsperspektiv är att eftersträva synergieffekter genom att på olika sätt kombinera
gröna och blå stråk med olika typer av ordnad utemiljö för
människor, i form av rörelsestråk och mötesplatser.
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VA OCH DAGVATTEN
I regionens dokument Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning för 2030, (RF, 2017-12-18, §232) påtalas vikten
av att ha kretsloppsanpassning av vatten och avloppsförsörjning. Inför exploatering/utbyggnad av Visborgsområdet tog Tekniska nämnden ett inriktningsbeslut 20 februari
2019 (TN, §52) att utbyggnad av spillvattennätet skall
vara källsorterat avlopp med separata spillvattenledningar
för svartvatten respektive gråvatten där det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt.
Källsorterande avlopp möjliggör en mer hållbar och kretsloppsbaserad hantering av avloppsvattnet då separata spillvattenfraktioner erhålls. Med skilda ledningssystem kan också
vattenbesparande vakuumtoaletter installeras. Vattenbesparande åtgärder kan även vara att nyttja takvatten och liknande till bevattning, samt att installera snålspolande dusch- och
blandarmunstycken. Åtgärderna innebär även en minskad
förbrukning av dricksvatten och en energibesparing.

XXXXXXXX

Hela Visborgsområdet ligger inom den sekundära skyddszonen för Visbys vattenskyddsområde och stora delar av området ligger nära en av Gotlands viktigaste vattentäkter, vilket
gör att lokal infiltration av dagvatten endast får göras om det
kan ske utan risk för att grundvatten förorenas. Detta innebär
att infiltrationsstråk, diken, dammar med mera kan behöva
tätas för att hindra föroreningar att nå ner till grundvattnet.

ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
FÖRDJUPNINGSOMRÅDE
KARAKTÄRSOMRÅDE

Hög grundvattennivå innebär att det är relativt kort väg för
föroreningar att ta sig till grundvattnet. Det är olämpligt med
källare i området och dränering runt byggnation bör inte få
påverka den naturliga grundvattennivån negativt.
Dagvattenhanteringen i Visborg ska i så hög grad som möjligt utföras med synliga och i utemiljön integrerade dagvattenlösningar. Den baseras på fördröjning och infiltration
av rent dagvatten, samt rening av förorenat dagvatten från
hårdgjorda ytor, i diken och dammar. Visborgsområdet är i
stora delar ett mycket flackt område som ger särskilda förutsättningar vid hanteringen av dagvattnet vilket kan försvåra
öppen avledning. De öppna lösningarna kan utföras där
områdets topografi möjliggör naturlig avrinning. Dagvatten
leds västerut, till nya fördröjningsdammar på Visborgs slätt.
Fördröjningsdammarna utgör både ett miljövärde och en
teknisk lösning på dagvattenrening. Målet är att den naturliga balansen ska störas så lite som möjligt efter exploatering. Grundvattnets kvantitet och kvalitet ska bevaras
och eventuellt förorenat dagvatten skall genomgå lämpliga
reningssteg innan det släpps ut till recipient. Ett genomförande av en exploatering får inte innebära en försämring av
recipientens vattenkvalitet.
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TRAFIK
Gatustrukturen utgår från strukturplanen, men anpassas till
den planering som görs för respektive utvecklingsområde
och fastställs därefter i det kommande detaljplanearbetet.
Silningsprincipen, det vill säga att undvika återvändsgator,
ska eftersträvas. Tillgängligheten ska vara god och gc-vägar prioriteras så att restidskvoten mellan cykel och bil bör bli
mindre än 1,5 till större målpunkter. Målbilden är att cykeln
ska bli det naturliga färdmedlet.
Exakta lägen för gator, gc-vägar mm. behöver fastställas
genom förprojektering i ett tidigt skede. Förprojekteringen av
gator och vägar samordnas med förprojekteringen av vattenoch avlopp samt dagvattenhanteringen för området, för att
säkerställa nödvändiga plushöjder för gator och VA. Dessa
är nödvändiga för att säkerställa utgångspunkterna för den
kommande bebyggelsen inom de kvarter som bildas.

MÅTT FÖR GATOR OCH GC-VÄGAR
Körbar yta huvudgata
Körbar yta lokalgata och kvartersgata

6,5 m
5,5 m

Dubbelriktad kollektivtrafik 		
Enkelriktad kollektivtrafik		

6,5 m
5,5 m

Gångbana med belysning
Dubbelriktad gc-bana med belysning

2,5 m
4m

Träd, kantstensparkering med belysning
Gångfartsgata

2,5-3 m
6m

Trafiksäkerhet

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiklösningar är attraktiva för såväl stadsdelen Visborg som för Visby-Vibbleområdet som helhet. Restidskvoten
för buss är låg. För att uppnå en låg restidskvot kan avsteg
behöva göras från översiktsplanens och strukturplanens mål
på 200 meter mellan hållplats och bostad. Busshållplatser
och linjedragning ansluter väl till målpunkter i Visborg samt
till omkringliggande områden i Visby och Vibble. Befintliga
busshållplatser behålls. En översyn kommer att göras utifrån
hur utvecklingen av Visborg påverkar busslinjenätet. Busslinjenätet kan komma att anpassas över tid i takt med att
Visborg byggs och resandeunderlaget växer.

Gator och gång- och cykelvägar
För att säkerställa att gång och cykel blir attraktivt kommer
nya huvudstråk till/från centrum och andra viktiga målpunkter att ordnas. Utöver det finns idag ett befintligt gc-stråk
under Färjeleden mot Visborgsallén som sträcker sig söderut
mot idrottsområdet.
Ett av de nya gc-stråken korsar Färjeleden på en ny gcbro i norr, fortsätter via ”Diagonalen” genom hela Visborgs
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området och vidare söderut längs Vädursgatan mot Sandhedsvägen. En ny gc-väg planeras också längs Sandhedsvägen mellan Toftavägen och Langs väg.
Ett annat nytt gc-stråk är ”Banvallsstråket” som går från Söderväg över norra Visborgs slätt längs den gamla banvallen
fram till Visborgsallén. Dessutom rustas den befintliga ”Ladugårdsallén” för gång och cykel.
För biltrafik har området en tydlig hierarki med huvudgator,
lokalgator och kvartersgator. Huvudgatorna består i huvudsak av de befintliga gatorna Visborgsallén, Vädursgatan,
Kung Oscars väg och Sandhedsvägen. Gatuhierarkin ska
vara både formell och kognitiv för att bidra till orienterbarhet och igenkänning. Silningsprincipen ska tillämpas och
återvändsgator undvikas.
Hastighet på lokalgator: 30 km/h
Huvudgator 40 km/h

Parkering
Parkeringsplaneringen baseras på nu gällande parkeringsnorm. Det kan konstateras att flertalet gotländska familjer
har mer än en bil per hushåll vilket har lett till att nybyggda
bostadsrättsföreningar har omvandlat grönytor inom kvarteren till parkering. I projektets miljöprofil ligger att understödja alternativ till bilkörning med kollektivtrafik, goda möjligheter för gång och cykeltrafik mm, mer än att försvåra för de
som behöver bilen. Bilarna ska inte heller tillåtas dominera
de offentliga rummen utan hänvisas till väl gestaltade parkeringsgårdar eller parkeringsbyggnader.
Parkeringstalet får sättas lägre än normen om bilpool inrättas. Ett annat alternativ är att exploatören förbinder sig
att köpa platser i en parkeringsbyggnad. Vid enbostadshus
ordnas parkering intill bostaden.

ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
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Trafiksäkerheten ska utgå från att bilarna rör sig på de gående och cyklandes villkor vilket inte minst innebär att farten
ska vara låg. Biltrafik tillåts på alla gator utom på dedikerade gång- och- cykelvägar, medan gång-och cykel tillåts på
alla gator. Det ska finnas en tydlig väghierarki men liten
grad av trafikseparering. För att ytterligare understryka hänsynen till gång- och cykeltrafik ska upphöjda övergångar
anläggas där gc-vägar korsar gatunätet, med tillhörande
hastighetssänkning. Det ska prioriteras att alla gatumiljöer
inom området utformas för människan med avseende på
trygghet och attraktivitet; gatorna är en del av Visborgsområdets offentliga rum.
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ALLMÄN DEL FÖR HELA VISBORGSOMRÅDET

ÖVERGRIPANDE PLANERINGSPRINCIPER OCH TEKNISKA SYSTEM

AVFALLSHANTERING
I Visborgsområdet ska systemet för avfallshantering underlätta
återvinning och återbruk. Det skall vara naturligt och enkelt att
minimera, återanvända och sopsortera avfall.
Region Gotlands övergripande avfallshantering planeras efter avfallstrappan. Högst i prioriteringsordningen är ”Förebygga uppkomst av avfall”. Om avfall uppkommer ska det
om möjligt återbrukas. Inom Visborg kommer därför erbjudas
olika alternativ till återbruksmöjligheter till exempel återbruksstationer och fixotek i strategiska lägen.
Sopsortering för flera typer av avfallsfraktioner kommer att finnas inom nära avstånd från bostadsentréer. Förordningarna
om producentansvar och införandet av bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper ska uppfyllas.

Avfallstrappan, bild: Avfall Sverige.

Inom Visborgsområdet bör dessutom goda förutsättningar
för källsortering i offentlig miljö skapas. Förslaget är att insamling ska ske på ett begränsat antal insamlingsplatser
med ”smarta” behållare. Utöver de smarta behållarna sätts
pant-rör upp för att ombesörja utsortering av aluminiumburkar och petflaskor.

ENERGI OCH UPPVÄRMNING

XXXXXXXX

Inom Visborg ska förutsättningar finnas för ett resillient energisystem med låg energiförbrukning och en robust energiförsörjning. Stadsdelen blir härmed väl rustad inför klimatförändringar och andra störningar. Lokal energiproduktion
från sol och eventuellt småskalig vindkraft ska göras möjlig,
liksom lokal energilagring. Nuvarande lagstiftning tillåter
inte utbyte av energi mellan olika fastigheter men det finns
öppningar för att det kommer att ändras och därför bör
det finnas med som en möjlig framtida lösning. Särskilda
boenden och andra känsliga verksamheter som är särskilt
sårbara för störningar bör utformas med någon typ av reservkraft och möjlighet till energilagring.

ALLMÄN DEL FÖR VISBORG
FÖRDJUPNINGSOMRÅDE
KARAKTÄRSOMRÅDE

Ledningar förläggs under eller i anslutning till vägar. Varje
delområde kommer att behöva en eller flera transformatorstationer. Särskilt energikonsumerande verksamheter, till
exempel särskilda boenden, kan behöva en egen transformatorstation. Plats för dessa bör väljas på områdesnivå, för
att möjliggöra för att planlägga för dessa under detaljplanläggningen.
Vid utformning av elnätet bör innovativa lösningar övervägas. Detta för att främja ett robust och mer jämnt belastat
elnät, en lägre energiförbrukning samt möjliggöra för mikroproduktion och lagring. När lagen så tillåter bör nätet öppna för ett utbyte av energi mellan olika fastigheter. Det ska
utformas med möjlighet för den enskilde att få insyn i och
möjlighet att påverka sin egen energianvändning på ett mer
medvetet sätt, vilket kommer bidra till en större medvetenhet
kring kopplingen energiförbrukning och klimatpåverkan.
En utbyggnad av fjärrvärmenätet i Visborg bör göras selektivt och utgå från där det primärt kommer att finnas befintlig bebyggelse. Fjärrvärme lämpar sig bäst för byggnader
med höga energiuttag och eftersom energikraven blir allt
högre för nyproduktion är det troligt att andra energiförsörjningssystem lämpar sig bättre vid nyexploatering. Däremot är de delar som kommer att ha en större andel äldre
bebyggelse mer aktuellt för fjärrvärme. Förutsättningar bör
också ges att på lokal nivå möjliggöra energiutbyte mellan
till exempel en värmealstrande verksamhet och lokaler eller
verksamheter som har behov av värme.
Utformningen av byggnader och omgivande utemiljöer påverkar energianvändningen och inomhusklimatet. Det kan
bidra till en robusthet för att bättre klara störningar och de
utmaningar som klimatförändringarna för med sig, som högre temperaturer och fler värmeböljor på sommaren, samt
stora mängder nederbörd på vinterhalvåret. Rätt placerade
kan träd och buskar bidra till att skugga mot den sommarsolen, vilket ger ett svalare inomhusklimat och minskar behovet av konstgjord kyla. En byggnad kan också utformas för
att på bästa sätt nyttja solinstrålningen som värmekälla på
vinterhalvåret och samtidigt utformas med integrerad skuggning för att skydda mot överhettning på sommarhalvåret. För
robustheten bör byggnader också utformas med så lågteknologiska lösningar för installationer som möjligt, för att de i
grunden ska kunna fungera även utan eller med små mängder tillförd energi, Sådana lösningar kan också innebära
lägre driftbehov och på sikt vara mer ekonomiskt hållbara.
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KVALITETSPROGRAM VISBORG

REFERENSER
Beslut och antagna/godkända dokument
Hela Visby – Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025
Region Gotland KF 2009-12-14, §172
Strukturplan Visborg
Region Gotland RF 2016-04-25, §61
Hållbarhetsprogram för Visborg
Region Gotland RF 2016-04-25, §62
Parkeringsstrategi Gotland med parkeringsnorm
Region Gotland RF 2018-12-17
Hållbarhetsmål Visborg, konkretisering
Region Gotland RS 2019-01-30, §18
Markanvisningsprogram för Visborg
Region Gotland RS 2019-01-30, §18
Avloppssystem vid nybyggnation Visborg, inriktningsbeslut
Region Gotland TN 2019-02-20, §52
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Beslut om styrande underlag för fortsatt planering och utbyggnad
Region Gotland RS 2019-08-29, §242
• Innovativa parkeringslösningar för Visborg, Ramböll 2019-03-01
• Trafikutredning, Ramböll 2019-05-10
• Avfallshantering planeringsunderlag, Miljö- och avfallsbyrån 2019-05-15
• Grönstrategi för Visborg, TKF 2019-06-18
• Grönstrukturplan för Visborg etapp 1, TKF 2019-06-18
• VA-lösningar i Visborgsområdet, TKF 2019-03-07
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ALLMÄN DEL FÖR HELA VISBORGSOMRÅDET

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 298

Kvalitetsprogram Visborg

RS 2020/1563

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Kvalitetsprogram Visborg, Allmän del för hela Visborgsområdet samt
områdesfördjupning Norra Visborg samt del av Regementsområdet godkänns.

Kvalitetsprogram Visborg utgör ett underlag vid utformning av bebyggelsen och den
fysiska miljön i stadsdelen. Det kommunicerar kvalitetsnivån för byggintressenter,
medborgare och andra aktörer inför den fortsatta utvecklingen av området.
Syftet med Kvalitetsprogram Visborg är främst att, i enlighet med fattade politiska
beslut, säkerställa en god stadsbyggnad där målet är att skapa en hållbar och attraktiv
stadsdel med sociala, arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter. Visborgsområdet
kommer att byggas ut under flera årtionden. Kvalitetsprogram Visborg har därför som
syfte att stödja en långsiktighet i utvecklingen av området. I kvalitetsprogrammet har
övergripande planeringsprinciper tagits fram, vilka ligger till grund för gemensam
infrastruktur samt planering och gestaltning av kommande delområden.
I den övergripande delen, Allmän del för hela Visborgsområdet, beskrivs förutsättningar för hela Visborg. Områdesfördjupning Norra Visborg samt del av Regementsområdet omfattar norra delen av Visborgsområdet (se programmet för kartillustrationer) Kvalitetsprogrammet är, i helhet och delar, ett underlag och komplement till
bland annat utbyggnad av grönstruktur, infrastruktur samt kommande detaljplaner.
Stadsutvecklingsprojekt Visborg samt arbetsgruppen för kvalitetsprogrammet har
under en längre tid arbetat med framtagandet av kvalitetsprogrammet i syfte att skapa
ett tydligt och enhetligt underlag för den fortsatta utvecklingen av bebyggelsen samt
den fysiska miljön i området. Regionstyrelsen har under arbetets gång fått ta del av
framskridandet av programmet bland annat i forumet REX. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att arbetsgruppen i det färdiga programmet tagit hänsyn till
de synpunkter som framkommit samt att programmet säkerställer tidigare fattade
politiska beslut och utgör en tydlig vägledning kring gestaltning och utformning av
bebyggelse i det fortsatta arbetet. Programmet stödjer vidare visionen för området om
en livfull stadsdel med naturens lugn, för arbete, boende och en aktiv fritid.
Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar därför regionstyrelsen att godkänna
Kvalitetsprogram Visborg.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
37 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1518
9 oktober 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Genomförandeavtal Visby Signallottan 2, AB GotlandsHem
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat genomförandeavtal för
fastigheten Signallottan 2 med AB GotlandsHem.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-29 (RS §132) att direktanvisa fastigheten
Signallottan 2 till AB GotlandsHem efter det att tidigare anvisning till GBJ
bostadsutveckling AB upphävts.
Regionstyrelsen godkände 2019-06-12 (RS §208) upprättat markanvisningsavtal för
den aktuella fastigheten. Ett villkor som ställdes för att godkänna markanvisningen
var att de bostäder som produceras på fastigheten ska vara i hyresrättsform, vilket
utgjorde huvudskälet för en direktanvisning till AB GotlandsHem. I enlighet med
Regionstyrelsens beslut om direktanvisning är markanvisningen giltig till och med
2021-04-30, vilket innebär att det senast vid detta datum ska föreligga giltigt bygglov
för att överlåtelse av fastigheten ska ske.
Ett genomförandeavtal har upprättats mellan Region Gotland och AB GotlandsHem
med syfte att säkerställa markanvisningens intentioner samt detaljplanens
genomförande. Genomförandeavtalet reglerar i huvudsak marköverlåtelse med
villkor för detta, fördelning av kostnader samt utförande av allmänna och övriga
anläggningar, villkor under byggtiden såsom hantering av eventuella
markföroreningar, fornlämningar, erforderliga tillstånd, byggtrafik och andra
störningar under byggtiden.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1518

Region Gotland

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat genomförandeavtal styr den
fortsatta exploateringen av aktuellt område mot ett genomförande i enlighet med
intentionerna i upprättat markanvisningsavtal samt gällande detaljplan.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att erinra mot upprättat
genomförandeavtal och föreslår Regionstyrelsen att besluta om ett godkännande av
detsamma.
Signallottan 2 är beläget inom området Artilleriet och utgör en del av ett större
kvarter där övriga delar i stort sätt är färdigutbyggda med bostadsbebyggelse. Detta
gör att Signallottan 2 närmast ger ett intryck av en ödetomt och utgör på grund av
dess beskaffenhet inte heller ett naturområde att vistas i för de som bor i eller
passerar igenom området. Vidare utgör Signallottan 2 i sitt obebyggda tillstånd
närmast en barriär mellan de intilliggande fastigheterna Sergeanten 4 och Signallottan
3, som båda är bebyggda och inflyttade och skapar därmed en osammanhängande
struktur.
Det är viktigt att exploateringen kommer igång så fort som möjligt för att läka
området till den helhet som detaljplanen ger uttryck för. Det är också viktigt för de
människor och framför allt de barn som nu vistas i området att här skapas en
tryggare plats för dem. Dessutom finns en stor efterfrågan på hyresbostäder, vilket
var ett av huvudskälen till denna direktanvisning.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 Genomförandeavtal inklusive bilagor
Bilaga 2 RS 2019-04-29 §132 Direktanvisning
Bilaga 3 RS 2019-06-12 §208 Markanvisningsavtal
Bilaga 3 Markanvisningsavtal
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Tjänsteskrivelse
RS 2020/1518

Region Gotland

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF
SBF
AB GotlandsHem
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29

RS § 132

Beslut om direktanvisning av Visby
Signallottan 2 till AB Gotlandshem

RS 2019/510
AU § 119

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att direktanvisa fastigheten Visby Signallottan 2 till AB
Gotlandshem för en köpeskilling motsvarande 1600 kr/kvm bruttoarea byggrätt.

Regionstyrelsen beslutade 2019-03-28 att återta markanvisningen avseende fastigheten Visby Signallottan 2 och därmed häva upprättade avtal mellan GBJ Signallottan
AB och Region Gotland. GBJ har även via mail meddelat att man valt att inte
förvärva fastigheten.
I samband med detta beslutades att inleda en dialog med AB Gotlandshem om en
direktanvisning av fastigheten för att på så sätt säkerställa tillskapandet av fler hyresrätter. AB Gotlandshem har meddelat att de är intresserade av att förvärva fastigheten med syfte att bygga flerbostadshus med upplåtelseform hyresrätt.
Högsta tillåtna byggnadsarea är enligt gällande detaljplan 6 000 kvm bruttoarea byggrätt för aktuellt område. Köpeskillingen föreslås i enlighet med köpeavtalet som
tecknades med GBJ, vilken efter indexuppräkning uppgår till 1600 kr/kvm bruttoarea byggrätt. Övriga villkor kommer att framgå av kommande avtal mellan parterna
och beslut kring dessa fattas av regionstyrelsen.
Enligt gällande fastighetspolicy ska regionen alltid tillse att fastighetsförsäljningar och
förvärv sker på marknadsmässiga villkor och på en konkurrensutsatt marknad.
Då behovet av att tillskapa fler hyresrätter i varierande storlek är stort över hela
Gotland och framför allt i Visby samt att ett av de säkraste instrumenten en kommun
har för att säkerställa att så sker, är att anvisa mark till det allmännyttiga bostadsbolaget kan ett avsteg från fastighetspolicyn motiveras.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det genom en direktanvisning av Signallottan 2
till AB Gotlandshem säkerställs att fler hyresbostäder tillskapas. Förvaltningen förslår
därför regionstyrelsen att godkänna en direktanvisning till AB Gotlandshem för en
köpeskilling motsvarande 1600 kr/kvm bruttoarea byggrätt.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) med instämmande av Johan Thomasson (L) yrkar i enlighet med
regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29

RS § 132 forts
RS 2019/510

Saga Carlgren (V) yrkar att om Gotlandshem ansöker om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder med lägre hyror så sänks markpriset till en nivå som möjliggör
investeringsstöd för bostadsprojektet.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Saga Carlgrens yrkande finner
att eget yrkande bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 208

Markanvisningsavtal Signallottan 2 AB
GotlandsHem

RS 2019/591
AU § 185

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Signallottan 2 med AB
Gotlandshem godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-29, § 132, att direktanvisa fastigheten Signallottan
2 till AB Gotlandshem efter det att tidigare anvisning till GBJ bostadsutveckling AB
upphävts.
Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för den aktuella fastigheten. Ett villkor för markanvisningen är att de bostäder som produceras på fastigheten är i hyresrättsform, vilket har varit ett starkt skäl för att direktanvisa marken till
AB Gotlandshem. Upplåtelseformen kommer även att regleras i kommande
exploaterings-/genomförandeavtal.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

-

Visby Signalottan 2 anvisas till exploatören till och med 2021-04-30 med
utgångspunkt i regionstyrelsens beslut om direktanvisning.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande av bostäder i form av
radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 6 000 kvm
bruttoarea.
Köpeskillingen motsvarar 1 600 kr/kvm bruttoarea.
Priset ligger fast till och med två år efter regionstyrelsens beslut om att godkänna
detta avtal. Om fastighetsaffären därefter inte har genomförts räknas köpeskillingen upp med index.
Exploatören ska före det att bygglov sökes redovisa ett förslag för exploateringen
innehållande utformning, gestaltning, lägenhetsstorlekar, hyresnivåer, parkeringslösningar, grönytor, lekytor och andra faktorer som kan vara av vikt för
exploateringens slutliga resultat.
Exploatören ska vid undertecknande av markanvisningsavtalet upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet.
Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande exploaterings/genomförandeavtal mellan parterna.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 208 forts
RS 2019/591

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram dels en
beskrivning av hur området och bebyggelsen ska utformas samt även en genomförandeplan som båda ska tillställas regionen för godkännande. Först därefter
upprättas exploaterings-/genomförandeavtal och köpekontrakt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal är
upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut 2019-04-29 om direktanvisning till
AB Gotlandshem och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Signallottan 2.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att om statligt investeringsstöd söks och beviljas ges
rabatt på markpriset med 500 kr per kvadratmeter bruttoarea (BPA).
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-02
Skickas till
Teknikförvaltningen mark- och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Elisabeth Kalkhäll, AB Gotlandshem
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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UTFÄRDAD AV

Gotlandshem
Powerproject

UTFÄRDAD DATUM

2020-05-19
ANSVARIG

Conny Hederstedt
REV DATUM

2020-07-01

REV KOMMENTAR

REV NR

2

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 299

Genomförandeavtal Signallottan 2 AB
Gotlandshem

RS 2020/1518

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas utan eget yttrande.

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-29, § 132 att direktanvisa fastigheten Signallottan 2
till AB GotlandsHem efter det att tidigare anvisning till GBJ bostadsutveckling AB
upphävts.
Regionstyrelsen godkände 2019-06-12, § 208 upprättat markanvisningsavtal för den
aktuella fastigheten. Ett villkor som ställdes för att godkänna markanvisningen var att
de bostäder som produceras på fastigheten ska vara i hyresrättsform, vilket utgjorde
huvudskälet för en direktanvisning till AB GotlandsHem. I enlighet med regionstyrelsens beslut om direktanvisning är markanvisningen giltig till och med 2021-04-30,
vilket innebär att det senast vid detta datum ska föreligga giltigt bygglov för att överlåtelse av fastigheten ska ske.
Ett genomförandeavtal har upprättats mellan Region Gotland och AB GotlandsHem
med syfte att säkerställa markanvisningens intentioner samt detaljplanens genomförande. Genomförandeavtalet reglerar i huvudsak marköverlåtelse med villkor för
detta, fördelning av kostnader samt utförande av allmänna och övriga anläggningar,
villkor under byggtiden såsom hantering av eventuella markföroreningar, fornlämningar, erforderliga tillstånd, byggtrafik och andra störningar under byggtiden.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att erinra mot upprättat genomförandeavtal och föreslår regionstyrelsen att besluta om ett godkännande av detsamma.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar på följande tillägg i avtalet på sida två, punkt 1.2 Policys och
riktlinjer:
Företaget åtar sig att följa de Riktlinjer för bostadsförsörjning som gäller för Region
Gotland. Särskilt punkten 7.2 Bostadssociala ambitioner – där vikten av att långsiktigt
hålla hyreskostnaderna nere betonas.
Arbetsutskottet bifaller yrkandet och ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till
regionstyrelsens sammanträde ta fram ett avtal med ny formulering. Ärendet
överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1559
20 oktober 2020

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Tillägg till markanvisningsavtal Hamra Storms 2:4
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner förslag till tillägg av markansvisningsavtal mellan
Storsudrets Fastighetsutveckling AB och Region Gotland avseende Hamra
Storms 2:4.

Sammanfattning

Dåvarande ledningskontoret genomförde under 2012 tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen en markanvisningstävling för Vändburgs nya hamn.
Efter genomförd tävling beslutade regionstyrelsen 2012-09-27 att utse Storsudrets
Fastighetsutvecklings AB (SFAB) bidrag som vinnare i markanvisningstävlingen.
Regionstyrelsen beslutade 2013-12-11 §364 att godkänna ett markanvisningsavtal
med SFAB avseende utveckling av Vändburgs hamn. Markanvisningsavtalet gällde i
två år från och med regionstyrelsens beslut med möjlighet till förlängning under
förutsättning att försening av planprocessen ”inte beror på Byggherren, exempelvis
att detaljplanen överklagas eller att Regionens egen handläggning av olika skäl
fördröjer genomförandet”.
Regionfullmäktige beslutade den 14 maj 2018, Rf § 62, att anta en ny detaljplan för
del av Hamra Storms 2:4 - Vändburgs hamn. Planen överklagades till mark- och
miljödomstolen. Länsstyrelsen i Gotlands län beslutade den 11 juli 2018 att
överpröva beslutet att anta detaljplanen med stöd av 11 kap. 10 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL. Med anledning av länsstyrelsens överprövning beslutade
mark- och miljödomstolen att vilandeförklara målet i väntan på att länsstyrelsens
överprövning avgjorts slutligt. Den 21 januari 2019 beslutade länsstyrelsen att med
stöd av 11 kap. 11 § PBL upphäva den antagna detaljplanen. Region Gotland
överklagade men återkallade därefter överklagandet och ärendet hos Regeringen
skrevs av den 11 april 2019.
Region Gotland har nu påbörjat ett förnyat detaljplanearbete avseende området och
förslag till ny detaljplan är för närvarande utsänt för samråd.
Mellan Region Gotland och SFAB har tagits fram ett förslag till tillägg av
markanvisningsavtal med syfte att förlänga tidigare tecknat markanvisningsavtal med
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1559

två år från och med det datum då tilläggsavtalet vinner laga kraft. Tidigare
markanvisningsavtal gäller i övrigt på oförändrade villkor.
Bedömning

I markanvisningsavtalet tecknat 2013 och gällande i två år finns möjlighet till
förlängning i det fall planprocessen blir fördröjd och då detta inte beror på
exploatören. I aktuellt fall har detaljplanen överprövats av Länsstyrelsen och därefter
har en ny planprocess inletts. En förlängning av markanvisningsavtalet är därmed
möjlig och borde ha formaliserats tidigare. Intentionen mellan parterna har också
varit att så ska ske och nuvarande förslag till detaljplanen bygger på SFABs
tävlingsbidrag. Regionstyrelseförvaltningen förordar därmed regionstyrelsen att
godkänna föreliggande förslag till tilläggsavtal till markanvisningsavtalet.

Beslutsunderlag

Markanvisningsavtal
Tillägg till markanvisningsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
SBF Planenheten
TKF Mark & stadsmiljö
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/300
19 oktober 2020

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Motion. Förmånscyklar till Region Gotlands anställda
Förslag till beslut



Regionsstyrelseförvaltningen stödjer motionärens intention med att få fler
medarbetare att cykla mer, men anser att detta kan tillgodoses på bättre sätt
än med förmånscyklar.



Regionstyrelseförvaltningen får i samband med revidering av
friskvårdsriktlinjer även i uppdrag att ser över aktiviteter för att kunna
erbjuda någon form av aktivitet/erbjudande som kan uppmuntra
medarbetare att cykla mer.



Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen

Sammanfattning

Filip Reinhag (S) har i motion föreslagit att regionen ska erbjuda förmånscyklar till
sina medarbetare. Enligt motionären skulle detta dels stärka regionens
attraktionskraft som arbetsgivare, dels öka sannolikheten för en daglig motion och
därmed ett större välbefinnande för medarbetaren. Förslaget skulle också minska
bilåkandet och därmed gynna en omställning till mindre klimatpåverkan.
Ärendebeskrivning

Det har de sista åren blivit vanligare att arbetsplatser, såväl privata som offentliga,
erbjuder någon form av förmånscyklar till sina medarbetare. Koncepten skiljer sig lite
åt men vanligast är att regionen anlitar en utförare som tillhandahåller ett antal olika
cykelmodeller i olika prisklasser som erbjuds medarbetarna att ”leasa” månadsvis.
Kostnaden dras direkt från lönen och kan vara ett bruttolöne- eller nettolöneavdrag
(med lite olika konsekvenser, vanligast är dock ett bruttolöneavdrag) och
administreras av ett finansbolag. Efter en viss tidsperiod, till exempel 3 år, erbjuds
medarbetaren att köpa cykeln för ett restvärde eller så lämnas den åter.
De organisationer som valt att tillhandahålla förmånscyklar är av uppfattningen att
det på många sätt bidragit till vinster rörande varumärke, motionsvanor och
klimatpåverkan.
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Många har dock avstått med hänvisning till att de fördelar som uppstår inte uppväger
nackdelarna.
Nackdelarna med konceptet är att tjänsten tillhandahålls via tjänstekoncession och
måste upphandlas och även om det vinnande företaget tillhandahåller viss
administration, kommer det att behövas administrativ stöttning från regionen ungefär
motsvarande en halvtids tjänst.
Det är inte heller möjligt att redan vid avtalstecknandet mellan medarbetaren och
företaget veta vad priset slutligen blir för cykeln. Det är först vid avtalstidens utgång,
då ett eventuellt utköp blir aktuellt, som man vet vad restvärdet blir och därmed den
totala kostnaden för cykeln. Detta är en osäkerhetsfaktor och löften om 40-50%
billigare cykel än privat köp i affär stämmer inte. Marknadsvärdet (restvärdet) efter
tre år är oftast så pass högt att det totala priset för cykeln blir högre än om man
skulle köpt den kontant eller på avbetalning.
Ett bruttolöneavdrag innebär också att pensionsrätten minskar liksom den
sjukdomsgrundande inkomsten, SIG. Förmånen ska också förmånsbeskattas.
Det som kan anses vara fördelaktigt för medarbetaren och därmed en förmån är att
man får en cykel till en jämn kostnad varje månad (detta ska dock ses som en ”hyra”,
inte en avbetalning), att det går att välja på många olika cyklar som förevisas på plats
och att det kanske ingår service och/eller reparationer beroende på vad som står i
avtalet. Det blir däremot sällan en ekonomiskt ”förmån” för den enskilda
medarbetaren, något som många läser in i begreppet förmånscykel.
Ett alternativ till att upphandla tjänsten kan vara att regionen ser över andra
alternativ för att få medarbetare att cykla mer. Tillexempel vad olika cykelhandlare på
ön kan erbjuda regionens medarbetare i form av olika slags rabatter, cyklar, möjlighet
till avbetalning, service eller annat. Detta kombinerat med möjlighet till avbetalning
skulle kunna vara ett motsvarande erbjudande som förmånscyklar, men innebär att
medarbetaren inte kommer att förmånsbeskattas samt SGI och pensionsrätten
minskar inte.
Regionstyrelseförvaltningen har idag i uppdrag att se över rutiner för friskvård och
motionärens intention skulle kunna tas upp i det arbetet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen stödjer motionärens intention med att få fler
medarbetare att cykla mer, men bedömer inte att förmånscyklar är det bästa sättet att
uppnå detta. Nackdelen med förmånscyklar uppväger enligt
Regionstyrelseförvaltningens bedömning inte fördelarna.
Motionärens intention kan uppnås på annat sätt, tillexempel genom att lokala
handlare erbjuder regionens medarbetare en viss rabatt, möjlighet till avbetalning
samt visningar av olika cyklar etc.
Regionstyrelseförvaltningen får i samband med revidering av friskvårdsriktlinjer även
i uppdrag att se över aktiviteter för att kunna erbjuda någon form av
aktivitet/erbjudande som kan uppmuntra medarbetare att cykla mer.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/300

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionären
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Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Erbjud förmånscyklar till Region Gotlands anställda.
Införandet av förmånscyklar har en rad fördelar. Arbetsgivarrollen, folkhälsan, miljön och
trafiksituationen. Förmånscykel innebär att anställda i Region Gotland erbjuds att välja en cykel enligt
särskilt avtal där avdrag görs på lönen varje månad. Många andra kommuner och regioner runtom i
Sverige har infört detta och efterfrågan har varit stor. Erbjudandet innefattar en stor valfrihet av cyklar
med allt från traditionella cyklar, elcyklar och lådcyklar.
Att vara anställd i Region Gotland ska innebära goda villkor och attraktiva arbetsplatser. Region
Gotland har under de senaste åren arbetat för att stärka rollen som arbetsgivare med bland annat
särskilda lönesatsningar. En pusselbit att lägga till förmånerna med att arbeta inom Region Gotland
skulle vara erbjudandet av förmånliga avtal för cyklar till samtliga anställda.
Ett ökat cyklande innebär en bättre folkhälsa. Daglig motion och idrott genom hela livet är en av de
enskilt viktigaste variablerna för förbättrad hälsa och välmående. Genom ett införande av
förmånscyklar ökar sannolikheten för just daglig motion hos ca 6500 anställda. Ett ökat cyklande
innebär minskat bilåkande. Förmånscykeln är ett bra incitament för de anställda att oftare låta bilen stå.
Det skulle minska utsläppen och Gotlands del i den så akuta och viktiga omställningen för minskade
klimatförändringar.
I parkeringsstrategin nämns just ökat cyklande och förmånscyklar som en viktig del i att lösa
parkeringssituationen. Fler cyklar innebär minskat tryck på parkeringsplatser för bilar.
Gotland är avlångt och införandet av förmånscyklar skulle sannolikt inte vara en möjlighet för alla
anställda, men för många. Det skulle göra vardagen lättare för de som måste använda bilen och som
saknar andra alternativ.
En positiv konsekvens av detta är minskade kostnader för parkeringar och ett lägre behov av
investeringar i parkeringslösningar.
Införandet av förmånscykeln som ett erbjudande till Region Gotlands anställda skulle skapa många
goda konsekvenser.
Därför yrkar jag på att:
-

Region Gotland inför förmånscyklar som erbjudande till sina anställda.

Filip Reinhag
Socialdemokraterna

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 301

Motion. Förmånscyklar till Region Gotlands
anställda

RS 2019/300

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Motionen anses besvarad.

Filip Reinhag (S) har i motion föreslagit att regionen ska erbjuda förmånscyklar till sina
medarbetare. Enligt motionären skulle detta dels stärka regionens attraktionskraft som
arbetsgivare, dels öka sannolikheten för en daglig motion och därmed ett större
välbefinnande för medarbetaren. Förslaget skulle också minska bilåkandet och därmed
gynna en omställning till mindre klimatpåverkan.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer motionärens intention med att få fler medarbetare
att cykla mer, men bedömer inte att förmånscyklar är det bästa sättet att uppnå detta.
Nackdelen med förmånscyklar uppväger enligt förvaltningens bedömning inte
fördelarna.
Motionärens intention kan uppnås på annat sätt, tillexempel genom att lokala handlare
erbjuder regionens medarbetare en viss rabatt, möjlighet till avbetalning samt visningar
av olika cyklar etc.
Regionstyrelseförvaltningen får i samband med revidering av friskvårdsriktlinjer även i
uppdrag att se över aktiviteter för att kunna erbjuda någon form av aktivitet/
erbjudande som kan uppmuntra medarbetare att cykla mer.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/529
30 september 2020

Lotta Israelsson, HR-direktör

Regionstyrelsen

Medborgarförslag: Skatteverkets riktlinje angående
friskvårdsbidrag för sina anställda
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget tillstyrkes genom att blanketter och skrivningar redan är
reviderade.

Ärendebeskrivning

Margareta Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon vill att regionen
korrigerar sina blanketter för vad som är giltigt att använda sina friskvårdspengar till
och att dessa ska följa skatteverkets rekommendationer.
Skatteverket har utökat sin skrivning kring skattefria personalvårdsförmåner som
beskrivs som förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Fler
aktiviteter lades då till där ridning är ett exempel. Alla arbetsgivare kan själva
bestämma vilka aktiviteter som denna vill erbjuda sina anställda genom ett
friskvårdsbidrag, skatteverkets skrivning handlar om hur arbetsgivaren ska hantera
och bedöma en eventuell förmånsbeskattning av dessa aktiviteter.
Region Gotlands hållning är att vi ska följa den skrivning som skatteverket har. I den
pågående revidering av riktlinje för friskvård, där friskvårdsbidraget är en del, som
förväntas bli klar under 2020 så är detta inriktningen. I väntan på att denna revidering
blir klar så har nuvarande blanketterna och skrivningar i exempelvis personalhandbok
reviderats.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 302

Medborgarförslag. Följa skatteverkets
riktlinjer angående anställdas friskvårdsbidrag för att rida

RS 2019/529

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget bifalls.

Margareta Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon vill att regionen
korrigerar sina blanketter för vad som är giltigt att använda sina friskvårdspengar till
och att dessa ska följa skatteverkets rekommendationer.
Skatteverket har utökat sin skrivning kring skattefria personalvårdsförmåner som
beskrivs som förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Fler
aktiviteter lades då till där ridning är ett exempel. Alla arbetsgivare kan själva bestämma
vilka aktiviteter som denna vill erbjuda sina anställda genom ett friskvårdsbidrag,
skatteverkets skrivning handlar om hur arbetsgivaren ska hantera och bedöma en
eventuell förmånsbeskattning av dessa aktiviteter.
Region Gotlands hållning är att vi ska följa den skrivning som skatteverket har. I den
pågående revidering av riktlinje för friskvård, där friskvårdsbidraget är en del, som
förväntas bli klar under 2020 så är detta inriktningen. I väntan på att denna revidering
blir klar så har nuvarande blanketterna och skrivningar i exempelvis personalhandbok
reviderats
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2019-04-15
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1185
3 november 2020

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Information om nya Gotländska ståndpunkter
Förslag till beslut

•

Informationen avseende Gotländska ståndpunkter om kommunikationerna till
och från Gotland, är mottagen.

Sammanfattning

Gotlands Trafikråd har tagit fram ett förslag till nya Gotländska ståndpunkter om
kommunikationerna till och från Gotland. När ståndpunkterna behandlats i
Trafikrådet har, enligt instruktion för Trafikrådet, en företrädare för respektive
politiskt parti i regionfullmäktige bjudits in för att delta.
Vid Trafikrådets möte den 29 september 2020 godkände rådet nya ståndpunkter och
har nu tagit fram en mer lättillgänglig version i form av en broschyr med
genomarbetad layout.
Kommande vecka har Trafikrådets styrelse för avsikt att lansera de antagna
ståndpunkterna i ett pressutskick. I samband med detta kommer ståndpunkterna
även att skickas till infrastrukturministern.
Ärendebeskrivning

Gotlands Trafikråd, som är samrådsorgan i kommunikationsfrågor, ansvarar för att ta
fram Gotländska ståndpunkter för flyg- och färjetrafiken. Nuvarande ståndpunkter
togs fram av Trafikrådet 2012. Region Gotland leder arbetet i Trafikrådet, och har
haft ansvaret för att bemanna ett projekt med målet att arbeta fram förslag till nya
Gotländska ståndpunkter under 2019/2020. En projektgrupp har under året arbetat
med att framtagandet enligt en uppgjord projektplan med följande innehåll:
November 2019 – mars 2020.
Huvudsakligen kunskapsinsamling och sammanställning av tidigare
framtaget material. Genomförande av dialoger och intervjuer med
relevanta aktörer på och utom Gotland.
April 2020 – november 2020.
Framtagande av nya Gotländska ståndpunkter. Fokus på att utifrån
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genomförda dialoger bearbeta materialet och samordna de olika
intressenternas behov utifrån nuläge och framtid. Samråd med
Trafikrådets aktörer och bearbetning av material för att åstadkomma
en produkt som alla Trafikrådets aktörer kan ställa sig bakom.
Trafikrådets styrelse utgör projektets styrgrupp och regelbunden rapportering av
projektets framdrift har skett vid Trafikrådets och styrelsens sammanträden. När
ståndpunkterna behandlats i Trafikrådet har, enligt instruktion för Trafikrådet, en
företrädare för respektive politiskt parti i regionfullmäktige bjudits in för att delta.
Vid Trafikrådets möte den 29 september 2020 godkände rådet, med vissa ändringar,
det dokument som skickats ut inför mötet. Projektet fick i uppdrag att genomföra
dessa mindre ändringar och kompletteringar, samt att tillsammans med
kommunikationsbyrå, ta fram en mer lättillgänglig version av de nya ståndpunkterna i
form av broschyr med genomarbetad layout. Det färdiga resultatet presenteras nu i
form av en broschyr med Gotländska ståndpunkter indelade i sex olika kategorier.
Dokumentet ersätter de nuvarande ståndpunkterna från 2012.
Kommande vecka har Trafikrådets styrelse för avsikt att lansera de antagna
ståndpunkterna i ett pressutskick. I samband med detta kommer ståndpunkterna
även att skickas till infrastrukturministern.
Projektet arbetar för närvarande med att ta fram en verktygslåda med
kommunikationsaktiviteter som Trafikrådets deltagare kan använda sig av i arbetet
med att sprida kunskap om och kommunicera ståndpunkterna. Det kan exempelvis
handla om verktyg och material för att genomföra seminarier, annonskampanjer eller
andra aktiviteter.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att de nya ståndpunkterna som nu godkänts av
Trafikrådet, är väl förankrade inom näringsliv, organisationer och övriga gotländska
samhället och nu med fördel kan kommuniceras med de aktörer som har
nyckelpositioner när det gäller planering och beslut om framtida trafik till och från
Gotland.

Beslutsunderlag

Gotländska ståndpunkter, broschyr
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Gotländska ståndpunkter
om kommunikationerna
till och från Gotland

Ett Gotland för alla
Hur ska flyg- och färjetrafiken fungera för att främja Gotlands
utveckling? Här presenteras de gotländska ståndpunkterna
i frågan, framtagna av Gotlands Trafikråd.
För Gotland är kommunikationerna med
fastlandet en nyckelfråga. En välfungerande
flyg- och färjetrafik är avgörande för öns
utveckling. Hållbarhet, långsiktighet och god
tillgänglighet behövs för att det gotländska
samhället och näringslivet ska fortsätta bidra
till tillväxt i hela landet. Kommunikationerna
till och från Gotland har direkt påverkan på vår
attraktions- och konkurrenskraft, ekonomiska
utveckling och välfärd.
Satsningar beslutade av riksdag
och regering inom infrastruktur- och
kommunikationsområdet, är vägar mot
dynamik och utveckling. Den nationella
transportpolitikens övergripande mål är
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i
hela landet.

Sverige behöver en ändamålsenlig infrastruktur
och Gotland är en självklar del av denna. Resor
och transporter måste fungera effektivt över
kommun- och länsgränser. Hamnområden och
flygplatser är i det perspektivet särskilt viktiga
för Gotlands del.
Gotland är Sveriges mest företagsamma region
och tillsammans skapar företagen över 10 000
arbetstillfällen på ön. Men våra förutsättningar
skiljer sig delvis från andra svenska regioners
och möjligheten att konkurrera på lika villkor
begränsas av ö-läget. Inom EU arbetas det
aktivt med att minska skillnaderna mellan olika
regioners förutsättningar (EU-fördraget artikel
174). Bland annat handlar det om att överbrygga
geografiska hinder för öar.

Nationella, regionala och lokala kriser eller
höjd beredskap ställer, bland annat ur ett
totalförsvarsperspektiv, ökade krav på ett väl
fungerande logistiksystem. Fungerande flygoch färjetransporter är avgörande för Gotlands
förmåga att motstå allvarliga störningar i
samhällets funktionalitet. Det kan handla
om möjligheter att genomföra transport av
sjukvårdspatienter och medicinska prover på
ett effektivt sätt, men också att långsiktigt
säkra in- och utförsel av varor och materiel för
civilsamhälle och totalförsvar.

Regeringen har utsett Gotland till en
energipilot som ska gå före övriga Sverige
i energiomställningen. Gotland har goda
förutsättningar att bli en föregångare inom
både flyg- och färjetrafiken, med stor andel
förnybar energi och starkt lokalt engagemang.
Pilotuppdraget ger höga förväntningar på
att hela trafiksystemet får ökad klimat- och
miljöprestanda. Om rätt förutsättningar ges
innebär det nya möjligheter för en positiv och
hållbar utveckling både regionalt och nationellt.
Då kan Gotland visa vägen för hur nationella mål
kan nås både för transportoch klimatpolitiken.
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Fakta om resande,
besökare och transporter
De gotländska
ståndpunkterna

För såväl flyg som färja har antalet resande kontinuerligt
ökat under en följd av år, det gäller både bofasta och besökare.
Även godstransporterna har ökat.
+70%
+52%

+41%

+40%
+4%

l:

2000

2019

2000

2019

2000

2019

2000

2019

2000

2019

Antal invånare
på Gotland

Flygresandets
utveckling

Färjeresandets
utveckling

Antal
gästnätter

Antal lastmeter gods
på färjorna

2000: 57 313
2019: 59 686

2000: 318 440 pers.
2019: 446 764 pers.

2000: 1 290 674 pers.
2019: 1 822 292 pers.

2000: 623 000
2019: 1 025 521

2000: 551 021
2019: 837 957

(Antal resenärer till
och från Gotland)

(Antal resenärer till
och från Gotland)

Källa: Swedavia

Källa: Teknikförvaltningen
Region Gotland

Källa: SCB

Trafiken till och från Gotland
- enkel, hållbar, prisvärd och snabb!
De gotländska ståndpunkterna visar hur
Gotlands Trafikråd vill att trafiken mellan
Gotland och fastlandet ska se ut. För ett väl
fungerande trafiksystem behövs satsningar
och åtgärder. Ståndpunkterna ska ses som en
helhet men är också viktiga var och en för sig.

(Antal lastmeter till
och från Gotland)

Källa: SCB och
Tillväxtverket

Källa: Teknikförvaltningen
Region Gotland

5

1) Snabba, täta och
säkra överfarter med färja
• Hela resan och transporten ska
fungera enkelt och smidigt.
• För både gods och passagerare ska det
finnas minst två dubbelturer per dygn till
Nynäshamn och minst en dubbeltur per
dygn till Oskarshamn året om. På södra
linjen ska det även finnas två dubbelturer
minst en gång i månaden året runt för att
möjliggöra besök över dagen. Detta
definieras som bastrafik.
• Vid ökad efterfrågan, exempelvis under
sommar och storhelger, måste det finnas
kapacitet som motsvarar behovet.
• Färjeöverfarten ska ta högst tre timmar
och utvecklas mot ännu snabbare.
Detta ska gälla alla dagar året om på
båda linjerna.
• Bastrafikens kvällsturer ska vara i Visby
senast vid midnatt. Snabba resor, rimliga
avgångs- och ankomsttider som ger
förutsättningar för så långa vistelsetider
som möjligt i Stockholm och
södra Sverige.

• Avgångs- och ankomsttider som är
anpassade efter företagens behov av
att koppla samman med logistikkedjorna
på fastlandet.
• Inom transportsystemet ska alla typer av
farligt godstransporter kunna tillgodoses.
• Färjorna som används i trafiken ska
fortsatt vara moderna, klara höga
miljökrav och vara konstruerade för
Östersjöns särskilda förutsättningar, för
att erbjuda olika kundgrupper en bekväm,
trygg och säker överfart.
• Färjetrafiken ska bidra med funktion
och tillräcklig kapacitet för passagerare
och gods, för att möjliggöra ökad tillväxt
och utveckling och därmed utveckla såväl
Gotland som hela Sverige.
• Utöver den upphandlade trafiken ska det
vara möjligt med konkurrerande trafik.
• Upphandlad färjeoperatör ska ha god
dialog med det gotländska samhället
och näringslivet.
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2) Tur och retur med flyg
över dagen till hela Sverige
• Gotlands läge gör att flygtrafiken
har en viktig roll i trafiksystemet.
• För såväl privat resande som för
affärsresenärer är det viktigt att alla orter
i Sverige med flygplats med reguljärtrafik
ska nås fram och tillbaka över en dag
och vice versa. Det ska gälla året runt
alla dagar.
• Flygtrafik till både Bromma, nav för
nationell trafik och Arlanda, nav för
internationell trafik, är viktigt för en
fortsatt positiv utveckling av Gotlands
näringsliv och samhälle.

• Gotlands förbindelser med omvärlden
bör öka genom fler flygdestinationer.
För en fortsatt utveckling är det viktigt
att flera flygbolag kan trafikera Gotland.
• Terminaler och terminalområden ska vara
tillgängliga, säkra och anpassade för olika
kategorier av resande och transporter.
• Det behövs en förbättrad kollektivtrafik
och hållbara transporter till och från
Visby Airport.

• Tidiga morgonturer till såväl Bromma
som Arlanda är avgörande för
Gotlands utveckling.
• Det är viktigt att Visby Airport ingår
i det nationella basutbudet av
strategiska flygplatser.
• Goda villkor för flygtrafiken till och från
Gotland krävs, eftersom flyget är extra
viktigt för Gotland.
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3) Resor och transporter
i linje med klimat- och miljömål
• Gotlands trafiksystem måste få utvecklas
hållbart. För Gotland är färjetrafiken vad
marktransporter är för andra regioner.
Flyget kan närmast jämföras
med snabbjärnväg.
• Merkostnader för en omställning i förtid
av Gotlandstrafiken ska inte bäras lokalt
av företag eller lokalsamhälle, i form av
ökade rese- och transportkostnader.
Samma förutsättningar ska gälla
för Gotlandstrafiken som vid andra
kommunikationssatsningar i Sverige.
• Flyg till Gotland bör vara bland de första
sträckorna där elflyg i kommersiell trafik
blir verklighet. Visby Airport är lämpad
som innovationsflygplats.

• Gotlands färjetrafik ska visa vägen till hur
de klimat- och transportpolitiska målen
kan nås.
• Krav på teknikutveckling och innovation
vid upphandlingen ska klara att ge
energieffektiva fartyg som är oberoende
av fossila bränslen, detta utan att
minska kraven på snabba och
tillgängliga överfarter.
• Strategier för de gotländska
styrkeområdena, mat/livsmedelsoch besöksnäring, förutsätter en snabb
utveckling till ett klimatsmart resande
med flyg och färja.

• Regeringens klimatpolitiska handlingsplan
som leder till att statliga upphandlingar
ska bidra till att nå Sveriges klimatmål, kan
med fördel användas vid upphandlingen
av Gotlandstrafiken för att åstadkomma
en snabb färjetrafik med hög miljöoch klimatprestanda.
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4) Konkurrenskraftiga priser
• Med flera aktörer i flyg- och
färjetrafiken ges förutsättningar för
konkurrenskraftiga biljettpriser.
• Det behövs konkurrenskraftiga biljettpriser
för färjetrafiken, ”vägpriser”, i förhållande
till jämförbara resmål och motsvarande
sträckor på landsväg.
• Skäligt prissatta biljetter för resenärer av
olika kategorier. Priset för resor med färja
och flyg till Gotland måste vara i nivå med
annat resande inom landet.
• För att företagen ska kunna bibehålla
och bredda sina marknader nationellt
och internationellt, måste fraktpriserna
vara konkurrenskraftiga och skäliga.
• Transportköpare ska ha tillgång till en väl
fungerande marknad till priser i nivå med
övriga Sverige.
• För resenärer som reser ofta ska
möjligheter till rabattsystem/
mängdrabatt finnas.
• För gotlänningar ska fast, rabatterat
biljettpris på färjan finnas.
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5) En nordlig och en sydlig
fastlandshamn, samt en
reservhamn på Gotland
• I dagsläget är Visby hamn den enda hamn
på Gotland som linjefärjor kan angöra. En
reservhamn på Gotland är en förutsättning
för att säkra den nödvändiga försörjningen
till och från ön i ett läge där Visby hamn
av någon anledning inte kan användas.
Sett ur ett krisberedskapsperspektiv
är detta av stor vikt för öns
samlade totalförsvarsförmåga.
• Nynäshamn och Oskarshamn ska
vara hamnarna i bastrafiken. De ska
ha långsiktig kapacitet både för gods
och för passagerare samt inkludera
totalförsvarets behov.
• För kompletterande trafik är även andra
hamnar intressanta, till exempel Västervik.

• Fortsatt utbyggnad av väg- och
tågförbindelser till och från Nynäshamn
med fokus på förbättrade tvärförbindelser.
• Förbindelserna till/från Oskarshamn
måste förbättras. Utökad tillgänglighet
med kollektivtrafik, tåg och buss behövs,
särskilt för att kunna resa söderut
och västerut i landet. Vägnätet
behöver förstärkas.
• Det behövs en förbättrad kollektivtrafik
och hållbara transporter till och från
Visby hamn.
• Terminaler och terminalområden ska vara
tillgängliga, säkra och anpassade för olika
kategorier av resande och transporter.

• Tillgängligheten till hamnarna måste
förbättras, både på Gotland och
på fastlandet.
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6) Ett trafiksystem för
beredskap och samhällsnytta
• Gotlands strategiska läge, rådande
säkerhetsläge och försvarets
återetablering i regionen gör att hänsyn
måste tas till försvarets särskilda behov.
• Gotlands kapacitet för att klara perioder
utan in- och utförsel av varor och materiel
är begränsad och måste tas i särskilt
beaktande. Reservhamnen är en del
i detta, liksom att flygtrafiken kan
säkerställas vid samhällsstörningar.
• Visby flygplats har beredskap dygnet runt
för kris- och nödsituationer och det är
viktigt att detta kan upprätthållas över tid.
• Visby flygplats måste på grund av ö-läget
ha ett bemannat flygledartorn. Flyget är
en av de samhällskritiska funktionerna.
• Flyg och färjor ska utgöra delar av ett
väl fungerande logistiksystem som även
tar hänsyn till totalförsvarets behov
och krislägen.
• Sjukvårdens förutsättningar för att
transportera patienter, medicinska
prover och utrustning, måste beaktas.
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HELSINGFORS

OSLO
ARLANDA
BROMMA

TALLINN
STOCKHOLM

NYNÄSHAMN

VISBY

Gotland har reguljär flygtrafik året runt och
dagligen till Bromma och Arlanda. Färjetrafiken
går mellan Visby-Nynäshamn och VisbyOskarshamn. Restiden på linjerna är med dagens
höghastighetsfärjor drygt 3 timmar. Färjorna är
både gods- och passagerarfartyg. Nynäshamn
trafikeras med två tur- och returturer om dagen,
och Oskarshamn med en. Antalet turer och
destinationer inom flyg- och färjetrafiken ökar
under storhelger och sommartid.

RIGA

OSKARSHAMN

KÖPENHAMN

VILNIUS

BERLIN

WARSZAWA

Till Gotland reser
vi med färja och flyg

Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika
målgrupper och trafikslagen kompletterar
varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda
rese- och transportlösningar som utgår från
invånarnas, näringslivets och besökarnas
behov. Även verksamheter som totalförsvaret
och sjukvården är beroende av funktionella
transportlösningar.
MINSK
För såväl flyg som färja har antalet resande
kontinuerligt ökat under en följd av år, det gäller
bofasta, besökare och godsvolymerna.

I färjetrafiken görs personresande till ca 75 %
på den norra linjen och 25 % på den södra.
Knappt 30 % av resorna görs av gotlänningar.
Godsmängderna är jämnt fördelade på
båda linjerna.
Viktiga näringsgrenar på Gotland är
livsmedelsindustri, areella sektorn,
besöksnäringen och verksamheter som
bygg och handel. Dessa är i hög grad
transportberoende. Och om Gotland ska vara
en attraktiv plats för människor att bo, leva och
verka på är goda kommunikationer till och från
fastlandet centrala.

19

Trafikrådet består av representanter från näringsliv,
akademi och organisationer, Region Gotland, Swedavia,
Länsstyrelsen och övriga berörda statliga aktörer med
infrastrukturansvar.

Gotlands Trafikråd
gotland.se/trafikradet

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 305

Uppdrag om Gotländska ståndpunkter för
färje- och flygtrafik

RS 2019/1185

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen avseende Gotländska ståndpunkter om kommunikationerna till och
från Gotland, mottages.

Gotlands Trafikråd har tagit fram ett förslag till nya Gotländska ståndpunkter om
kommunikationerna till och från Gotland. När ståndpunkterna behandlats i Trafikrådet har, enligt instruktion för Trafikrådet, en företrädare för respektive politiskt parti
i regionfullmäktige bjudits in för att delta.
Vid Trafikrådets möte den 29 september 2020 godkände rådet nya ståndpunkter och
har nu tagit fram en mer lättillgänglig version i form av en broschyr med genomarbetad layout.
Kommande vecka har Trafikrådets styrelse för avsikt att lansera de antagna ståndpunkterna i ett pressutskick. I samband med detta kommer ståndpunkterna även att
skickas till infrastrukturministern.
Förvaltningens bedömning är att de nya ståndpunkterna som nu godkänts av
Trafikrådet, är väl förankrade inom näringsliv, organisationer och övriga gotländska
samhället och nu med fördel kan kommuniceras med de aktörer som har nyckelpositioner när det gäller planering och beslut om framtida trafik till och från Gotland.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-03

45 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1656
3 november 2020

Lotta Israelsson

Regionstyrelsen

Medarbetaruppskattning till Region Gotlands anställda
Förslag till beslut



Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner inriktningen att genomföra
medarbetaruppskattning med presentkort och att avtal om detta tecknas
snarast för att kunna effektueras till medarbetarna under december månad.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 22 oktober (RS 2020/1536) att, som en av flera
stödåtgärder med anlednng av pågående coronapandemi, avsätta 3 mkr att användas
under 2020 för medarbetaruppskattning till alla regionens anställda.
Regionstyrelseförvaltningen fick vid samma möte i uppdrag att omgående påbörja
arbetet med genomförande samt återkomma till arbetsutskottets möte i november
med en beskrivning av genomförande och fortsatt process.
Ärendebeskrivning

Den pågående coronapandemin har påverkat Region Gotlands verksamheter i
varierande grad och medarbetarna har på olika sätt fått anpassa sitt arbete men också
i vissa fall fått arbeta under ansträngda förhållanden.
Mot bakgrund av detta har regionstyrelseförvaltningen föreslagit för regionstyrelsen
att 3 mkr för en medarbetaruppskattning ska avsättas för 2020. Ett tack för allas
arbetsinsatser under ett annorlunda år. Avsättningen motsvarar ett värde om 400
kr/medarbetare. Regionstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget vid sitt möte den
22 oktober (RS 2020/1536).
Vid kontakt med regioner och kommuner i övriga landet visar det sig att flera gjort
motsvarande avsättning för att ge en medarbetaruppskattning. Flertalet har valt att ge
uppskattning i form av ett presentkort som kan användas hos lokala näringsidkare
och på så sätt både ge uppmuntran men också ge stöd till det lokala näringslivet.
Regeringen har, för att möjliggöra och uppmuntra till medarbetaruppskattning, också
tillfälligt tagit bort skatten av att ge en gåva till medarbetare på upp till 1000 kr per
anställd.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1656

Regionstyrelseförvaltningen har sedan regionstyrelsens möte den 22 oktober fört en
dialog med Visbycentrum AB som kan tillhandahålla en modell för att distribuera
ekonomiska transaktioner via en presentkortslösning.
Villkoren är bl.a. att presentkortet kan användas över hela Gotland och att alla
näringsidkare som vill ska kunna ansluta sig och vara leverantörer.
Värdet på presentkortet ska vara 400 kronor.
Presentkortet ges till alla medarbetare inom Region Gotland som är;
- Tillsvidareanställda
-

Visstidsanställda med en månadsanställning under perioden 1 november till
och med 31 december 2020

Avtal med Visbycentrum AB
Avtal om samarbete kring genomförande tecknas med Visbycentrum AB.
Visbycentrum ansvarar för att ta fram och administrera ett presentkort som alla
handelsorganisationer och näringsidkare på hela Gotland kan ansluta sig till. Även
näringsidkare som inte ingår i handelsorganisationerna kan ansluta sig vid önskemål.
Även denna process administreras av Visbycentrum.
Bedömning

Att genomföra beskriven medarbetaruppskattning och att använda sig av ett
presentkort innebär låg transaktionskostnad, begränsad administration och samtidigt
ett brett användningsområde där näringsidkare på hela Gotland gynnas.
Givet tidsaspekten och komplexiteten i uppdraget bedömer
regionstyrelseförvaltningen att detta är den mest ändamålsenliga lösningen.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 306

Medarbetaruppskattning för Region Gotlands
anställda

RS 2020/1656

Arbetsutskottets beslut
•

Inriktningen att genomföra medarbetaruppskattning med presentkort godkänns och
att avtal om detta tecknas snarast för att kunna effektueras till medarbetarna under
december månad.

Regionstyrelsen beslutade den 22 oktober (RS 2020/1536) att, som en av flera stödåtgärder med anledning av pågående coronapandemin, avsätta 3 mkr att användas
under 2020 för medarbetaruppskattning till alla regionens anställda. Regionstyrelseförvaltningen fick vid samma möte i uppdrag att omgående påbörja arbetet med
genomförande samt återkomma till arbetsutskottets möte i november med en
beskrivning av genomförande och fortsatt process.
Att genomföra beskriven medarbetaruppskattning och att använda sig av ett presentkort innebär låg transaktionskostnad, begränsad administration och samtidigt ett brett
användningsområde där näringsidkare på hela Gotland gynnas. Givet tidsaspekten och
komplexiteten i uppdraget bedömer regionstyrelseförvaltningen att detta är den mest
ändamålsenliga lösningen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/1509
10 november 2020

Viktoria Norberg

Regionstyrelsen

Förändrat uppdrag för mobil biblioteksverksamhet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att:
- uppdraget för den mobila biblioteksverksamheten inom förvaltningen
anpassas till bibliotekslagens prioriterade målgrupper.

Sammanfattning

I och med omvärlds- och samhällsförändringar samt förändringar av allmänhetens
behov behöver den mobila biblioteksverksamheten uppdrag anpassas samt bättre
överensstämma med Bibliotekslagens skrivningar om folkbibliotekens särskilt
prioriterade grupper.
Ärendebeskrivning

Under åren 2018-2020 (förlängt till 2022) har Biblioteken på Gotland erhållit medel
från Statens kulturråds satsning Stärkta bibliotek för ökad tillgång till
biblioteksverksamhet i hela landet. En av delprocesserna i projektet har varit att se
över den mobila biblioteksverksamheten och bättre anpassa den till bibliotekslagens
skrivningar, samhällsutvecklingen och allmänhetens behov. En förstudie har gjorts
med en gedigen omvärldsbevakning av andra kommuners verksamheter, kartläggning
av lokala behov samt förslag på framtida uppdrag och verksamhet. Med
utgångspunkt i förstudien behöver den mobila biblioteksverksamheten ett nytt
uppdrag som ger möjlighet till förändring av verksamhetens prioriteringar och
inriktning över tid.
1994 (KFN §140 941117 dnr 19950179484) fastslog dåvarande Kultur- och
Fritidsnämnden att bokbussverksamheten skulle arbeta utifrån följande
prioriteringsordning för sin verksamhet:
1. Hållplatsstopp i tätbebyggt område där det saknas bibliotek
2. Rörelsehindrade personer
3. Skolor, förskolor, dagbarnvårdare, barnfamiljer
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4. Övriga som bor långt från ett bibliotek
Beslutet grundades på att flera distriktsbibliotek lagts ner och man såg bokbussen
som en slags ersättning. Sedan dess har omvärlden och allmänhetens behov samt
förutsättningarna för verksamheten förändrats. Samtidigt har Bibliotekslagen
tillkommit (1996) och reviderats (2013).
Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättningar, nationella minoriteter, personer med annat
modersmål än svenska samt barn och unga. Med beslutat att verksamheten skall
anpassas för att möta dessa prioritera grupper kan verksamheten utvecklas vidare
över tid enligt förstudiens rekommendationer.
Betydligt färre personer söker sig till hållplatsstoppen sedan 1994 och antalet
hållplatser har därför minskats i takt med neddragningar av resurser. Denna trend är
tydlig även nationellt. Tjänsten Boken kommer (en kostnadsfri tjänst för personer
som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller
funktionsnedsättning inte själv kan komma till biblioteket) som återinförts med
projektmedel, genomförs nu över hela ön och når personer med särskilda behov.
Förstudien föreslår också besök i daglig verksamhet (LSS), på institutioner och
mötesplatser för prioriterade grupper. Bokbussen kan också fungera som
ambulerande servicepunkt, som digitalt center för att öka allmänhetens digitala
delaktighet, men även användas som informationscenter för andra delar av regionens
verksamhet.
Biblioteken har ett pågående avtal med UAF angående bokbussturer till regionens
landsbygdsskolor samt en pågående diskussion hur samverkan ska ske över tid. Detta
utifrån hur verksamhet utvecklas i form av nya bussar men också utifrån hur
utvecklingen av skolbibliotek sker. Uppdraget mot UAF är ett komplement till deras
skolbibliotek. Förstudien föreslår fördjupad läsfrämjande verksamhet gentemot
förskolor, fritids och ungdomsgårdar samt uppsökande verksamheter för familjer,
barn och unga för att nå fler. Ett område som behöver utvecklas.
Biblioteken planerar att köpa in en ny mindre buss under 2021-2022 med statliga
projektmedel, för att kunna förbättra samt utöka sitt arbete mot de prioriterade
grupperna på vuxensidan. Eftersom nuvarande bokbuss snart behöver bytas ut har
förvaltningen i investeringsplanen för 2025 lagt in behov av medel till ytterligare en
mindre buss för att arbetet mot barn och unga ska kunna fortgå och utvecklas. Med
dessa två fordon och ett förändrat uppdrag kan den mobila biblioteksverksamheten
arbeta mer flexibelt och bättre nå de som behöver bibliotekens tjänster med
läsfrämjande demokratiutvecklande insatser som bidrar till regionens mål om ökad
social inkludering. Två bussar möjliggör att det i framtiden går att arbeta för riktade
insatser utifrån uppdraget prioriterade grupper i samhället. Helt i enlighet med
nuvarande Bibliotekslag samt med hur många andra kommuner organiserar sin
verksamhet i landet idag.
Bedömning

Konsekvenserna av förändrat uppdrag för mobilverksamheten innebär att de
geografiska hållplatsturerna tas bort till förmån för en djupare och bredare
verksamhet gentemot de i bibliotekslagen prioriterade grupperna. De låntagare som
idag lånar på en hållplats, och inte kan ta sig till ett fast bibliotek, kommer att
erbjudas Boken kommer. I dagsläget besöks 18 hållplatser över ön och i snitt besöker
3 låntagare bokbussen per hållplats.
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Förvaltningen gör bedömningen att effekten av förändringen blir mild. Detta då
låntagare som idag lånar på en hållplats, och inte kan ta sig till ett fast bibliotek
kommer att erbjudas Boken Kommer. Bedömningen är att förändringen skapar
möjlighet till att tillgången till biblioteksverksamhet för barn och unga ökar med detta
beslut. Vidare möjliggör även beslutet resurseffektivisering p g a mer riktade insatser
utifrån bibliotekens uppdrag.
Ur ett genus- och landsbygdsperspektiv är bedömningen att beslutet inte får några
negativa konsekvenser.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Bilaga
Förstudie mobil verksamhet
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Begreppsförklaring
Mobil biblioteksverksamhet: En biblioteksverksamhet som går att förflytta, där du kan
låna böcker. Det innebär inte nödvändigtvis bara en bok-/biblioteksbuss utan kan även inkludera andra biblioteksfordon som cykel, moped, bil etc. Det kan också vara en pop-uppverksamhet i form av en boklåda på en cykel.
Bibliotek och biblioteksverksamhet: En bokbuss är ett bibliotek. Det innebär att när det
i denna förstudie talas övergripande om biblioteksväsendet och biblioteksverksamhet berör
det lika mycket en bokbuss som ett fast bibliotek.
Bibliotek och folkbibliotek: Bibliotek kan vara både i allmän eller enskild ägo och de
finns i flera olika former. Folkbibliotek är de bibliotek dit allmänheten äger tillträde, ofta i
kommunal regi. När det i denna förstudie pratas om bibliotek menas folkbibliotek om inte
annat anges.
Digitalisering beskriver den möjliggörande processen, där organisationer använder digitala
teknologier och digitiserad data för att skapa nya processer, både internt och i relationen till
användare. Digitaliseringen förväntas leda till genomgripande förändringar av både organisationer och av samhällen. Begreppet innefattar här förmågan att tänka abstrakt och konsekvenserna av det stora dagliga användandet av teknik. En digital dimension på kommunikation och möten, åsikts- och opinionsbildning, agendasättande, propaganda och kunskapsbyggande.1
Digitisering handlar om att konvertera information från analog till digital form. Det kan
handla om att skanna in text och bilder, till exempel från papper till pdf.
Boken kommer har funnits i Sverige i mer än 60 år. En gratistjänst berättigad de som av
sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårt att på egen hand ta sig till ett bibliotek,
oavsett var på Gotland du bor. En gång i månaden besöker bibliotekspersonal, med bokbilen, brukaren med färdiga bokkassar utifrån dennes önskemål. Det går att beställa böcker,
tidskrifter, ljudböcker, talböcker, musik och film. Tjänsten har tidigare funnits på Gotland
men är efter flera års uppehåll återinsatt sedan 1 november 2019. Under hösten 2020 använder sig 115 personer (speciellt prioriterade låntagare augusti 2020) tjänsten på Gotland.
Tjänsten finns på många andra platser i Sverige. På Gotland ingår tjänsten i den mobila
biblioteksverksamheten. Från augusti 2020 används en VW Caddy med litet skåp som
Boken kommer-fordon.
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Stärkta bibliotek är ett tillfälligt stöd till kommunerna som fördelas av Kulturrådet, på regeringens uppdrag, under perioden 2018–2020. Stödets syfte är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

j

Digitalt först – med användaren i fokus: Kungliga biblioteket har på uppdrag av regeringen att under 2018–2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala
biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär att de
regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier
för digital kunskapshöjning. Dessa ska i sin tur stödja allmänheten i digitala frågor.
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Sammanfattning
Vad är bokbussens raison d’être? Det är en frågeställning som är central vid arbetet med
denna förstudie. I omvärldsanalysen ses tendenser till att några kommuner vill att deras
bokbuss ska innehålla allt vad ett fast folkbibliotek gör. Denna förstudie ämnar istället försöka belysa vad som särpräglar bokbussen och gör den unik. Bokbussen utgör enligt Kungliga Biblioteket en ”kompletterande funktion för personer som har långt till närmaste fasta
biblioteksservice”.2 Den definitionen anses här kunna diskuteras då ordet ”långt” är en definitionsfråga.
Långt kan innebära ett geografiskt avstånd, men lika mycket det avstånd som uppstår för
att du av olika fysiska eller psykiska funktionsvariationer inte har möjlighet att på egen hand
ta dig till ett bibliotek. Något som exempelvis synliggörs genom arbetet med Boken kommer här på Gotland. Det kan därför finnas ett behov av bokbussbesök på särskilda boenden, daglig verksamhet, kvinnojourer, familjehem eller hembesök hos äldre och människor
med funktionsvariationer.
Men det går också att ha socialt eller kulturellt långt till ett bibliotek! Personer med utländsk
och annan kulturell bakgrund, nyanlända eller personer som lever i socialt utsatta grupper
eller områden kan på andra sätt än geografiska ha långt till ett bibliotek. De kan ha svårt att
känna sig hemma eller välkommen i en sådan miljö.
Bokbussen ses som ett bra verktyg för att ta biblioteket till läsaren, istället för tvärt om. På
så vis kan det fungera som en dörr till samhället, utbildning och kulturen. Bokbussen kan
också användas för riktade insatser, till ovan nämnda grupper, som stöd för ökad läsförståelse, digitalt stöd, som en skaparverkstad eller rullande kulturhus.
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Prioriteringar
Oavsett ekonomiska möjligheter, personalstyrka och fordon måste en tydlig prioritering av
verksamheten göras. I denna förstudie anses att bokbussen måste ses som en resurs för att
nå de, i bibliotekslagen prioriterade grupperna och, som av olika skäl, inte besöker fasta
bibliotek. Det på grund av att resurserna måste användas där de enligt bibliotekslagen ska
prioriteras och därför mest behövs. Därför bör verksamheten på Gotland renodlas till att
tydligt och strukturerat arbeta mot dessa grupper. På fältobservationerna gjorda för förstudien framkommer tydligt att flera av de som besöker bokbussen vid hållplatsturerna kan ta
sig till bibliotek på annat sätt. De kom nämligen till hållplatserna i bil eller på cykel. Bokbussen syfte kan inte i första hand vara att tillgodose de som på annat sätt kan ta sig till ett
fast bibliotek. Den ska skapa grundläggande möjlighet att ta del av kunskap och litteratur
för de som inte kan ta sig till fasta bibliotek och/eller är en i lagen prioriterad grupp eller
inom folkbibliotekens särskilda uppdrag.

j

Bokbussen bör prioritera människor som har långt till ett fast bibliotek i kombination med
funktionsnedsättning, barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar, samt
människor med annat modersmål än svenska. Den kan också verka för att öka digital kompetens.
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Fordon
Förstudien anser att fordon på 3,5 ton är det mest lämpliga för den Gotländska biblioteksverksamheten. Förstudien anser att två fordon är att föredra, ett inriktat på barn och ett på
vuxna/Boken kommer. Tills det att det är möjligt att ha två 3,5 tons fordon, föreslås att
den nuvarande bussen (den stora bokbussen) kör efter nuvarande skolavtal samt en utökad
verksamhet mot förskola och fritids. I fall att tid och resurser finns kan ungdomsgårdar
även tas med i verksamheten. Denna buss prioriterar läsfrämjande pedagogisk verksamhet
mot pedagoger och barn.
En ny, mindre buss (3,5 ton) kör till Boken kommer-låntagare (oftast äldre personer med
funktionsnedsättningar) samt daglig verksamhet och andra institutioner. Den arbetar pedagogiskt för personer med annat modersmål än svenska. Den föreslås fungera som en flexibel servicepunkt vid behov.
De geografiska hållplatserna slopas eller reducerat kraftigt till förmån för en djupare och
bredare verksamhet gentemot de i bibliotekslagen prioriterade grupperna samt barn och
unga, vilka ska ägnas särskilt fokus. Långbesök, d v s att bokbussen kommer och stannar
under en eller flera timmar föreslås framför många korta besök. Kvalitet framför kvantitet.
Bokbussen ska ses som biblioteksverksamhet, där besökarna ska medskapa. Bokbussen ska
inte enbart fungera som en plats för snabba boklån.
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Organisation
I nuläget planeras och genomförs den mobila biblioteksverksamheten (bokbussen och
Boken kommer) av en separat bokbussenhet. Förstudien presenterar förslaget att verksamheten istället organiseras så att alla bibliotekens uppsökande verksamheter ligger under en
samordnare och genomförs av personal från olika biblioteksenheter (inklusive den tidigare
bokbussenheten). Den mobila verksamheten planeras och koordineras då av en samordnare som även planerar annan uppsökande verksamhet exempelvis digital handledning i
bygdegårdar, lådcyklar med mera samt Boken kommer. Att ha en samordnare för all uppsökande verksamhet gör att denna kan se var det finns vita fläckar och behov som inte
uppfylls. Det underlättar också för nätverkande och externa och interna förvaltningsöverskridande samarbeten. Att använda bibliotekspersonal från flera enheter anses bra då bibliotekspersonal har goda kunskaper om sina respektive lokalsamhällen, samt att verksamhetens yrkeskompetens kan tryggas och användas på bästa sätt efter behov.
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1. Inledning
Den här förstudien skrivs i en tid av ökad uppmärksamhet mot folkbiblioteken i stort. Att
det är hög ljudnivå på Almedalsbiblioteket har diskuterats sedan det öppnade. Det upprör
och engagerar. Frågor om inköp och gallring är i högsta grad aktuell och har varit fråga för
P4 Gotland under 2020 samt väkt stor uppmärksamhet i dagsdebatten även på nationell
nivå under flera års tid. Ordning och säkerhet på folkbiblioteken har nyligen diskuterats i
media. Folkbiblioteket är samhällets öppna rum vars betydelse förstärks under Coronapandemin. En plats dit alla är välkomna och där man inte längre behöver vara knäpptyst.
Ett flaggskepp för Sveriges IT-politiska mål, en drivande kraft i läsfrämjande och läsförståelse. Ett stöd för integrationen. En källa för forskning och utbildning och en nyckelspelare i
Region Gotlands nya pilotprojekt för servicepunkter på landsbygden. Folkbiblioteken är
både en framtidsplats och en källa till det förflutna – för alla.
Samtidigt står en hink med skulor på ett rutigt linoleumgolv i ett kök hämtat från 1940-talet, på södra Gotland. I stolen vid fönstret sitter en kvinna som snart fyller 100 år. Hon ska
laga kroppkakor till sin snart 80-åriga son som även han bor på gotlandsgården. Radion står
på. Klockan är snart 10 och Boken kommer är på besök. De besöker även mannen vars fru
precis har dött, småpratar om hans katt som nu är enda sällskap. Sängbundna män som har
allt de behöver inom en armlängds avstånd. Böcker, tidningar och talboksspelaren. Även
bäckenet. En man i rullstol har ringt in och bett personalen ta reda på hur långt det är mellan stenarna i skeppssättningarna på Ölands södra udde. Han bygger en skalenlig modell.
De vet inte och ber honom googla. Men googla, det kan han inte. Böcker blir hans utblick i
världen. På bokbusstoppet vid Västerhejde skola sliter eleverna ivrigt i böckerna. Har ni
några läskiga? frågar en tjej. En ber om böcker om konst och kultur, vilket får personalen
att le för det låter så moget. En kille vill ha en bok om Martin Luther King. Idag hade vi
bara med en om Nelson Mandela, men det duger dåligt som substitut. På följande förskoletur säger en treårig kille ”denna hära ser spännande ut” med stor entusiasm om varje bok
han får upp ur boklådan, och medföljande kompisar tar snart efter. På hållplatsstoppet i
Mästerby strömmar boklånarna in. De kommer på cykel, med bil och till fots. Sockenböcker efterfrågas för nu ska det skrivas en ny och förebilder krävs. En man har en lång
lista med sig på böcker han läst. För att inte riskera att låna samma igen. Du vet att du kan
besöka biblioteket i Klintehamn? Men han vill inte. Bokbussen är bättre svarar han. Han
vill åt det personliga mötet. Det finner han på bokbussen. Det är intimt och personalen ser
besökarna. Det pratas om krämpor och sjukdomar. Om grannar och familj.
Bokbussen och Boken kommer fungerar som inspiration och uppmuntran till läsning, vidgande av vyer, kreativitet och utbildning. Liksom en möjlighet för alla på Gotland att på
nära håll ta del av samhällsservicen.
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1.1 Syfte och mål
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Syftet med förstudien är att se över den mobila biblioteksverksamheten på Gotland så att
den överensstämmer med samhällsförändringar och allmänhetens behov. Förstudien och
dess samhälls- och omvärldsanalys, ska tjäna som underlag för en tjänsteskrivelse till den
kommande beslutsfattningen gällande en ny mobil biblioteksverksamhet på Gotland. Då
den nuvarande bokbussen börjar bli gammal och snart måste bytas ut ses en anledning att
även titta närmare på verksamheten i stort. Hit kommer också tjänsten Boken kommer,
som i nuläget använder en leasad personbil, och som fram till årsskiftet 2020/2021 är i projektform.
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Frågeställningar som används i arbetet med förstudien är:





Hur ser mobil biblioteksverksamhet ut på olika platser i landet och kan vi hitta utarbetade arbetssätt och metoder som fungerar väl och applicera dem på Gotland?
Vilka behov finns hos boende och besökare på Gotland av biblioteksverksamhet?
Vilka möjligheter har biblioteken att nå grupper som inte använder bibliotek?
Hur kan den mobila verksamhet väga upp i områden där fasta bibliotek saknas?

Förstudien ska innehålla:









Samhällsanalys: Vilka samhällsförändringar påverkar allmänhetens behov av biblioteksverksamhet och behov av mobil biblioteksverksamhet i synnerhet?
Omvärldsbevakning: hur ser mobil biblioteksverksamhet ut i Sverige i dag? Ge exempel på intressanta idéer, nyskapande metoder, effektiva lösningar, prioriteringar
av målgrupper och tips på fordonstyper.
Tillsammans med delprocessen ”Bibliotek för alla” inom Stärkta bibliotek använda
resultat från statistik, enkät- och intervjusvar kring behov av biblioteksverksamhet
för olika målgrupper. Ta reda på användarnas behov av mobil biblioteksverksamhet. Särskilt beakta de målgrupper som inte använder biblioteken idag och fundera
kring hur en mobil verksamhet kan nå dessa grupper (t ex unga).
Integrera Boken kommer-verksamheten i förstudien och förslaget.
Samverka med projektledaren för servicepunkter på RSF så att förslaget på mobil
biblioteksverksamhet synkas med förslaget kring serviceutbud och servicepunkter.
Tillsammans med bibliotekspersonal, handledare och styrgrupp analysera ovanstående behov och förutsättningar samt ge förslag på framtida mobil biblioteksverksamhet.
Sammanställa resultaten i en skriftlig rapport samt medverka i presentationer av resultaten.

Förstudien ska utmynna i förslag som ska ligga till grund för beslut kring kommande mobil
biblioteksverksamhet som är bättre anpassad efter samhällsförändringar och aktuella behov
hos allmänheten. Förstudien ska också utgöra underlag för en kravspecifikation kring beställning av framtida fordon samt en tjänsteskrivelse för verksamheten.
1.3 Genomförande

Förstudien utfördes mellan den 7 januari 2020 – 15 september 2020. Nedan följer en redogörelse för de metoder som användes.
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Litteraturstudie

j

För samhällsanalysen i kap 3 har en litteraturstudie gjorts. Där har lagar, rapporter, strategier, befolkningsstatistik, en avhandling och relevant litteratur studerats.
Omvärldsanalys

I omvärldsanalysen har 50 kommuner/städer använts som underlag, vara 46 svenska (se Bilaga 1). De som i första hand valdes ut som exempel att studera var de som sedan år 2018
fått medel från Stärkta bibliotek till någon form av ny eller utvecklad mobil biblioteksverksamhet. De kommuner som de fem senaste åren vunnit titeln Årets mobila biblioteksverksamhet togs också med. Resterande har undersökts på grund av att de varit förebild för någon annan, att de funnits med i andra kommuners nyligen gjorda förstudier eller på andra
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sätt rekommenderats som goda exempel från personer i branschen. Ett stort fokus har
också legat på att identifiera kommuner som har fordon på 3,5 ton – 7,5 ton då de fordonen, på grund av sin begränsade yta och vikt, ställer högre krav på planering vad det gäller
både det fordonstekniska som verksamhetsmässigt. Det är också enbart de fordon som
ryms inom vår verksamhets ekonomiska förutsättningar (3,5 miljoner kronor). En utblick
har också gjorts till Finland och Danmark där exempel identifierats genom kontakt med de
svenska exemplen samt länsbibliotekarien på Gotland och regionbibliotekarien i Örebro,
vilka båda arbetar aktivt med biblioteksutveckling. Expertnätverket för mobil biblioteksverksamhet har också bidragit med information kring vilka verksamheter som kan studeras
närmre. Vissa kommuner har studerats med fokus på andra verksamheter än mobil biblioteksverksamhet för att vidga vyerna, exempelvis den mobila kulturskolan i Angered.
Kontakten med de undersökta verksamheterna har i mer än hälften av fallen skett via mejl
där de ombetts berätta om sin verksamhet och sina fordon. Frågorna har anpassats för respektive kommun utifrån hur deras verksamhet ser ut eller vilken typ av fordon de har. Det
har varierat i hur detaljerade svaren varit. I flera fall har bilagor i form av kravspecifikationer, förstudier, hållplatslistor etc. medföljt. I de fall där mejlen inte besvarats har det i
vissa fall gått att finna information genom andra källor som nyhetsartiklar och verksamhetens hemsida etc. om det varit av intresse för förstudien.
Fältstudier

För att få kännedom om den nuvarande mobila biblioteksverksamheten på Gotland har
förstudiens utförare åkt med bokbussen, under två arbetsdagar, på både skoltur och hållplatstur samt med bokbilen, under en arbetsdag, med Boken kommer. Utföraren har träffat
alla i personalstyrkan och låtit de säga vad de tycker om den nuvarande verksamheten och
fordonen. Besöken har också följts upp med frågor till den mobila verksamhetens verksamhetsledaren via mejl.
Ett studiebesök gjordes även på Fenomenalen Gotland för att ta del av deras mobila
makerverksamhet Maker Tour – Mot nya höjder. Verksamheten presenterades av verksamhetsledaren och en av två Maker Tour-pedagoger. En presentation av deras fordon ingick.
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Rapporten bygger även på en användarundersökning utförd av kollegor på Almedalsbiblioteket under april och maj månad 2020 och finns redovisad i en intern rapport under namnet ”Användarundersökning – mobil översyn”. Den hade som syfte att ringa in olika gruppers behov av biblioteksservice med särskilt fokus på ungdomar. Då användarundersökningen utfördes under pandemitider begränsades metoden till telefonintervjuer och enkätundersökningar. Enkäterna gick till två grundskolor, en ungdomsgård och två fritids. Telefonintervjuer gjordes med gymnasieelever samt andra personer som genom enkätundersökningen gett sitt medgivande till en kompletterande intervju. Användarundersökningens resultat har använts i denna förstudie som stöd till de förslag som presenteras.3
1.4 Bakgrund
1.4.1 Bokbussverksamhet i världen, Sverige och på Gotland

Den mobila biblioteksverksamheten har sitt ursprung i Storbritannien där man i Warrington på 1800-talets mitt började med en hästdragen biblioteksvagn som en service för arbetarklassen. Konceptet utvecklades på flera håll i Europa och USA vilket ledde till att det på
1920-talet rullade bokbussar, mer likt de vi känner idag, i både Storbritannien, USA och
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Danmark.4 Till Sverige kom bokbussinfluenserna från Danmark först på 1940-talet. I Sverige fanns istället sedan slutet av 1800-talet en tradition av så kallade vandringsbibliotek. En
boksamling utsänd till olika läsegrupper, exempelvis studiecirklar eller arbetsplatser. Anledningen med inrättandet av vandringsbibliotek var, precis som senare med bokbussen, att en
stor del av befolkningen hade långt till närmsta bibliotek.5
Efter många år av debatt och planerande rullade den första bokbussen i Sverige ut på Borås
gator den 13 december 1948. Syftet var inte bara att förkorta vägen för de som bodde långt
från stadsbiblioteket. Främst ville man nå dem, som aldrig eller sällan gjorde biblioteksbesök. Detta inkluderade dock inte barn då en minimiålder sattes till 15 år. Orsaken ska ha
varit platsbrist i den 4x2 meter stora bussen.6 Före kommunreformen år 1952 var de flesta
kommuner i Sverige små, både geografiskt och ekonomiskt och hade därför inte behov av,
eller råd med en bokbuss.7 Från 1950-talet till 1980-talet ökade den mobila biblioteksverksamheten stadigt i Sverige, dels på grund av ett ökat intresse och behov hos befolkningen
men till stor del på grund av de statsbidrag som gick att söka från Statens kulturråd. Bidragen innebar att kommunerna fick halva (1965) och senare hela (1975) inköpskostnaden för
en bokbuss betald. Från 1975 gick det dessutom att söka medel för inköp av litteratur till
bokbussen. På 1970-talet förstärktes också syftet med att nå hela befolkningen och uppnå
målen om decentralisering. Statsbidraget lades ner 1985.8 Boken kommer har funnits i Sverige
sedan 1950-talet.
På 1990-talet gjorde sparkrav och samhälleliga nedskärningar att både mobil och fast biblioteksverksamhet fick läggas ner på många håll i landet. På vissa platser pågick dock en förnyelseprocess av den mobila verksamheten och specialdesignade bussar för specifika målgrupper, exempelvis för barn, började tillverkas.9 År 1983 fanns det 123 bokbussar i Sverige. Antalet bokbussar minskade sedan till att vara 93 stycken år 2005.10 Det behöver dock
inte betyda att den mobila verksamheten minskat, utan bara tagit andra uttrycksformer. Exempelvis ökade antalet bokbilar. Trots färre bussar utvecklades verksamheten.
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Gotland har haft mobil biblioteksverksamhet sedan 1962 då man började göra gårdsbesök
till gårdar långt från bibliotek och sedermera till sjuka och gamla i Visby. Den första bokbussen köptes in 1964 och verksamheten utvecklades under åren på 60- och 70-talet till att
inkludera särskilda turer med fokus på barn, men också besök på badstränder och campingplatser. Från 1970-talet fram till 2009 hade Gotland två bokbussar i drift samtidigt. Den
ena, den så kallade Barnbokbussen inriktad på barn och unga och besökte skolor, förskolor
och dagmammor. Den prisades som årets bokbuss år 2000 av Expertnätverket för mobil
biblioteksverksamhet. Den andra bokbussen inriktades på vuxna och kallades Gårds- och
hållplatsbussen. Att ha två fullstora bussar upphörde 2009 då den nuvarande bokbussen
köptes in. Den kompletterades istället av en bokbil. Ett avtal med BUF slöts 1996 med
syfte att bokbussen ska komplettera skolbiblioteken. En överenskommelse som fortfarande
gäller. År 2016 lades bokbilen och Boken kommer ner för att återupptas hösten 2019.

j

1.4.1 Gotlands nuvarande mobila biblioteksverksamhet verksamhet
Fordon

Gotlands mobila biblioteksverksamhet består idag av en bokbuss (omnämns i rapporten
som bokbussen) samt en bokbil (omnämns i rapporten som bokbilen). Den mobila biblioteksverksamheten utgår ifrån Roma där personalutrymmen, bokmagasin och fordonsgarage
finns.
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Bokbussen, är en fullstor buss (Fordonsslag: lastbil) som är 12 meter lång, 2,60 meter bred
och 3,45 meter hög, av fabrikatet Volvo B12M. Den byggdes, för Gotland, år 2009 och levererades som bokbuss av Helmark i Markaryd. Den har en totalvikt på ca 16 ton och en
max lastvikt på 2350 kg och rymmer ca 4000 medier.. Den drivs på diesel med en motoreffekt på 250 kW. Bussen har plats för en chaufför och två passagerare.11
Bokbussen har i februari 2020 gått 214380 km. Registreringsnumret är ALO352.
Utsmyckningen av bussen gjordes av poeten och musikern Emil Jensen samt formgivaren
Christer Jonson. Bussen kostade 3,2 miljoner kronor.
Driftkostnaden är för år 2020 budgeterad till 2,7 miljoner för bokbussen.
Den är i drift upp till fyra dagar i veckan.
Nuvarande bokbil är sedan augusti 2020 en mindre skåpbil av modell Volkswagen Caddy,
årsmodell 2014, med registreringsnummer GYZ 857. Den kostar 900:-/månaden exklusive
bränsle och drivs främst på biogas, men den har även en liten tank för bensin. Under fältstudierna till denna förstudie kördes dock Boken kommer med en leasad personbil Volkswagen Golf kombi, årsmodell 2014, med registreringsnummer KJE356. Arbetsmiljön i personbilen var sämre än i den senare.
Verksamhet

Boken kommer kör i dagsläget (hösten 2020) sex turer i månaden. Dessa anpassas efter antalet användare.
Bokbussen och bokbilen på Gotland har under våren 2020 planerat för följande antal turer:
Månad

Skolturer

Hållplatsturer

Boken kommer

Januari

8

3

4

Februari

6

3

4

Mars

13

3

4

April

6

3

4

Maj

9

3

4

Juni

3

3

4

Skolturerna

Skolturerna består under vårterminen 2020 av 14 olika turer, som repeteras tre gånger vardera under perioden januari till och maj. De körs måndagar, tisdagar och torsdagar.
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Skoltur

j

Innehåller

Tid (exklusive körning före och efter)

Garda skola

08.45-12.40

Sanda skola

08.30-11.25

Eskelhem-/Kräklingbo skola

08.30-10.00 + 12.10-13.15

Västerhejde skola 1

08.30-13.20

Havdehem skola

09.00-11.30

Stånga skola/Vänge skola

08.30-11.20 + 12.30-14.30

Fole skola

08.30-13.20
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Dalhem skola

08.30-13.15

Endre skola

08.30-12.00

Väskinde skola 1

08.30-14.15

Lärbro skola

09.00-13.30

Västerhejde 2 skola

08.30-13.20

Stenkyrka skola

08.50-12.20

Väskinde skola 2

08.30-10.50

I nuvarande verksamhet prioriteras grundskolan främst, då största delen av verksamheten
läggs till skolturerna (14 skolor besöks). Se tabell ovan för antal turer per månad.
Även om alla förskolor med långt till bibliotek (24 stycken) inkluderas i skolturerna är det
inte dem som är i fokus. Besöken hos förskolorna går ut på att personalen, med max en
handfull barn, byter böcker i sina boklådor. Det handlar alltså mest om att pedagogen byter
böcker. Med mer tid hade en större programverksamhet riktad mot förskolan kunnat införlivas. Förskolorna har till skillnad från skolorna inte egna skolbibliotek. Det är av stor
betydelse att språket och läsning stimuleras så tidigt som möjligt. Det anses här viktigt att
arbetet fortsätter på förskolorna. Initiativet Bokstart ska implementeras i den ordinarie
verksamheten under nästkommande kulturplaneperiod.12 Där kan bokbussen spela en roll
med läsfrämjande insatser.
Vid kartläggningen av barn- och ungdomskultur i skolan 2017–2018 (2019) framkom att
förskolan är starkt underrepresenterad i deltagande av kulturupplevelser. Hälften av alla
Gotlands förskolor deltog inte i en enda kulturaktivitet.13 Hälften av de 31 förskolor som
inte deltog i någon kulturaktivitet ligger i Visby. År 2017 stod litteratur för 10% av de kulturaktiviteter förskolorna deltog i. År 2018 var siffra 4%. Förskolorna var också den grupp
som minst andel kulturaktiviteter hade som målgrupp.14
I den regionala utvecklingsstrategin och i den kommande kulturplanen (2021–2024) anges
att främjande av språkutveckling hos barn ska prioriteras.15
I dagsläget besöks fyra dagliga verksamheter av bokbussen, under hållplatsturerna.
Boken kommer besöker de funktionsnedsatta och gamla som inte på egen hand kan ta sig
till biliotek.
Hållplatsturerna
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Hållplatsturerna våren 2020 består av tre olika turer som repeteras varje månad, på onsdagar. På flera av turerna kommer förskolor som ligger i anslutning till hållplatserna.

j

T13 Stenkyrka, innehåller stopp vid: Stenkyrka affären, Tingstäde Gnistvägen, Lokrume
Förskolan Loket, Stenkumla bygdegården, Tofta Gnisvärdhamnen, Mästerby Bander.
Denna tur besöker även två dagliga verksamheter i Visby. Tidsåtgång, exklusive körtid till
och från första och sista stopp: 08.50-15.50
T23 Hajdes, innehåller stopp vid: Eksta bygdegård, Burs Kulturstationen, När Mickelgårds,
Lau f d skolan, Ljugarn Handels, Garda bygdegård. Den stannar också på en daglig verksamhte samt besöker tre förskolor hållplatserna. Tidsåtgång, exklusive körtid till och från
första och sista stopp: 10.20-15.00
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T33 Fårö, innehåller stopp vid: Fårö Bergmancenter, Fårö affären, Kappelshamn hamnen,
Rute Valleviken, Hellvi f d skolan, Gothem f d skolan, Hörsne radhusen. På hållplatserna
lånar även tre privata förskolor. Tidsåtgång, exklusive körtid till och från första och sista
stopp: 09.50-17.05
I övrigt finns en tur som internt kallas T43 Visby. Den är dold för allmänheten och räknas
därför inte in i ”hållplatsturerna”. Den kör till Uteförskolan Södra Hällarna, förskolan Korallen och Torpet i Vibble. Tidsåtgång 8:30-10:50.
I övrigt hänvisas till den mobila verksamhetens verksamhetsplan, fastställd 2019-12-09,
samt bokbussens turlistor.
Nackdelar med nuvarande fordon och verksamhet

Förstudien syftar till att ta fram en ändamålsenlig mobil biblioteksverksamhet på Gotland.
Det gäller både fordon och verksamhet. De problem som identifierats med nuvarande fordon och verksamhet är:
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Arbetsmiljön i bokbilen som används för Boken kommer var under våren 2020 och
är i viss mån även under hösten 2020 undermålig. Tunga lyft med bokkassar ut och
in ur bagageluckan/skåpet sliter på personal och kan orsaka onödig skada på medierna. Det är en kall arbetsmiljö då personalen ofta går ut och in ur bilen och lyfter
ut och i böcker. Varken toalett, mikrovågsugn eller kyl finns att tillgå i bilen vilket
innebär att personalen inte har möjlighet att äta varm mat eller besöka toaletten under arbetspassen. Låntagarna har inte möjligheten att välja (om de inte meddelar
vad de önskar två veckor i förväg) vad de vill låna. Bokbilen har i dagsläget heller
inget garage vilket gör att böcker, av klimatskäl och inbrottsrisk inte kan förvaras i
bilen. Antalet bokkassar som går in i bagaget skapar en relativt låg begränsningen
på hur många besök som kan göras på en och samma tur. Dessa problem uppmärksammas även i ”Användarundersökning – mobil översyn”.16
För att framföra bokbussen krävs C-körkort och YKB-utbildning. Möjligheten att
idag hitta utbildade bibliotekarier med C-körkort är mycket begränsad. Därför är
enbart en av fyra anställda på bokbussen bibliotekarie. Kravet på C-körkort gör att
körkortskompetensen sätts framför yrkeskompetensen något som försämrar biblioteksverksamheten.
Bokbussen är generellt för stor för verksamheten. Det gäller både den fysiska storleken som begränsar framkomlighet på små vägar och enskilda gårdar som kapacitet i antalet medier. Enda anledningen till att Gotland i nuläget behöver ett så
stort fordon är att skolbesöken innebär många elever i bussen samtidigt (upp till 15
stycken).
Bokbussens storlek gör att den är svår att framföra på många av Gotlands vägar.
Den är också svår att parkera på många platser och har därför en begränsad möjlighet att nå låntagare.

2. Biblioteksväsendets uppdrag och vision.
Biblioteken är inte längre ett ställe där det måste vara knäpptyst. Folkbiblioteket är samhällets öppna rum – utan krav på motprestation. Det närliggande lokala folkbiblioteket eller
bokbussen är lika viktigt som det stora stadsbiblioteket. En plats dit alla är välkomna. En
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mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Folkbiblioteken med sin personal skapar delaktighet och samhörighet samt ger läsinspiration, kunskap och upplevelser. Barn möter sina första böcker. Författarna sina läsare. Du kan läsa,
småprata, spela Tv-spel, forska, träffa andra barnfamiljer, lyssna på ett föredrag, fika eller
helt enkelt bara vara. Många folkbibliotek har därför en ställning som lokalt kulturhus –
bokbussen tar kulturen hem till dig! Ibland ända in på husknuten. Bibliotekens ställning i
det svenska samhället är stark. Det är också en av de mest betrodda och uppskattade samhällsinstitutionerna.17
Bibliotekens roll och uppdrag i samhället styrs av Bibliotekslagen (2013:801). I den står uttryckligen att ”biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”18 Bibliotekens ändamål är
enligt lagen att ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”.19 Biblioteken ska också ”främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.”20 I lagen finns också prioriteringsgrupper utpekade. Enligt 4§ bibliotekslagen ska personer med funktionsnedsättning ägnas särskild uppmärksamhet av biblioteksväsendet i allmänhet. Det ska ske bland annat genom att ”utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information”.21
Biblioteken ska också i enlighet med 5§ bibliotekslagen (2013:801) ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Bland
annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska men även på lättläst svenska.22
Att alla har rätt till bibliotekens resurser på lika villkor är en demokratifråga som gäller alla
bibliotek. Biblioteken är heller inte låsta till det egna rummet.23
Folkbibliotekens uppgift enligt bibliotekslagen är dessutom att:
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enligt §7: särskilt främja läsning och tillgång på litteratur.
enligt §7: verka för att öka kunskapen hur informationsteknik användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
enligt §8: ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur
utifrån deras behov och förutsättningar.

Det kan vara viktigt att påpeka att bibliotekslagen är en ramlag. Det är kommunerna själva
som driver folkbiblioteksverksamheten genom det kommunala självstyret. Folkbibliotekens
uppdrag ingår i Region Gotlands styrkort med målen för social hållbarhet, framförallt mål
ett och två. Mål ett innebär att alla på Gotland ska fullfölja gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande. I mål två ska den gotländska befolkningen ha likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor. I båda dessa
mål spelar folkbiblioteken en betydande roll.24 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.” Det knyter an till Agenda
2030 och kopplar samman hälsa och delaktighet.
Folkbiblioteken styrs också lokalt av biblioteksplanen.
Sedan 1 januari 2020 är Förenta Nationernas (FN) barnkonvention om barnets rättigheter
svensk lag genom Lag (2018:197). Beslutet innebär att barnets rättigheter ska beaktas vid
avvägningar och bedömningar om görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.
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Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.25 Barnbiblioteksverksamheten bör enligt förslaget på ny nationell biblioteksstrategi
(Demokratins skattkammare, 2019) formas tillsammans med och av barn.26
Enligt 2 kap. 36 § Skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.27
Det är inget som skolhuvudmannen kan välja bort. Skolbiblioteken på Gotland diskuteras
mer under rubriken 3.3.
Den internationella biblioteksorganisationen IFLAs (The International federation of Library Associations and Institutions) betonar i sin globala vision (2018) inför framtiden bibliotekens roll
som en självklar, öppen och demokratiskt källa till information och kunskap. I visionen ska
biblioteken finnas nära till hands i samhället, långt utanför det fasta bibliotekets väggar. De
ska vara digitala, innovativa och utåtriktade. De poängterar också betydelsen av biblioteken
som en oberoende arena fri från kommersiella särintressen, med medborgaren och demokratin i fokus.28
Förenta Nationernas (FN) globala mål Agenda 2030 har många gemensamma beröringspunkter med biblioteksväsendet. De 17 globala målen, som antogs av världens ledare 2015,
ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda
i alla världens länder till år 2030. 29 De mål som speciellt berör biblioteken är mål fyra om
en god utbildning åt alla och främjande av livslångt lärande, mål 16 om demokratiska samhällen med säkerställd allmän tillgång på information, mål 11 om hållbara städer där insatser för att trygga världens kulturarv och verka för en inkluderande och hållbar urbanisering
samt ett hållbara kopplingar mellan stad och landsbygd känns extra relevanta. Mål 10 om
minskad ojämlikhet berör också i hög grad biblioteken. Till 2030 ska alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ekonomisk ställning etc. bli inkluderade i det
sociala, ekonomiska och politiska livet. Biblioteken kan också spela en roll i att underlätta
migration.30
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I förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi redovisas de mål och visioner som finns för
det svenska biblioteksväsendet. Det går naturligtvis mycket hand i hand med Agenda 2030
och IFLAs målbild: värna demokratin, inspirera till läsning och bidra till läsförståelse, vara
samhällets öppna rum, kunskapsbyggande, främja forskning, tillgängliggör information och
litteratur digitalt, samarbeta biblioteken sinsemellan.31

j

3. Samhällsanalys - Ett föränderligt samhälle med ett föränderligt
bibliotek
Biblioteksväsendet är i ständig utveckling och förändring för att passa befolkningens behov. Förändringar som påverkar samhället nationellt och lokalt påverkar i allra högsta grad
biblioteken. Idag utsätts demokratin för allt hårdare prövningar. Folkbiblioteken har en viktig roll som demokratisk mötesplats och har ibland kallats för den femte statsmakten.32 Digitaliseringen utmanar biblioteken. Enligt de it-politiska målen ska Sverige vara världsledande
på att använda digitaliseringens möjligheter men där är vi inte än.33 Förändringar i demografi, migration och språk medför också stora utmaningar. Nedan följer en genomgång av
identifierade förändringar som påverkar en framtida mobil biblioteksverksamhet.
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3.1 Ett bibliotek för alla

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgängligt för alla. Så står det i lagen. Det kan vara lätt att
tro att det uppfylls genom att det finns öppna bibliotek, men så är inte fallet. Alla ska
kunna tillgodose sig bibliotekets innehåll både i teorin och i praktiken. Det innebär att alla
ska ha samma möjligheter oavsett förutsättningar. Tillgängligheten till biblioteksverksamhetens innehåll, tjänster och lokaler ska vara god och jämlik. Begreppet förstås ur följande
aspekter: fysisk, kognitiv, språklig, kunskapsmässig, psykosocial, administrativ och ekonomisk tillgänglighet. Alla har rätt att få ta del av den biblioteksverksamhet som de har behov
av.34
Att biblioteken ska vara för alla skapar hela tiden möjligheter till förbättring för biblioteken.
Det kan handla om att förbättra förutsättningarna för exempelvis människor med fysiska
handikapp, öka tillgången på talböcker, köpa in medier på andra språk än svenska, utöka
antalet hållplatser för bokbussen och utveckla den uppsökande verksamheten för människor som inkluderas i LSS. Gotland har fått projektmedel från Stärkta bibliotek för att genom analyser av vilka som använder och inte använder biblioteken göra de gotländska
biblioteken mer angelägna och tillgängliga. Inom ramen för projektet görs insatser och
uppsökande arbete för att undersöka behov, förbättra kommunikation och anpassa verksamheterna efter de behov som finns här. En av bibliotekens största utmaningar ligger just
i att nå fler och detta kräver stora insatser och resurser från de lokala biblioteken.35
På Gotland behövs dock fler insatser för att fler ska känna sig välkomna på biblioteken och
för att vi ska kunna rekrytera mer mångfald, t ex yrkesutbildning för flerspråkiga biblioteksassistenter och att rekryteringen till de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna breddas.36 Medieförsörjningen för personer med ett annat modersmål än
svenska behöver utökas.37
Boken kommer är en uppsökande mobil verksamhet, d.v.s. hemleverans av böcker, för de
som av fysiska hinder inte på egen hand kan ta sig till bibliotek. Sedan 2019 är tjänsten tillbaka på Gotland efter några års uppehåll. Flera bibliotek i Sverige erbjuder tjänsten som är
otroligt uppskattad av en grupp som annars skulle ha svårt att vara låntagare. Uppsökande
verksamhet kan också handla om kulturella hinder; bibliotekarier som deltagit i projekt som
rör idrott och läsning har exempelvis vittnat om att de fått bättre kontakt med ungdomar
som de mött på ungdomarnas egen arena än i biblioteket.38
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3.2 Demografiska förändringar, centralisering och delaktighet i samhället.

j

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer Sveriges befolkning passera 11
miljonersstrecket redan år 2028. Region Gotland har sedan 1990-talet haft visioner om en
folkmängd på 65000 invånare men befolkningen har länge varit konstant (1985: 56 143,
2019: 59 249). 39 Först på senare år finns en begynnande ökning. 40 Konflikter och politisk
instabilitet i omvärlden kommer även i fortsättningen öka invandringen till Sverige likaså
invandring av andra skäl. Det kommer till viss del påverka Gotland – men framförallt påverkar en åldrande befolkning.
I hela Sverige blir vi äldre. Andelen personer i yrkesaktiv ålder minskar till förmån för pensionärer. Det är en utmaning för hela samhället då färre ska försörja fler. Vi lever dessutom
längre och fler och fler svenska yrkesaktiva invånare är födda utomlands. Det dröjer också
allt längre innan unga etablerar sig på arbetsmarknaden. År 2070 kommer ungefär en fjärdedel av befolkningen var 0-19 år, en fjärdedel 65 år eller äldre och drygt hälften av befolkningen kommer vara i arbetsför ålder.41 På Gotland är detta än mer tydligt. Gotland har
16 (65)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

En ny mobil
biblioteksverksamhet

färre unga än riksgenomsnittet och färre vuxna i åldern 25-44 år. Gotland har istället fler
personer över 50 år än riksgenomsnittet. 42 Gotland förväntas ha Sveriges äldsta befolkning
år 2025.43
Det här är en utmaning. En förutsättning för hållbar tillväxt på Gotland är att invånarantalet stiger. Region Gotlands pågående projekt Bo, lev och verka på Gotland syftar till att öka
antalet invånare i arbetsför ålder på Gotland. Det är avgörande för Gotlands framtid då en
befolkningsökning underlättar möjligheten till bibehållen finansiering av offentlig service.44
Här är det viktigt att inkludera hela Gotland och inte bara Visby. En befolkningsökning är
beroende av attraktiva platser att bo på – som går att bo på – året runt. Gotland är en av
flera tillväxtkommuner i Sverige där befolkningsunderlaget utanför centralorten eller de
större tätorterna har minskat. Speciellt har befolkningen minskat i områdena Fårösund och
Sudret. (18 % respektive 19 % minskning 1985-2017).45 Gotland har dock till skillnad från
många andra kommuner och regioner en mer levande landsbygd där den kommersiella servicen är väl utbyggd. Det är något allt mer unikt och regionen har som ambition att bidra
till att slå vakt om en god service, då den är av stor betydelse för attraktionskraften för såväl boende som besökare. Gotland har av tradition, sedan innan skiftesreformerna, en
spridd bebyggelse på landsbygden. Något som ur ett transport- och serviceperspektiv
skapar särskilda förutsättningar och utmaningar.46
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En mer levande landsbygd är också målet med förslaget på samordnade servicepunkter på
landsbygden, i strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 47. Sådana servicepunkter skulle kunna innehålla bibliotek, digital servicestation, trygghetspunkt, turistinformation och/eller annan medborgarservice. Regionstyrelseförvaltningen på Gotland anser att konceptet för servicepunkter bör tas fram för att öka attraktionskraften över hela
ön. Detta genom att den service som finns närmast invånarna utvecklas och stärks.48 Syftet
är att samla flertalet av Region Gotlands verksamheter under ett och samma tak där ökad
samordning och utveckling står i fokus. I strategin anses att biblioteken med fördel kan utgöra en grund för ett utvecklingsarbete med att inrätta servicepunkter. Biblioteken har en
god spridning över Gotland och fungerar redan idag som en samlingsplats på de orter där
de finns. Kunskapsförmedling och demokratisk samhällsutveckling är också en del av
bibliotekens uppdrag. Folkbiblioteken har också ett uppdrag i relation till kunskap om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning. I strategin föreslås också en digital servicestation – en ny servicemetod med möjlighet till att utföra digitala tjänster med
ett visst handledarstöd. Enligt ovan nämnda strategi kan biblioteken med fördel utgöra en
grund för ett utvecklingsarbete med att inrätta servicepunkter. De är också en förhållandevis billig serviceverksamhet.49

j

En mobil biblioteksverksamhet påverkas av dessa förändringar. Det är en resurs som är
oumbärlig om du bor på landsbygden med långt till närmsta bibliotek. Det är också en del i
en levande landsbygd som kan fungera som en attraktion för människor att välja att bosätta
sig på den gotländska landsbygden. Tillsammans med ett nät av servicepunkter kan det ha
en positiv inverkan på befolkningsstatistiken. En åldrande befolkning gör också att fler
kommer ha svårare att på egen hand ta sig till bibliotek och servicepunkter. Där har en genomtänkt mobil verksamhet ett hål att fylla. Konkret kommer exempelvis fler vara berättigade tjänsten Boken kommer. Det är också viktigt att tänka på den mobila verksamheten
som så mycket mer än en traditionell bokbuss.
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En ytterligare utmaning som Gotland inte kommer ifrån är att Gotland är en ö – utan fast
landförbindelse och med ett betydande avstånd från resten av Sverige. Det är det mest utmärkande och ur ett nationellt perspektiv mest avvikande med Gotland som region. Det
gör att Region Gotland inte har några angränsande regioner eller kommuner att nära samverka med, åtminstone inte på samma sätt som för andra. En konsekvens av detta blir att
Region Gotland på egen hand måste bedriva verksamhet med ett större och bredare utbud
än vad en annan kommun eller annan region skulle göra. Ö-läget skapar också ett behov av
en bred kultur- och fritidsverksamhet på Gotland.50 Att exempelvis två kommuner delar på
en bokbuss, som i fallet med Kristinehamn och Filipstad, är en omöjlighet för Gotland.
3.3 Skolbibliotekens framtid

Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet. Det står i skollagen och är inget som skolhuvudmannen, eller någon annan, kan välja bort. Idag finns
dock stora skillnader i landet vad det gäller tillgång på och utformning av skolbibliotek. Enligt förslaget till ny biblioteksstrategi behöver skolan en utbyggd och välfinansierad, med
pedagogiken integrerad skolbiblioteksverksamhet. Det är viktigt att skolbiblioteket inte ses
som enbart en samling böcker – det är istället en pedagogisk verksamhet som enligt läroplanen ska stärka elevers språkliga förmåga och deras digitala kompetens. De har en nyckelroll i elevers lärande, inte minst vad det gäller källkritik och informationsinhämtning. De
främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Enligt strategin behövs skillnaderna i tillgången på skolbibliotek snarast åtgärdas.51 I de remissvar som inkommit på förslaget efterfrågas ofta ökade resurser till, och starkare politiska direktiv för skolbiblioteken.
Skolverket skriver i sin remiss till förslaget på ny nationell biblioteksstrategi att det finns
”behov av en utbyggd, välfinansierad och med pedagogiken integrerad skolbiblioteksverksamhet” men för att det ska vara genomförbart i praktiken behövs ytterligare utredningar
av vilka kostnader och konsekvenser det skulle innebära. De menar att det också krävs
ökad tillgång till skolbibliotekarier och bättre samverkan mellan skolbibliotekarie, lärare och
skolledning samt annan skolpersonal.52 Den nationella biblioteksstrategin föreslår inrättning
av ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor. Något som Skolverket står bakom
och är beredd att ta ansvar och organisera för.53
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Svensk Biblioteksförening skriver i sitt remissvar att ”den bristande tillgången till bemannade skolbibliotek är ohållbar och ger en skola med bristande likvärdighet.” De menar att
skollagen behöver ändras så att det tydligt framgår vilken bemanning som krävs för en väl
fungerande skolbiblioteksverksamhet.54

j

En utredning är sedan november 2019 tillsatt för att utreda och föreslå åtgärder för att
stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek. Utredaren
ska bland annat föreslå hur det kan tydliggöras i skollagen vad en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet ska omfatta. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020, ett besked som kan komma att påverka beslut om den mobila biblioteksverksamheten på Gotland, då bokbussen på Gotland i dag fungerar som ett komplement till skolbiblioteken, och
lägger stor del av sin verksamhetstid på skolan.55 Denna förstudie tar hänsyn till det i förslagen under rubriken 6.0.
På Gotland har alla skolor, grundskola såsom Wisbygymnaiset, enligt biblioteksplanen tillgång till ett eget skolbibliotek. Särskolans elever har också tillgång till dessa bibliotek.56 På
två ställen på Gotlands finns integrerade folk- och skolbibliotek: Fårösunds bibliotek,
Gråbo bibliotek. Alla skolor på Gotland har dessutom en lärarbibliotekarie med delegerat
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ansvar för respektive skolbibliotek. De flesta av dessa har dock ingen eller mycket lite tid
avsatt för ansvaret.57 Något som kan leda till ovisshet och frustration. Tidigare fanns skolbibliotekscentralen på Gotland för samordning av skolbiblioteken. Den är numera avvecklad.
På Gotlands finns bokbussen som ett komplement till skolbiblioteken. Den styrs genom ett
avtal mellan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen.
Bokbussen på Gotland stärker upp skolorna på landsbygden med böcker men framförallt
med bibliotekariekompetens. De besöker landsbygdsskolorna sex gånger per år, d v s tre
gånger per termin och skola. Barnboksbibliotekarien på bokbussen finns utöver det tillgänglig på mejl eller telefon för bokbeställningar. 58 Avtalet innebär en kostnad av 270 000
kr per år, vilket ska motsvara en heltidstjänst.
Viktigt att påpeka är att bokbussen ska fungera som ett komplement till skolbiblioteken.
Skolbiblioteket ska finnas tillgängligt kontinuerligt för elever och pedagoger. Med andra ord
kan kraven på skolbibliotek inte anses som uppfyllda genom sporadiska besök på ett närliggande bibliotek eller besök av skolbokbussen.59
Förskolorna på Gotland har inga egna bibliotek. Vissa besöks av bokbussen. Mer om det
under rubriken 1.4.1.
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3.4 Läsning, läsförståelse och lån

j

Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information kan knappast överskattas. Redan från tidig ålder är läsförmåga och tillgången till språk av stor betydelse och för små barn utgör läsning en viktig byggsten i språkutvecklingen. Läsning handlar ytterst om demokrati och likvärdighet, dels när det gäller tillgången till utbildning, dels
när det gäller möjligheten att ta plats i samhället och som medborgare delta i et demokratiska samtalet. Läsförståelsen i Sverige har under delar av 2000-talet haft en markant negativ trend, trots glädjande besked vid senaste PISA-mätningen60. PISA 2018 visar visserligen
ökade resultat i jämförelse med PISA 2012 då svenska elever (15-åringar) låg långt under
genomsnittet bland OECD-länderna och på svenska bottennivåer sedan mätningarna startade år 2000. I PISA 2015 vände resultaten uppåt och i senaste mätningen har Sveriges resultat i ett internationellt perspektiv förbättrats ytterligare. I den senaste mätningen (2018)
har sex OECD-länder högre läsförståelse än Sverige, däribland Finland.61 I Sverige är det
dock främst de som redan hade en god läsförståelse som har förbättrat sina resultat. De
som hade en sämre läsförståelse ligger kvar på samma ungefär nivå som i mätningen 2015.
Ungefär en femtedel av eleverna nådde inte upp till basnivån i läsförståelse. I läsförståelse
presterar flickor avsevärt bättre än pojkar i samtliga länder i PISA-mätningen. Klyftan har
dock minskat, i Sverige, sedan 2009 – beroende av att pojkar höjt sina resultat. Skillnaden
mellan svenska pojkar och flickors läsförståelse i PISA 2018 är därmed i stort sett tillbaka
på samma nivå som den var i första PISA-mätningen år 2000.62 I både Sverige och i OECD
som helhet presterar båda grupperna elever med utländsk bakgrund på en lägre genomsnittlig nivå jämfört med elever med inhemsk bakgrund. I Sverige är dessa skillnader i resultatet större än OECD-genomsnittet.63
Att Sverige tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren har inte påverkat resultaten negativt eftersom PISA-resultaten överlag har gått upp.64
Det är inte bara svenska elevers läsning som minskat (trots en ökad läsning på internet),
utan attityderna till läsning har också blivit mer negativa eller mindre positiva sedan 2009.
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Detta gäller för OECD-länderna i genomsnitt men är en starkare trend i Sverige, och i viss
mån övriga nordiska länder. Det finns ett positivt samband mellan elevers attityder till läsning och resultat i läsförståelse. De som uppvisar en positiv attityd till läsning uppvisar
också i regel en högre grad av läsförståelse. Detta samband är i mätningen 2018 svagare i
Sverige jämfört med OECD i genomsnitt. År 2009 var sambandet istället starkare i Sverige
än genomsnittet.65
Regeringen har de senaste åren arbetat med läsfrämjande insatser och aktiviteter för att
stärka läsningen hos barn, både i och utanför skolan, under paraplyet Hela Sverige läser med
barnen. Höstlovet har sedan år 2016 blivit Läslov (på samma sätt som februarilovet är ett
sportlov) och avsätter fem miljoner kronor årligen 2017-2020 för att uppmärksamma lovet
och inspirera till läsning. Läsdelegationen hade i uppdrag att samla alla aktörer – skola, kultur
och föreningsliv – runt insatser för läsning i och utanför skolan. Syftet är att bidra till att ge
alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.66 Bokstart är en nationell satsning och en samverkan mellan folkbiblioteken, barnhälsovården och förskolan. Syftet är att uppmuntra föräldrar och vuxna i små
barns (0-3 år) närhet att tidigt stimulera språkutvecklingen genom att prata, läsa, sjunga,
rimma och ramsa med barnet. Bokstart ska också öka och sprida kunskapen om små barns
språkutveckling.67 Läslyftet är en kompetensutveckling i språk- läs och skrivdidaktik för alla
lärare baserad på aktuell forskning.
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Det är av stor betydelse att språket och läsning stimuleras så tidigt som möjligt, det säger all
forskning på ämnet. Under de tre första levnadsåren grundläggs stora delar av den språkliga förmågan. Det är av största betydelse att språket prioriteras. Det har nämligen betydelse för andra områden. Språket är inte en i raden av förmågor som matematisk begåvning, musikalitet eller sporttalang. Språket måste istället ses som en dörröppnare vilken
skapar möjligheter och ger förutsättningar på andra områden. Ett utvecklat språk gör att
man kan ta till sig kunskap i alla ämnen, att förstå och följa instruktioner, att samarbeta och
lösa konflikter. Det är grundbulten i ett barns lärande.68 Förutsättningar ser dock mycket
olika ut för små barn. Beroende på anhörigas kunskap, vilja och engagemang, socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå med mera, får små barn en olik start i livet. Bokstart är en
nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i barns (0–3 år) närhet, med syfte
att stimulera språkutvecklingen. På Gotland verkar Bokstart i områden som är socioekonomiskt utsatta områden, men genom BVC till alla gotländska barn i åldern 0–3 år. Det anses
här viktigt att arbetet fortsätter på förskolorna. Bokstart ska implementeras i den ordinarie
verksamheten under nästkommande kulturplaneperiod.69

j

Antalet bok- och medielån på landets bibliotek sjunker i riket i stort, och har så gjort sedan
1997.70 Gotland har dock länge legat över riksgenomsnittet, främst vad det gäller antalet
barnbokslån per barn, där Gotland legat mycket högre än riksgenomsnittet. Här har antal
barnbokslån per barn varit stabilt under många år, och till och med ökat vissa år, sedan
2006. En vikande trend kan dock ses på antalet barnbokslån per barn sedan år 2014, både
nationellt som lokalt. Mellan åren 2016 och 2018 skedde dock en markant minskning på
Gotland. Antalet barnbokslån år 2018 uppmätte bara 59% av antalet barnbokslån år 2006.
Detta kan till viss del förklaras av att Gotland följer rikets tendenser, men också av lokala
förändringar av betydelse för barnbokslånen: exempelvis nedläggningen av Havdhems skoloch folkbibliotek samt flytten av Fårösunds bibliotek från skolan till Kustateljén. En signifikant minskning sågs även när borttagandet av bokpåsar till förskolorna genomfördes. Statistiken kan också ha påverkats av omläggningen 2014 till den nya nationella samlade bibli-

20 (65)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

En ny mobil
biblioteksverksamhet

oteksstatistiken i Sverige då det infördes separat redovisning av initiala lån och omlån. Tidigare har omlån alltid redovisats inräknade i de officiella utlåningstalen – varje gång samma
låntagare lånade om en bok räknades det som ett nytt lån.
3.5 Digitalisering och informationsinhämtning

Ibland när det talas om digitalisering är det lätt att få känslan av att det är ett parallellsamhälle till det vi lever i som åsyftas. Övergången till ett helt och hållet digitalt samhälle måste
istället ses på samma sätt som övergången från bondesamhälle till industrisamhälle på 1800talet. Det genomsyrar allt och handlar om att ändra beteenden och vanor. På samma sätt
som folkskolan och industrisamhället gjorde så att människor lärde sig läsa och skriva för
att uppfylla de kompetenskrav som skapades i det nya samhället måste vi idag arbeta för att
motverka den digitala analfabetismen i samhället. Det är nödvändigt för att befolkningen
ska kunna motsvara arbetsmarknadens krav, så att det inte skapas digitala A- och B-lag.
Omkring 4.4 miljarder människor på jorden har idag tillgång till internet. Det innebär att ca
60 % av jordens befolkning på något sätt är digitaliserade. I Sverige är siffran (2019) ca 98
%.71 Siffran stiger konstant – och har sedan detta skrevs utökats.72 Att ha tillgång till internet och att leva ett digitalt liv är ju dock inte samma sak. Internetstiftelsen uppskattar att
runt en miljon svenskar lever i digitalt utanförskap.73 Enligt internetstiftelsen lever speciellt
tre grupper i digitalt utanförskap: de äldre, de lågutbildade och låginkomsttagare.74
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Det digitala utanförskapet blir tydligt i tider som dessa. Coronapandemin har tvingat samhället att använda digitala lösningar. Det kommer i längden säkerligen leda till något gott
för digitaliseringen. Man kan se det som en enorm fallstudie där det sedan går att utvärdera
brister och fördelar. Att vi faktiskt inte behöver påfresta vår jord med fysiska möten lika
ofta som innan Coronapandemin kan bli en positiv följd. Det går snabbt och enkelt att avhandla mycket via digitala plattformar. Beslutet att stänga skolor har inneburit utmaningar
för gymnasieskolor och universitet, men än så länge har inga negativa reaktioner lyfts i media nationellt. Snarare har det fått en del positiva följder, som att närvaron höjts på flera
kurser och utbildningar. Gymnasieskolor och universitet är dessutom vana vid att arbeta
digitalt och har användare som kanske är de mest digitala i samhället. En utbildningsform
där det däremot varit problem och nästan omöjligt att använda sig av digital undervisning
är Svenska För Invandrare SFI i Norrköping. Eleverna har fått låna med sig datorer hem
för att undervisningen ska ske på distans som en följd av Coronapandemin. De flesta av
eleverna är dock analfabeter, har aldrig använt en dator och har inte tillgång till internet i
hemmet. ”Man blir ju inte digitaliserad bara av att man får en dator” säger en av lärarna på
utbildningen.75 Flera av eleverna har kommit tillbaka med datorerna och sagt att de varit
trasiga. ”Det finns ju inget där” menar de på, när de startar datorn och kommer till
Chromebookens i stort sett tomma skrivbord. Den digitala analfabetismen har gjort att de
fått återgå till vanlig undervisning men i mindre grupper. 76

j

Biblioteken har en central roll för hur samhället kommer att utvecklas i en digitaliserad
samtid. Det handlar alltså definitivt inte längre bara om böcker. Biblioteken ska enligt bibliotekslagen verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. I omvärldsanalysen Den femte statsmakten skrivs att allmänhetens syn på biblioteken som ett rum fyllt av böcker med en välkomnande sagotant som ger boktips måste förflyttas till att istället ses som ett resurscentrum i framkant – en digital tankesmedja.77 Så, en stor samhällsutmaning ligger alltså i att
öka den digitala tillgängligheten för att minska utanförskap, digital analfabetism och säkerställa att alla invånare får sina behov tillgodosedda. Biblioteken har här, enligt lag, ett ansvar
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men biblioteken riskerar också att bli mindre relevanta om de inte svarar upp mot människors efterfrågan av digitala resurser, kunskap och läsupplevelser på nätet. Inom bibliotekens digitaliseringsansvar ligger alltså både att fysiskt digitisera medierna och samtidigt
verka som digital resurs och kunskapsspridare för att motverka individens digitala utanförskap.78 Hur gör man för att betala sina räkningar via nätet? Och vem frågar man om hur
man skaffar ett Bank-ID? Många söker redan sina svar hos fasta bibliotek som bokbuss.
Region Gotland delar Regeringens uppfattning i förslaget till en nationell biblioteksstrategi
(Demokratins skattkammare, 2019) om att biblioteken ska vara en del av hela samhällets
digitaliseringsstrategi och en del av de centrala samhällsinsatser som leder till förflyttningen
till ett nytt informations- och kunskapssamhälle.79 En utmaning gäller dock det ansvar
biblioteken tar som digitalt stöd för allmänheten, d v s att bibliotekspersonalen ofta får
guida besökare i myndigheters digitala tjänster. Här är biblioteken på Gotland tydliga med
att det krävas diskussioner på nationell nivå kring vilka förväntningar som kan ställas på
biblioteken utan ekonomisk förstärkning.80 Ska biblioteken också i förlängningen fungera
som teknisk support?
En viktig aspekt att ha med sig i utvecklingsarbetet är att många av bibliotekens besökare
och låntagare är på grund av ålder eller funktionsnedsättning helt analoga. Det är av stor
vikt att få med dessa när bibliotekens tjänster mer och mer blir digitala. Många av användarna av Boken kommer på Gotland lever i ett digitalt utanförskap, något som nu, men
även i fortsättningen måste bemötas på användarnas villkor.
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En utmaning ligger också i ett kompetenslyft hos biblioteken själva. För hur ska man kunna
lära ut om man inte själv har kompetensen? För att kunna svara upp till invånarnas behov
måste personalen på biblioteken ha en digital kompetens som motsvarar det som efterfrågas. Sedan 2018 satsar därför regeringen genom det nationella digitala kompetenslyftet Digitalt först – med användaren i fokus på att höja den digitala kompetensen hos bibliotekspersonal. Lärplattformen Digiteket är en plattform för digital fortbildning för bibliotekspersonal.
Där finns kurser som kräver allt från fem minuter till flera timmar. Hur bildsöker man i
google? En fördjupning i källkritik på nätet, hur skriver man en artikel på Wikipedia? Och
hur fungerar det där med upphovsrätt på bilder? Det är frågor som kan få ett svar i Digiteket. En tjänst som helt klart skulle vara av nytta för många fler än biblioteksanställda.

j

Det är dock lätt att bli förblindad av tekniken och dess möjligheter. Att rusa in i en romantiserad teknikframtidsutopi utan konsekvensanalyser kan få negativa följder. Det kan vara
lätt att tro att det måste vara fel på allt som tidigare gjorts och en app löser allt. Det nya informations- och medielandskapet ställer nya krav på användare om ökad förmåga att urskilja användbar information i ett stort informationsflöde, men också förmågan att värdera
information och vara källkritisk. Det är en stor utmaning. En annan är hur användaren vill
ta del av information, media och litteratur. Behövs ens biblioteken när ”allt” finns på nätet? Dessa frågor leder oss in på en ny utmaning för biblioteken. Ett område som ännu är
mycket lite beforskat. Vad händer med vårt beteende när vår omvärld förändras genom digitalisering, ett snabbare mediaflöde, 24/7-samhället? Fyller en instruktionsfilm på Youtube
samma syfte som faktaböcker? Orkar människor idag vänta på ett bokbussbesök en gång i
månaden när det går att köpa böcker online eller lyssna och läsa direkt i appar som Storytel,
Bookbeat med flera? Hur påverkar det biblioteksverksamhet i stort och bokbussverksamheten i synnerhet? Lisa Olsson Dahlqvist snuddar vid dessa områden i sin avhandling
”Folkbildning för delaktighet: En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital
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samtid” från 2019.81 Hon har med sin forskning ”studerat bibliotekens samtida folkbildande arbete med utgångspunkt i bibliotekens uppdrag att verka för demokratiutveckling
och (digital)delaktighet”.82 En stor del handlar om vikten av källkritik och biblioteket som
ett digitalt stöd. Lite handlar om hur biblioteken kan utmana eller tillmötesgå de nya konsumtionsbehoven där allt ska finnas tillhands precis nu. Nu. Eller nu. Under en av fältstudierna till ovan nämnda avhandling ställs frågan ”Varför läsa böcker när det finns så mycket
på internet och Youtube?” av en av deltagarna på en biblioteksvisning för SFI-elever. Svaret blir att många fortfarande lånar och köper tryckta böcker men att det också går att låna
e-böcker. 83 Ett svar som egentligen inte besvarar frågan.
Det här är något som biblioteksvärlden kommer få återkomma till och mer forskning behövs. Går det att säga något i nuläget? Behövs biblioteken i vårt nya 24/7-samhälle? Med
pushnotiser, notifications och puffar som ständigt påkallar uppmärksamhet och får oss att
inhämta information om vår omvärld – och leverera till den – konstant.
I teorin är det enkla svaret: ja, kanske mer än någonsin. Den digitala utvecklingen sliter
nämligen också alltmer sönder demokratin. Propaganda, falsk marknadsföring, häxjakter,
cyberkrig och brist på källkritik. Digitala krafter som påverkar politiska val eller på en sekund kan skapa panik hos en hel befolkning genom osanningar om virussjukdomar etc.
Coronakrisen är en mycket bra fallstudie! Biblioteken måste stå stadigt som en femte statsmakt för att rädda demokratin och säkerställa att skadan inte blir för stor under tiden som
pendeln svänger.84
3.6 Klimatomställning – också en fråga för mobila biblioteket?
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Sverige bör, enligt regeringens direktiv 2012:78, ha en fossiloberoende fordonsflotta år
2030.85 Gotland är regeringens pilot för energiomställning på transportområdet. Därför är
frågan om en fossilfri transportsektor extra viktig här.86 Region Gotland förespråkar i dagsläget användningen av biogas i sina egna fordon. En ny biogasstrategi är under arbete men
de tidigare reglerna för drivmedel (antagna av RSF 2014-06-19 vilka utgick 201987) tillämpas
fortfarande. Enligt dessa regler är biogas regionens primära drivmedel för fordon. Användning av sekundära drivmedel medges enbart om biogasteknik för en fordonsgrupp saknas
eller att det är omöjligt, geografiskt sätt, att tanka biogas. Undantag från regeln om drivmedel måste godkännas av Serviceförvaltningen.88 Enligt Region Gotlands fordonsstrateg ska
fossila bränslen uteslutas som alternativ i denna förstudie.89

j

En omställning till fossilfria bränslen sker lokalt som nationellt och internationellt och Region Gotlands strategi Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 kräver ett stort
fokus på minskad klimatpåverkan. Transporter av varor och människor står för en allt
större del av koldioxidutsläppen, något som måste ändras. Ett klimatsmart biblioteksfordon
skulle som komplement till biblioteksverksamheten även kunna fungera som ett synliggörande av regionens klimatarbete. Klimatarbetet ska genomsyra allt och de globala målen i
Agenda 2030 är tydliga: Bekämpa klimatförändringar, hållbar energi för alla, hållbara infrastrukturer, hållbara städer och samhällen etc.

4. Omvärldsbevakning – ett mobilt bibliotek, så mycket mer än
bara böcker!
Omvärldsanalysen presenteras här under fem huvudrubriker. 4.1 Flexibilitet - Det mobila
bibliotekets renässans tar upp de undersökta kommunernas målgrupper och verksamhet. 4.2
Liten, stor eller mitt i mellan – Biblioteksfordon idag redovisar de olika fordonstyper som finns att
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tillgå på marknaden. Där redovisas även det som ska tas i beaktande gällande drivmedel
och miljöanpassning samt för- och nackdelar med de olika fordonstyperna. 4.3 Fallstudier,
tar upp fem olika kommuner som fallstudier på grund av att de här anses som exempel på
mångsidighet, kreativitet och/eller nytänkande. Rubriken 4.4 Goda råd gällande upphandling,
kravlista och kostnader, redogör för de goda råd som kommunerna delat med sig av kring
upphandlingsprocessen gällande ett nytt biblioteksfordon.
4.1 Flexibilitet – Det mobila bibliotekets renässans

År 2013 meddelade Sveriges Radio (SR) att bokbussverksamheterna runt om i landet hade
lagts ner i 31 kommuner sedan 1990-talet, på grund av besparingar.90 År 2019 var det dock
annat ljud i skällan. SR rapporterade att det finns en framtid för biblioteksbussar och att de
mer och mer tar sig en ny skepnad. Nu har biblioteksbussarna under flera år legat på en
konstant nivå.91 Enligt Kungliga Bibliotekets statistik fanns år 2018 83 stycken bokbussar i
Sverige, 76 bokbilar (definitionen av bokbil i statistiken är enligt KB: Antalet bilar och
transportfordon som inte är bokbussar som biblioteksorganisationen administrerar. Även
lådcyklar kan räknas här. 92) samt en bokbåt. Bokbilarna hade 2018 ökat med 9% sedan
förra mätningen. Många kommuner använder bokbilen till Boken kommer-verksamhet och
”för att förmedla medier på olika sätt och mellan olika orter”.93 Sammantaget fanns enligt
statistiken 160 bokfordon år 2018. Det finns ingen separat redovisad statistik på exempelvis
bokmopeder, bokcyklar eller andra former av mobila bibliotek.
Renässansen av biblioteksfordon och mobil biblioteksverksamhet beror säkert mycket på
regeringens tillfälliga satsning Stärkta bibliotek. Syftet med bidraget är att öka utbudet och
tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Flera av Sveriges kommuner har sökt
bidrag för en ny, eller utvecklad, mobil biblioteksverksamhet och åtminstone 10 kommuner
har fått medel för ett nytt biblioteksfordon sedan 2018.94 Renässansen beror också på att
många biblioteksfilialer i Sverige har lagt ner sedan 1990-talet. De har minskat med nästan
en tredjedel sedan dess och den mobila biblioteksverksamheten blir då viktig för att nå ut
till medborgarna. 95 En annan aspekt är det vidgade användningsområde som de senaste
åren utvecklats i flera mobila verksamheter runt om i landet. Biblioteksbussen har gått från
att enbart låna ut böcker till att mer och mer bli ett kultur- och medborgarhus på hjul. Det
fungerar som röstlokal, föreläsningssal, pysselrum, scen och bibliotek m.m. Tydligt är att
det bara är fantasin, och ekonomin som sätter gränser.
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4.1.1 Målgrupper

j

Många av de kommuner som ingår i omvärldsanalysen till den här förstudien har sedan
2018 fått medel av Stärkta bibliotek för att utveckla sin verksamhet. Genom Stärka biblioteks första delrapport (2018) går det att göra generella iakttagelser om de samhällsutmaningar som folkbiblioteken runt om i landet förhåller sig till i nuläget. 96 Det går att se att
barn och unga är en starkt prioriterad grupp som lyfts fram i ansökningarna. Särskilt små
barn. Något som finner stöd både i bibliotekslagen och i barnkonventionen. Många kommuner vill också satsa på verksamhet för personer med annat modersmål än svenska. Fokus på personer med funktionsnedsättning finns också med i ett större antal ansökningar.
Dessa iakttagelser stöds av det som framkommit i denna omvärldsanalys, när de undersökta
kommunerna berättar om sin mobila biblioteksverksamhet.
I omvärldsanalysen framkommer att små barn, äldre människor och människor med funktionsvariationer är de som verksamheten främst riktar sig till av de 22 bokbussverksamheter
som svarat på frågan om verksamhetens målgrupp i undersökningen. Sju av dessa har barn
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som en extra tydligt uttalad målgrupp, två av dessa påpekar att skolan inte ingår i målgruppen. Örebro och Stockholm är exempel på platser som har barnbokbussar, enbart avsedda
för barn i förskolan och på fritiden. De servar alltså inte skolan.
De stopp som biblioteksbussarna gör utgår ifrån målgrupperna. De klassiska hållplatserna,
där bokbussen stannar för allmänheten, ofta på landsbygden, finns i hög grad kvar men har
konkurrens från mer riktade hållplatser för de prioriterade grupperna. De allmänna hållplatserna varieras efter behov och är också de som är lättast att minska på för att få in turer till
prioriterade grupper. I Kristianstad tror de att deras allmänna hållplatser kommer bli färre
de närmsta åren och att de i stället kommer stå på ”större orter” med bokbussen. Torsby
håller på att se över sin verksamhet och kommer framöver mer och mer placera sina hållplatsstop vid de servicepunkter som finns i kommunen. Det finns också stadsbokbussar,
exempelvis i Malmö och Stockholm. Båda dessa är inriktade på barn och besöker inte
landsbygden.
21 av de 22 svarande besöker förskolor. 14 av 22 besöker även skolan i den mån de hinner.
Förskolor är den grupp som flest bokbussar prioriterar.
De platser/målgrupper som framkommit av undersökningen av de 22 som svarat på frågan
och som besöks av mobil biblioteksverksamhet är:
Förskola, skola, äldreboende, fritids, stadsdelar långt från bibliotek, landsbygd, hållplatser,
familjehem, seniorträffpunkt, daglig verksamhet, gruppboende, 55+ områden, ytterområden, sommargäster, turister, aktivitetshus, kriminalvård, folkhögskola, användare av Boken
kommer, institutioner, hunddagis, asylboende, badplats, servicehem, största arbetsplatsen i
kommunen, köpcentra, fritidsgård, SFI, fritidsklubb för barn med neuropsykiatrisk funktionsvariation, kriscentrum för kvinnor, hembesök för äldre, trygghetsboende.
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Flera satsar också på pop-up-verksamhet för att nå ut till människor som kanske inte annars skulle besöka biblioteken, eller för att skapa en känsla av att biblioteksbussen är så
mycket mer än bara böcker – ett rullande kulturhus eller en samhällsservice. 7 av 30 använder ordet pop-upp i undersökningen, men totalt 18 av 30 beskriver att de i sin verksamhet
deltar i olika typer av evenemang. Det handlar om kulturnätter, stadsfestivaler, mässor,
pridefestival, idrottsevenemang, barn- och ungdomsläger, marknader, nationaldagsfirande
med mera. Några, exempelvis Köping och Kungsbacka pop-uppar vid badstränder. Östersund, Örebro och Mjölby är exempel på pop-uppverksamheter med lådcykel. Att verksamheten blir bredare det märks också i namnet. Namnet bokbuss försvinner mer och mer till
förmån för biblioteksbuss, mobibibblan (Sundsvall) eller kulturbuss (Alvesta). Ett fördjupat
begrepp och en fördjupad, mer demokratisk, verksamhet. Begreppet blir större och mer
inkluderande och verksamheten blir mer riktad för att nå de uttalade fokusgrupperna och
människor som av olika anledningar inte besöker bibliotek.

j

Flexibilitet är ett ord som återkommit i undersökningen. Nästan 25 % av de svarande nämner ordet i samband med sin verksamhet och sitt fordon i sitt svar.97 Genomgående är att
verksamheten måste anpassas och vara flexibel efter de målgrupper bokbussen har. Ena dagen kan målgruppen vara förskolebarn, nästa äldre eller funktionsnedsatta. Både bussens
innehåll, personal och verksamhet måste anpassas efter det. De nya biblioteksbussarna blir
därför mer och mer flexibla i sin utformning, med vagnar som lätt kan bytas ut och hyllor
på konsoler som lätt kan ändras. I Örebros två små bokbussar kan i stort sett hela hyllsystemet plockas ut och ändras om.98 Några nämner storleken på bussen i relation till flexibilitet.
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Höör, Ystad, Örebro, och Köping anser att en buss som går att köra på B-körkort gör
verksamheten mer flexibel medan Krokom kände sig mer flexibla med en ny stor buss.
Skolbiblioteken

Av vad som framkommit i undersökningen har ingen annan kommun ett avtal med skolorna liknande det som finns på Gotland. Flera gör besök till skolor men förskolor är tydligt det som är prioriterat hos i stort sett alla när man frågar om målgrupp. Alla utom en besöker fler förskolor än skolor. De flesta betydligt fler. Några har en väldigt stark prioritering av de små barnen. De nya barnbokbussarna i Göteborg kommer exempelvis besöka
förskolor men inte skolor. Haninge är också ett exempel som besöker 34 förskolor men enbart en skola. Även barnbokbussen i Stockholm utelämnar helt skolor och kör enbart till
förskolor. I Västerås har de precis strukturerat upp arbetet med förskolorna. Alla förskolor
med längre än 1,5 km till ett bibliotek får regelbundna besök av bokbussen.99
Det är dock en del kommuner som besöker många skolor frekvent. Hudiksvalls mobila
bibliotek besöker nio skolor och fjorton förskolor. De säger att de ska fungera som ett stöd
till skolorna för att uppmuntra till läsning.100 I Krokom uttrycker man sig på liknande sätt:
”Beslutsfattarna visar med satsningen på en ny bokbuss därmed att de prioriterar verksamheten och ser dess viktiga roll i en glesbygdskommun som Krokoms, där avsaknaden av
skolbibliotek är stor. Tack vare bokbussverksamheten tillgängliggör vi litteratur och läsning
för alla de barn som inte har tillgång till ett skolbibliotek.”101 Både Krokom och Hudiksvall
har stora bokbussar. Likaså Sundsvall försöker bemöta önskemålen från skolan:
Fortfarande är stor del av vår verksamhet riktad till barn genom skola och förskola. Trots skolbibliotekslagen vill många skolor ha besök av mobila biblioteket, och än så länge möter vi dessa önskemål i hög grad. Visserligen är alla
hållplatser formellt öppna för alla låntagare, men rent praktiskt är det ändå så
att när man står på en skolgård kommer nästan bara skolbarn. 102

Köping har däremot en liten bokbuss (3,5 t) och beskriver svårigheten med stora grupper
av skolelever:
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Ska jag vara helt ärlig är just skolturerna vår utmaning. Vi brukar be skolorna att
eleverna ska komma i smågrupper om ca 6 personer. Detta för att det ska bli en
trevlig miljö för alla parter. Vi har inget skriftligt avtal med några skolor i Köping, tyvärr. Så det är vi som styr hur mycket tid vi står vid varje skola. Och den
kan nästan alltid vara längre. Tyvärr låter en lärare barnen låna på rasterna, vilket
skapar en del stress för alla parter. En struktur ihop med skolorna så att verksamheten blir jämlik för barnen är naturligtvis det bästa. Idag kan det bli så att
skolturerna är mycket låna och lämna, med minimal tid för boktips och samtal.
Detta är något som jag vet att våra nya kollegor pratat om, att vara två just på
skolturerna.103

j

Tydligt är att förskolor är prioriterade av bokbussar runt om i landet trots att en del försöker tillmötesgå skolornas brist på skolbibliotek.
4.1.2 Verksamhet

Bokbussens verksamhet är under utveckling. Både i Sverige som i Europa. Människors beteende och behov påverkar även bokbussen. I omvärldsanalysen går att se att många av de
tillfrågade kommunerna är i en förnyelseprocess, inte minst vad det gäller nya fordon men
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också vad det gäller verksamhet. Några står på stadiga, trygga ben med en klassisk bokbussverksamhet – utlåning av böcker vid hållplatser och besök till andra verksamheter. Andra
testar allt från makerspaceverksamhet till att fungera som röstlokal och digicenter.
Programverksamheten i bussarna riktar sig oftast till barn, utlandsfödda och/eller äldre personer.
Ett tiotal nämner sagostund som en programverksamhet de gör i bokbussen eller som de
vill satsa mer på. Några har teaterverksamhet i bussen. Även bokprat, bokpresentationer,
bokkaféer (även mångspråkiga) och författarsamtal förekommer.
Många pratar om filmvisning i bussen, oavsett bussens storlek, och flera köper därför in
projektorer till bussarna. I Jönköping har man sedan år 2015 Biobussen ett projekt där förskoleelever ser på kvalitetsfilm i bokbussen (stora bussen). Jönköpings bokbuss besöker 75
förskolor och 40 av dem har valt att ta del av Biobussen. Studier visar att en kompetent läsare av film tränar samma verktyg som vid läsning av text och tröskeln till att läsa text blir
lägre. Då vi har gått från ett textsamhälle till ett bildsamhälle är det av vikt att kunna tolka,
förstå och producera rörliga bilder. Barngrupper i områden med litet eller obefintligt kulturutbud har prioriterats och lärarna har fått pedagogiskt material att arbeta med kring filmen. Detta har fungerat som ett komplement till skolbion som man såg få förskoleelever
tog del av. De har också jobbat vidare med att eleverna själva får skapa film.104
Bokbussen fungerar i flera fall som marknadsförare av olika typer av verksamhet. Ett kulturhus på hjul. Alvesta är mitt i upphandlingen av en ny bokbuss, eller just kulturbuss som
de har valt att kalla den då de vill att den ska fungera både som biblioteksfilial men lika
mycket som en mötesplats för andra verksamheter.105 Mer om programverksamhet som
skapar samarbeten med andra aktörer följer nedan.
Ett digitalt centrum
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Vi övergår mer och mer till ett digitalt samhälle. Men det digitala utanförskapet är fortfarande stort. Biblioteken arbetar konstant med att minska utanförskapet. Fördelen med en
mobil verksamhet är att den når ut till folk som inte på egen hand kan ta sig till bibliotek.
Den mobila verksamheten kan fungera som ett flaggskepp för olika riktade insatser. Både
verksamhetsmässigt och fordonsmässigt utvecklas det mobila biblioteket mot en mer och
mer digital vardag. En del bussar idag, stora som små, väljer att ha någon form av projektor
eller TV i bussen för filmvisning. Vissa har en självbemanningsdisk och flera erbjuder kopiator, scanner och skrivare till besökare. Ett ökande antal bibliotek använder också den mobila biblioteksverksamheten till digital handledning, för att nå ut till invånare som har långt
till bibliotek eller som inte kan ta sig till bibliotek samt de prioriterade målgrupperna.

j

Digiby är ett pågående projekt som syftar till digitalisering av service i Norrbottens landsbygder.106 Tillsammans med Regionbiblioteket vill de nu utveckla länets bokbussar till rullande DigidelCentra för ”bussig rådgivning” om digitalisering. 107 I länet rullar sex bokbussar och där personalen inte tidigare haft någon digital kompetens eller digital utrustning. Ett
pilotprojekt drivs i Piteå och Haparanda tillsammans med regionens digitaliseringskoordinator och med statliga pengar från Luleå universitet. Syftet är att inspirera människor till
att lära sig mer. De har förstärkningsantenner på bussarna, de stannar längre på vissa hållplatser och de har digitala skärmar där de berättar vad de kan hjälpa till med och med samhällsinformation. Personalen finns med som stöd och handledare. Det går att läsa tidningar
och magasin digitalt på läsplattor. De tänker också att de ska utöka verksamheten till att ha
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med banktjänsteman, polis eller sjuksköterska för att informera om olika ämnen. I Haparanda ska bussen dessutom ha med sig små apotek i framtiden.108 På ett likande sätt har
Regionbiblioteket i Östergötland tänkt. De önskade att bygga om sina tre kommunala bokbussar till så kallade digitala mediebussar för att göra fler invånare i Östergötland digitalt
delaktiga. En förstudie gjordes i Motala där projektets målgrupp blev familjer med invandrarbakgrund. De fokuserade på läsning och språk som en väg till digital delaktighet. Bussen
åkte till områden med där många utlandsfödda bor. Med på bussen fanns mångspråkig personal, en arabisktalande bibliotekarie samt en somalisktalande sagoberättare. Projektledaren
fanns med om bord för att samtala med besökarna om deras behov av hjälp med digital
teknik. Olika kompetenser har funnits med ombord beroende på program. Exempelvis
graffitimålning, konsumentvägledning, pyssel, kommunens e-tjänster och politiker.109 Projektet kom fram till att det var få av besökarna som spontant frågade efter de digitala möjligheter som erbjöds i bussen. Personalen behövde aktivt visa besökarna vad som fanns. Få
vågade kliva ombord på bussen, personalen behövde aktivt bjuda in. Att stå vid en näridrottsplats var bra. Barn kom spontant dit och ville besöka bussen. Vid en affär fanns mest
vuxna och de hade fokus på att handla. Förankring och marknadsföring tillsammans med
lokala föreningar och andra måste göras kontinuerligt och på flera sätt.110 I Norrköping,
gjordes genom samma projekt, digital slöjdverkstad i bokbussen. Den fokuserade på ungdomar 7-17 år och syftet var att väcka nyfikenhet, stimulera till lärande och att ge barn och
ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. 111 Med på bussen fanns surfplattor, datorer,
3D-skrivare, Doodles m.m Den kommunala mötespunkten Portalen i Hageby blev en samarbetspartner. Portalen har som uppgift att hjälpa arbetssökande i kommunen att hitta aktiviteter. Vuxna och barnfamiljer söker sig dit. Bussen stannade varannan helg vid Portalens
lokaler. Där fick man också kontakt med två syriska ingenjörer som arbetade tillsammans
med personalen på bussen under turerna i projektet. Projektet kom fram till att det var bra
att erbjuda aktiviteter även för vuxna även om målgruppen var barn och att ha lokala kontakter. En lärdom var också att göra samarrangemang med befintliga arrangemang på platsen. Då får man besökare ”på köpet”. Även här ansåg man att man aktivt behöver bjuda in
besökare i bussen. Bibliotekspersonalens kompetens kan även behöva kompletteras med
exempelvis extra pedagogisk kompetens.112

j

Betalbokbussen i Torsby var ett projekt (2015-2017) som syftade till att öka kunskapen
kring digitala betaltjänster. Målgruppen var främst de som gick i pension innan datoriseringen av arbetsplatser slog igenom. Allt sedan det kontantlösa samhället mer och mer blivit realitet har många äldre behov av en delaktighet i den digitala utvecklingen. Projektet
syftade också till att underlätta för nyanlända genom att tillhandahålla information på minst
tre språk om betaltjänster. Torsby kommun är vidsträckt och glesbefolkad (2 pers/km2)
och har, precis som landet i stort, en åldrande befolkning.113 I sex områden i kommunen
har invånarna längre än 30 km till manuella betalningsförmedlare. I ett område så långt som
mer än 40 km. Den dåvarande bokbussen (stor) byggdes om för ändamålet. En soffa i
bakre delen av bussen togs bort och ett skrivbord med dator och en avskärmande vägg sattes upp.114 De som önskade kunde få handledning ombord, det anordnades även gruppträffar. Under projektets gång upptäcktes att det digitala utanförskapet var en verklighet samt
att den digitala klyftan var stor och djup. Att hinna med vägledning under turlistans hållplatsstop var svårt då det relativt korta stoppen begränsade möjligheter till att erbjuda
längre utbildningssessioner, vilket många av deltagarna behövde. En stressfri miljö var
också av stor vikt för lärandet. Det gick inte att ha en mall för alla deltagarna utan stödet
fick ges individuellt efter deltagarens behov. Det gjorde också att det blev svårt att arbeta i
större grupper, fokus fick läggas på individuellt stöd, vilket var tidskrävande. Det dröjde
också en månad till bussen kom åter till samma hållplats på grund av turlistan. Det var för
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lång tid för individerna at vänta på nästa utbildningstillfälle. Servicepunkterna befann sig
inte i närheten av de personer som skulle behöva längre tid. Att ge ordentligt med tid till
deltagarna var bara möjligt genom besök i föreningslokaler, bibliotek och hembesök hos
deltagarna. Bussen hade också emellanåt svårt med internetuppkopplingen. Fler av deltagarna köpt mobiler eller datorer när de såg en möjlighet att få hjälp med användningen.
Okunskapen kring abonnemang, apparater och uppkoppling var stor och kunde skapa problem. En person köpte exempelvis, på grund av okunskap, ett abonnemang utan täckning
där hen bodde. Betalbokbussen gav råd och bistod med information och hjälp med termer
och kontakter för att underlätta den snårskog som marknaden är, utan att vara partiska.115
En positiv bieffekt av projektet var att bokbussen fick uppmärksamhet och att bokbussen
stärkts i sin roll på landsbygden som ambulerande kommunal service.116 Det gav också den
kommunala biblioteksverksamheten i stort möjlighet att arbeta fokuserat kring digitala frågor. Frågan om digitala kunskaper lyftes också, på grund av projektet, av politiker och invånare i kommunen. Vilket i förlängningen kan innebära nya möjligheter för en levande bygd,
både vad det gäller boende och näringsliv.117 Personal från bankerna deltog vid vissa tillfällen för att visa sina tjänster. I samarbetet ingick också ABF, NBV och Studiefrämjandet
som ordnade studiecirklar i datorkunskap. 118
I Sundsvall finns en uppsökande, mobil digital verksamhet kallad Mobidig, som framförallt
riktar sig till förskolor och seniorer, de besöker föreningar och verksamheter. IT-pedagoger
tar med sig Ipads, robotar, VR-teknik med mera och gör workshops efter mottagarens önskemål. Barn och unga erbjuds att programmera, skapa digitala böcker och prova på att göra
film. För vuxna gavs handledning i smarta mobiltelefoner, surfplattor, hur man laddar ner
appar och använder e-legitimation, hur man betalar räkningar på nätet etc.119 Det är ett projekt genom Stärkta bibliotek men ingår inte i den mobila biblioteksverksamheten utan Mobidig har ett eget fordon. De samarbetar med Sundsvalls mobibblan (mobila biblioteksverksamhet) vid enstaka event då de varit samtidigt på samma ställe med båda fordonen.
Kungsbacka har, under sin mobila biblioteksenhet, seniorutbildningar i digital teknik som
anordnas på träffpunkter ute i kommunen. Träffarnas innehåll skapas efter deltagarnas önskemål och behov.120
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I Vingåker finns genom medel från Stärkta bibliotek en uppsökande landsbygdsbibliotekarie. Syftet med tjänsten är att nå ut till både kransorter och de ovana biblioteksbesökarna
för att presentera det utbud av tjänster som biblioteket tillhandahåller. Tanken är att underlätta för samverkan, integration, service, folkbildning, kompetens med mera. Landsbygdsbibliotekarien tillhandahåller och sprider kunskap om de olika digitala tjänster som biblioteket erbjuder och arbetare för att överbygga den digitala klyftan.121

j

I Danmark finns exempel på mobil medborgarservice i Vejle kommun på Jylland. Den mobila medborgarservicen består av en buss, av liten eller medelstor storlek. Den kör enligt
turlista, precis som en bokbuss, i kommunen. Ombord kan man beställa pass, ID-kort och
körkort. Man kan adressändra, namnändra, beställa EU-försäkringskort, sjukförsäkringskort, ordna med pension och skatt med mera.122
Makerspace

Makerspace, eller mer försvenskat skaparverkstad, kan beskrivas som en high-tech-verkstad. Det är ett rum där man har tillgång till verktyg och maskiner. Det kan finnas allt från
3D-skrivare och laserskärare till symaskiner och svetsar. Det är en plats som uppmuntrar
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till delning av kreativitet, kunskap, verktyg och idéer. Dessa platser blir allt vanligare på
bibliotek och kan ses som en del i folkbibliotekens uppdrag om ökad digital kompetens. En
viktig plats för informellt lärande och skapande. Makerspacen kan också ses som en del i en
förbättrad integration menar Lisa Olsson Dahlqvist i sin avhandling Folkbildning för delaktighet : En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid . Med integration menar
hon ett sätt för folkbiblioteken att integrera verksamheten i samhället och på så sätt göra
bibliotekets användare till medskapare i högre grad än konsumenter.123
På Odebiblioteket i Helsingfors finns ett välutrustat makerspace kallat Stadsverkstaden.
Där finns laserskärare, 3D-skrivare, broderimaskiner, symaskiner, maskiner för fönsterdekaler och textiltryck, elektronikarbetesstationer m.m fritt för alla att använda.124 Skaparverkstäder finns på flera platser i Sverige, på bibliotek som folketshus och andra platser. På Arvika bibliotek finns skaparverkstaden, i Vaggeryd Skaparbibblan. I Fisksätra folketshus
finns snart ett så kallat Folklab. Det finns också verkstäder för mer digitalt inriktad skapande som Trainstation i Vivalla. På Säters bibliotek har dom ett så kallat Fixotek. En plats
för skapande för barn och unga som blivit verklighet genom projektmedel från Stärkta
bibliotek. Tillsammans med deras DigidelCenter, en digital hjälp för alla åldrar, har de en
verksamhet kallad Digidel hjärta Fixoteket där vuxna får testa robotar och att göra stopmotion film. De märkte att vuxna är nyfikna på denna typ av verksamhet men behövde en
snäll knuff för att våga prova.125 Ett makerspace är under uppbyggnad på Fenix ungkulturhus i Visby. Där finns redan en kreativ skaparverkstad och 3D-skrivare och lödstationer
men mer är att vänta.126
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Det finns också mobila makerspaces. Svenska Folklab, en del av det internationella
Fablabfactory och som grundades av bland andra Kids Hack Day, är ett exempel på det.
Med sig i sin buss, kallad STEAMachine, åker de till skolor eller andra grupper och gör
workskops med makeraktiviteter. På ett liknande, men mer riktat, sätt arbetar Maker tour Mot nya höjder på Fenomenalen på Gotland. Det är ett koncept för Gotlands, Gävleborgs
och Kronobergs läns grund- och gymnasieskolor där elever gör så kallade utmaningar som
rör naturvetenskap, teknik och matematik. Projektet är tillfälligt på Gotland och pågår från
våren 2019- november 2020. Den här typen av makerverksamhet är pedagogiskt styrd och
med fokus på undervisning och lärande. Eleverna får färdiga ”paket” med material att arbeta med och skapa utifrån, som Strawbees eller Edison-robotar. Till detta kommer också
läromaterial med ”utmaningar”, på olika teman, som klasserna ska ha gjort innan makerbussen kommer som belöning. Ett sådant tema kan exempelvis vara Make it wild som
handlar om skog, klimat och hållbarhet.127

j

Barnbokbussen i Örebro är den enda identifierade bokbussen i förstudien som har makerspaceverksamhet. Även om den är så ny att den knappt hunnit inledas när detta skrivs. I
deras lilla barnbokbuss på 3,5 ton är inredningen helt flexibel. Hyllor kan plockas ut och lådor, bord och sittplatser kan sättas in. Trots det är ytan mycket begränsad och därför görs
en typ av aktivitet per gång. Ett koncept likt Maker tour – Mot nya höjder eller Folklab. En
av kulturskolans pedagoger, som är ansvarig för makerspaceprofilen på en av skolorna i
Örebro, har hjälpt bokbussen med att sätta ihop tre olika koncept. Inom de olika koncepten kan olika aktiviteter utformas. Pedagogen arbetar tillsammans med bibliotekarien och
ytterligare en, projektanställd inom Stärkta bibliotek, med verksamheten. Till att börja med
fokuseras verksamheten till fritidsklubbarna i kommunen. Då bärs materialet in från bussen
till fritidsklubben för att ge fler chansen att delta. Tanken är att efter hand utveckla koncepten och verksamheten. De vill även utvidga målgruppen åldersmässigt både uppåt och
nedåt i åldrarna.128
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Bokbussen som en samhällsservice och kulturbuss

Att den mobila biblioteksverksamheten vidgats är tydligt i undersökningen. Flera ser att
bussen ska ha samma kvaliteter och innehåll som ett fast bibliotek vad det gäller exempelvis
digital utrustning. Verksamheterna har i flera fall vidgats så till vida att man samarbetar med
andra inom kommunen eller regionen. Den mobila verksamheten och biblioteksbussen
kan då fungera mer som en servicepunkt för samhällsservice. Hudiksvalls, sedan 2019, nya
bokbuss har uttalat den funktionen. Med på bussen följer tjänstemän som kan informera
om aktuella frågor, exempelvis vindkraftsutveckling eller nya väg- och järnvägsdragningar.
Det kan också handla om kulturinslag eller föredrag. Bokbussen är utrustad med dator och
skrivare samt wifi, allt fritt för allmänheten att använda. Med bokbussen har de, enligt sig
själva, bättre möjlighet att sprida kommunens utbud utanför centralorterna.129
Betalbokbussen var ett projekt (2015–2017) i samarbete mellan Torsby kommuns bibliotek
och Länsstyrelsen Värmland, finansierat av Post- och telestyrelsen. Projektet gick ut på att
öka kunskapen om digitala betaltjänster ombord på bokbussen. I samarbetet ingick också
ABF, NBV och Studiefrämjandet som ordnade studiecirklar i datorkunskap. Bokbussen i
Torsby har också samarbete med skådespelare från Västanå teater som åkt med på bussen
och sökt publiken på hemmaplan. Föreställningen nådde både barn och unga och sågs av
drygt 220 personer. Bokbussen i Torsby samarbetar också med nära grannlandet Norge i
”Kultur över gränsen”, en internationell berättarturné. Utöver detta har kommunalrådet
och tillgänglighetssamordnaren åkt med bussen för att träffa medborgarna och svara på deras frågor. Det går även att förtidsrösta i bokbussen. Totalt röstade ca 370 personer i bokbussen i riksdagsvalet 2018. 130 I Lindesberg har museet en utställningsmonter i bussen.
Där har också konsumentvägledare, medborgarservice och museipersonal följt med på bussen och informerat besökare om sin verksamhet. De har en plan om att politiker och kommunens tjänstemän ska åka med på bussen, men det har ännu inte blivit så. Kungsbacka
har, under sin mobila biblioteksenhet, seniorutbildningar i digital teknik som anordnas på
träffpunkter ute i kommunen. Då är även studieförbunden en samarbetspartner.131 Kungsbacka själva menar att deras nära samarbete med andra aktörer ”sticker ut” i Kungsbacka.
En av deras bokbussar används som ambulerande röstlokal var fjärde år. Deras samarbete
med kommunen och myndigheter har lett till att energirådgivare, familjestödjare, klimatrådgivare, konsumentrådgivare och poliser åkt med på turerna och informerat om sin verksamhet.132 Örebro bokbuss samarbetar med kulturskolan för sin makerspaceverksamhet.133
Även i Motala har politiker, banktjänstemän, konsumentvägledare och konstnärer åkt
med.134
På bokbussen i Esbo i Finland går det att låna barnskridskor ombord. På bokbussen får
man också information om vilka tider ishallarna är öppna. Det är ett samarbete mellan idrottstjänsterna i Esbo och bokbussarna.135
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Boken kommer

j

Hur de tillfrågade kommunerna och regionerna inkluderar äldre och funktionsnedsatta varierar. Vissa gör det med tjänsten Boken kommer, men utformningen av tjänsten ser olika ut.
Andra har motsvarande tjänster som Boken kommer men väljer att inte kalla det så. I Jönköping ändvänder de sin ”bokbil” en medeltung lastbil (7,5 ton) till Boken kommer.136 Då
har låntagarna möjlighet att välja vilka böcker de vill låna tillskillnad från Gotlands verksamhet där färdiga bokkassar delas ut. I Lindesberg arbetade man tidigare på samma sätt
som i Jönköping. De använde en av sina dåvarande små bokbussar (3,5 ton) till hembesök
med Boken kommer. Sedan de bytte till en stor bokbuss är tjänsten inte längre möjlig då
bussen är för stor för körning på de små vägarna som hembesöken kräver.137 I Sundsvall
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och har man Boken kommer men de är inte organiserade i samma arbetslag som bokbussen och är därför separata verksamheter.138 Så är det även i Örebro.139 I Ystad servar deras
lilla bokbuss (3,5 ton) Boken kommer-låntagare i tätort medan en mindre personbil servar
de utanför tätorten.140 De allra flesta uppger dock äldre och funktionsnedsatta som två av
bokbussverksamhetens målgrupper.
4.1.3 Annan mobil kulturverksamhet

Mobila kulturskolan i Angered och Filmrullen, kulturbussen i Jämtland Härjedalen är exempel på annan mobil verksamhet på kulturområdet. Den mobila kulturskolan i Angered består av en lätt lastbil där skåpet kan öppnas upp helt på ena långsidan. På så sätt fungerar
bilen som en pop-up-scen. Bussen är isolerad så den går även att använda året om som ett
musikrum, filmstudio eller körsal. En dag kan bilen fungera som prova på-lokal och ena
dagen teaterscen eller konsertscen. Anledningen till införandet av mobila kulturskolan var
att bara 10 procent av eleverna mellan 6 till 16 år i Angered kommer till Kulturskolan jämfört med 25 procent i de centrala stadsdelarna av Göteborg. I Angered bor många människor som är utlandsfödda och kanske inte har en tradition av att gå i kulturskolan. Med den
mobila kulturskoleverksamheten kan verksamheten i stället komma till eleverna. Den kan
exempelvis göra hembesök och ha undervisning.141
I Jämtland Härjedalen finns Kulturbussen/ Filmrullen. Ett projekt som mellan 2015–2017
var finansierats av Allmänna arvsfonden (med en projektbudget på ca 4,3 miljoner) och
därefter i reducerad form i regional regi. Syftet är att bygga upp en regional infrastruktur
för skapande på fritiden för ungdomar. De vill skapa en meningsfull fritid och stimulera till
eget skapande. Projektet syftar också till att ”ge kunskap i digitala bilders språk och verktyg
för eget skapande, samt att lyfta fram de ungas egna berättelser i regionen.”142 Verksamheten förläggs på bygdegårdar, biografer och samlingslokaler runt om i regionen. Med ombord finns en uppsättning digital teknik samt två konstnärliga handledare. Bussen erbjuder
unga mellan 12 och 25 år en ”plattform att utveckla sitt skapande, samtidigt som man lär
sig hantera och kritiskt granska nya medier och uttryck.”143 Bussen går enligt schema, besöker platserna en gång i månader och stannar i fyra timmar. 144
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I denna omvärldsanalys har också en utblick på annan mobil verksamhet gjorts. Det för att
vidga vyerna och ge idéer som kanske kan få en att tänka utanför boxen. I Bergsjön i Göteborg finns den mobila förskolan ”Merkurius mobila förskola”.145 De mobila förskolorna
finns på flera platser i Sverige och har funnits i över tio års tid, exempelvis i Malmö, Huddinge och Botkyrka.146 Den mobila förskolan i Bergsjön använder en stor Scaniabuss tillverkad av Kiitokiri i Finland. Den innehåller sittplatser med bältade barnstolar, med plats för
18 barn. Bussen är också utrustad med bord, pentry, värm- och kylskåp samt toalett med
skötbord. Det finns också ett utrymme med torkfläkt för kläder och skor. Förskolan har sin
verksamhet i bussen och utomhus på olika platser mellan klockan 9-15 varje dag. Innan nio
och efter 15 är de på en fast förskola.147

j

4.2 Liten, stor eller mitt i mellan? – Biblioteksfordon idag

Storleken har stor betydelse för de tillfrågade kommunerna. Att den lilla storleken är av
stor betydelse för många av de tillfrågade kommunerna är tydligt i undersökningen. Fler
och fler väljer att köpa in ett fordon som kan köras på B- körkort, för att underlätta rekrytering av personal och även framkomlighet. Andra, så som Sundsvall och Lindesberg, satsar
på det största möjliga fordonet på marknaden. En lastbil med utskjutbar sida för extra plats
inne i bussen.
I undersökningen har fordonen delats in i tre kategorier:
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Ett litet fordon med en maxvikt på 3,5 ton. Lätt lastbil (Kräver minst B-körkort).
Ett medelstort fordon med en maxvikt på 7,5 ton. Medeltung lastbil (Kräver
minst C1-körkort).148
Ett stort fordon över 7,5 ton. Tung lastbil (Kräver minst C-Körkort).

Vissa av kommunerna kallar sina lätta eller medeltunga lastbilar för bokbilar, något som i
det här sammanhanget kan verka förvirrande. Gotlands bokbil är en personbil medan ex.
Jönköping kallar sin medeltunga lastbil för bokbil på grund av att det också har en tung
lastbil som de kallar bokbuss.149
Falkenberg, Kungsbacka och Jönköping är exempel på verksamheter som har både ett stort
och ett medelstort fordon. De har alla tre, det senaste decenniet, tagit hem titeln Årets mobila biblioteksverksamhet för sina respektive verksamheter.
En körkortsform som dykt upp under arbetets gång och nämnts av Stockholm, Simrishamn och Kungsbacka är C1. Det är ett C-körkort men med en viktbegränsning på 7,5
ton. Simrishamn nämnde den i samband med att de ansåg att det var en bra medelväg mellan B- och C-körkort, då utbildningen ansågs enklare än för ett C-körkort men att viktbegränsningen är högre än på ett B-körkort. Vid samtal med Tunga Utbildningar Visby AB
menar man att utbildningen för C1-körkort och C-kort är i stort sett detsamma. Det ska
enligt dem kräva i stort sett samma teoretiska utbildning och kostnad och att det därför inte
finns en fördel med C1-körkortet. På Gotland finns ingen utbildning för C1-körkort då
Tunga Utbildningar Visby AB inte har ett sådant fordon. Det kan tänkas att det är i det tanken om att det är lättare att ta ett C1-körkort ligger, man framför ett mindre fordon, vilket
är lättare att hantera. Sveriges trafikutbildares riksförbund bekräftar bilden av utbildningen
för C1-körkortet som nästan identiskt med C-körkortet. Eftersom det i Region Gotlands
fall handlar om yrkeskörning finns samma krav på färdskrivare och YKB. De teoretiska delarna av utbildningen är i stort sett detsamma på de två behörigheterna. C1-körkotets teoretiska utbildning behöver inte räkna på riktigt alla viktklasser som C-kortet kräver. De anser
också att C1-körkortet kan ses som enklare då man ska manövrera ett mindre fordon. Men
inte heller där anser de att det är stora skillnader. Det hade varit annorlunda om det handlade om CE körkort menar det. Svårigheten ligger ofta i släpet. Vad det gäller priset är det
inga stora skillnader. Det kan behövas färre körlektioner för C1, men samtidigt beror det
på den enskilda trafikskolans prissättning vilken beror på hur mycket deras fordon används
osv. För Gotlands del tillkommer dessutom kostnader för resor och boende i exempelvis
Stockholm, eftersom det inte går att ta C1-körkort på Gotland. Då är det möjligt att kostnaden blir densamma som att ta ett C-körkort på ön.150
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Fordon framförda på B-körkort kräver inte YKB eller färdskrivare och har därför inte heller samma krav på kör- och vilotider.

j

Nedan följer exempel på de olika fordonsstorlekarna.
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Exempel på en liten bokbuss, max 3,5 ton:

Örebro bokbil, Renault Master, 2019. 3,5 ton, lastvikt 808
kg, dieseldriven. Ett exempel på liten bokbuss, kan framföras
på B-körkort Bygd av Hoffmans Pris ca 1,1 miljoner kronor.
Bild: Maria Tjärnbro.

Ärendenr RS RS 2020/1509 Datum 2020-10-26

Lidköping bokbuss. Fiat Ducato 3,5 ton, lastvikt 600kg, dieseldriven. Ett exempel på liten bokbuss, kan fram-föras på
B-körkort Bygd av Fellwings karosseri 2017. Pris ca 1,8 miljoner kronor. Bild insida: Irene Ejdestig.

j

34 (65)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

En ny mobil
biblioteksverksamhet

Exempel på en medelstor bokbuss, max 7,5 ton:

Simrishamns bokbuss. Iveco Daily, 7,5 ton, lastvikt 1700kg, dieseldriven. Bild: Kate Visojn. Simrishamns nuvarande –
och första – bokbuss. Byggd 2017 av NU-track i Storbtannien. När utsidan skulle formges uppmanades alla elever i kommunens grundskolor att lämna förslag på vilka motiv som skulle pryda utsidan. 150 ritningar inkom. Förslagen lämnades till en formgivare som kokade ihop resultatet tillsammans med önskemålen från biblioteket. Det resulterade i en explosion av grönska med djur, natur och en skånsk allmogebård.

Figur 1Gotlands nuvarande bokbuss. Volvo B12M, 16 ton, lastvikt 2350 kg, dieseldriven. I bussmodell.
Bild: Rose-Marie Törnqvist. En stor bokbuss på över 7,5 ton.
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Exempel på en stor bokbuss:
Exempel på en stor bokbuss med utskjutbart parti:

j

Kristianstads bokbuss, med utskjutbart parti. Volvo FH 2018, 27 ton, lastvikt 8637kg, dieseldriven. Bild: Stefan
Sjölund. Kristianstad är ett exempel på den största typen av bokbuss, en tung lastbil över 7,5 ton, byggd som lastbil
med utskjutbart parti för extra utrymme i bussen. Byggd av Groth Kaross, Mönsterås. Utsidan är gjord av konstnären
Danilo Stancovik.
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Tillverkare av biblioteksfordon (av befintligt fordon), som framkommit av denna omvärldsanalys, är Groth Kaross, Mönsterås, Br. Hofmanns Karosseri, Nykvarn, Sverige,
Fellwings karosseri, Billesholm, Sverige (Tillverkar både för B- och C-körkort), Kiitokori
Special Vehicles, Kausala, Finland, Nu-Track LTD, Ballymena, Nordirland, Stephex, Budapest, Ungern. Helmark i Markaryd som byggde Gotlands nuvarande bokbuss gick i konkurs strax efter att vår buss levererades. Jeti Industries LTD i Finland bygger biblioteksbussar från grunden av stadsbussmodell.
4.2.1 För- och nackdelar med fordonstyperna.

En stor nackdel som många i omvärldsanalysen uppger med ett stort fordon är att det kräver C-körkort och YKB. Det är en faktor som de flesta menar är negativ och gör verksamheten sårbar. På Gotland har fyra av de anställda vid bokbussen C-körkort och YKB, men
bara en av dem är utbildad bibliotekarie. Kombinationen av kompetenserna bibliotekarie
och C-körkort är svårtillgänglig. Några platser löser problemet med att anställa renodlade
chaufförer. Gotland har i mångt och mycket också löst problemet på det sättet, genom att
personer med C-körkort, utan tidigare yrkeserfarenhet av biblioteksverksamhet, anställs
som biblioteksassistenter. Likande exempel finns på många platser i landet. Det skiljer sig
dock i om de anställda får titeln biblioteksassistent eller chaufför. Bergslagsbibblan, bokbussen i Lindesberg är ett exempel på där kravet på C-körkortet fått negativa följder. Bokbussen står sedan i januari still på grund av att de inte har någon som kan framföra bokbussen.151
Det som talar till de stora fordonens fördel är dess storlek. Det går in många personer i
bussen, vilket flera anser viktigt och avgörande för vilken verksamhet som går att ha i bussen. Många av de som förespråkar de små eller medelstora bussarna menar dock att det
bara handlar om att vara flexibel. I de små och medelstora bussarna går det in ca 6–8 barn
åt gången. I de stora bussarna ca 12–15. Det går att fråga sig om det är värt att betala ca 2,5
miljoner mer för att få in 6 extra barn i bussen. Några avsevärda skillnader i verksamheten
beroende på bussens storlek har dock inte uppmärksammats i omvärldsanalysen. Det handlar snarare om personalens handlingskraft och kreativitet.
De små och medelstora bussarna har som fördel att de enklare tar sig fram på mindre
vägar. Flera menar också att de är lättare att använda vid hembesök hos äldre. Ingen har påpekat att faktumet att de små och medelstora bussarna är låga påverkar framkomligheten,
men det är något som kan vara bra att ha i åtanke.
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De stora bussarna har en fördel ur arbetsmiljösynpunkt då de innehåller toalett och personalpentry. De små och medelstora bussarna har aldrig toalett och verksamheten får anpassas därefter. I undersökningen har det framkommit att toalettbesök i skogen under turer
ibland hör till vanligheterna. Något som inte går att planera verksamheten efter eller tas
som en självklarhet.

j

De stora bussarna har också en fördel vad det gäller vikten. De kan ta två passagerare och
en stor mängd media. De små och medelstora bussarna kan bara ha en passagerare och ett
begränsat antal media. Vissa anser att det är en fördel då de alltid håller beståndet uppdaterar och anpassat efter målgrupperna.
4.2.2. Drivmedel och miljön

Miljöaspekten, drivmedel och klimatsmarta fordon genomsyrar inte bara samhället i stort
utan även diskussionerna som förs om ny mobil biblioteksverksamhet i Sverige, Norden
och Europa. På flera platser i Sverige, exempelvis Östersund, Mjölby och Stockholm, har
36 (65)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

En ny mobil
biblioteksverksamhet

lådcykelbibliotek införts, vilket signalerar klimatsmarthet. De når naturligtvis inte ut till
människor på landsbygden, eller täcker långa avstånd, men de fungerar bra i stadsmiljöer
som en flexibel pop-up-verksamhet. De utgör ett enkelt sätt att skapa uppmärksamhet
kring biblioteken och de sänker kanske också tröskeln för ovana biblioteksbesökare att låna
böcker. På så sätt kan biblioteken nå fokusgrupper som annars inte kommer till biblioteken. På Gotland kan de befintliga badhusbiblioteken ha en liknande effekt och det finns
planer på att köpa in en lådcykel även här.
I Kungsbacka rullar sedan 2018 Europas första biogasdrivna (CNG) bokbuss. CNG står
för ”Compressed Natural Gas” och kan, trots den engelska förkortningen bestå av både
naturgas och biogas. Naturgasen är inte fossilfri men ett bättre alternativ än bensin och
diesel. Dock är det inte komprimerad naturgas som gäller i fallet med Kungsbacka utan just
biogas, (vilket är en fossilfri gas) även om bussen kan köras både på fossil naturgas eller
förnyelsebar biogas. Genom solpaneler på taket får bussen landström till eluttagen. Kungsbacka blev utsedd till årets mobila biblioteksverksamhet 2018.152 Göteborg inväntar i skrivande stund sina två nya helt eldrivna stora barnbiblioteksbussar (i stadsbussmodell), som
är under tillverkning.153 I Åbo i Finland har en ny stor helelektrisk biblioteksbuss köps in154
och Östersund har som avsikt att köpa en biogasdriven medelstor biblioteksbuss.155 På den
senaste internationella bokbussträffen i Hannover, Tyskland 2019, handlade ett par föreläsningar just om drivmedelsfrågan i framtiden men redan idag går det alltså att köpa bokbussar som går på biogas eller el.156
Tabell 1:
De, i förstudien undersökta, kommuner som väljer miljöbränsle eller fossilfria bränslen:
Kommun
Göteborg

Fabrikat
Volvo
9000
electric
Scania

Årsmodell
2020

Viktklass
Tung lastbil över 7,5t

Drivmedel
El

Kommentar
Under byggnation

2017

Tung lastbil över 7,5t

CNG +solcell

Solcell landel

Scania
?

2015
2020

Tung lastbil över 7,5t
Tung lastbil över 7,5t

Höör

Fiat

2020

Lätt lastbil 3,5 t

HVO100
HVO100 +solcell
HVO100

Stockholm

Mercedes
Benz

2013

Medeltung lastbil 7,5 t

Bensin + gas

Kungsbacka
Sundsvall
Västerås
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Östersund

j

Solcell landel
Önskade gas med var inte
möjligt pga. vikten = isf
ingen lastvikt kvar.

Önskar en gasdriven 7,5t
men budgeten på 2 miljoner räcker ej.

Exemplet med Östersund är viktigt att studera. De önskar köpa ett medelstort fordon på
7,5 ton drivet på gas. I nuläget finns bara ett fabrikat, Iveco Daily, som tillverkar fordon på
7,5 ton anpassade för gas. Östersunds budget på 2 miljoner kronor för ett nytt fordon
räcker dock inte för ett gasdrivet 7,5 tons fordon och deras upphandling har på grund av
det strandat.157 Både Östersund och Höör har valt bort alternativet med ett gasdrivet 3,5
tonsfordon då det på grund av vikten inte lämpar sig för biblioteksverksamhet. Gastankarna i sig väger enligt Höör för mycket och lämnar mycket liten lastvikt kvar. De små fordonen på 3,5 ton har ofta bara mellan 300–500 kg lastvikt om de drivs med Diesel. Höör
har därför valt att köpa ett litet fordon som drivs med biodiseln HVO.158 HVO står för
”Hydrogenated Vegetable Oil” och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas
i diesel eller helt ersätta diesel i dieselmotorer (HVO100).
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Tillverkare, som framkommit av denna omvärldsanalys, av elektriska/biogasdrivna fordon
som kan byggas om till biblioteksfordon är Volvo (Sverige), Jeti Industries LTD (Finland),
Scania (Sverige), Fiat (Italien) och IVECO (Italien).
4.3 Fallstudier
4.3.1 Örebro: två små bussar

Örebro kommun har två små bokbussar på 3,5 ton, båda av märket Renault Master, årsmodell 2019. De har en lastvikt på cirka 800 kg, tillverkades av Hoffmans Karosseri och kostade cirka 1.1 miljoner styck. Både är dieseldrivna. Den ena bussen är en barnbokbuss medan den andra är inriktad på vuxna. Örebro planerade för en ny liten bokbuss och fick
samtidigt medel från Stärkta bibliotek vilket gjorde att de kunde köpa in även en barnbokbuss vid samma tillfälle. Ledordet i inredningen blev flexibilitet för att lätt kunna byta vagnar, hyllor och förvaring mellan bilarna. På en tur med många äldre är det enkelt att byta ut
en vagn för att få med mer storstil och talböcker, eller fler bilderböcker till en tur med

Ärendenr RS RS 2020/1509 Datum 2020-10-26

Örebro bokbuss för vuxna. Renault Master 3,5 ton. Lastvikt 800 kg. Ett exempel på liten bokbuss, kan framfö-ras på
B-körkort Bygd av Hoffmans karosseri 2019. Pris 1,064 344 miljoner kronor. Bild: Maria Tjärnbro.

j

många barnfamiljer. Bokbussen inriktad på vuxna kör till särskilda boenden. Tidigare har
depositioner av böcker körts ut till dessa, nu tillfrågades de att istället få bokbussbesök.
Först var gensvaret svagt då man ansåg att de boende hade mycket svårt att ta sig ut till
bussen för att låna. I nuläget kör de dock till fem boende och det fungerar bra för dessa.
De önskar också att allmänheten ska önska hållplatser på landsbygden så att de kan utöka
hållplatsturerna.
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Barnbokbussen kör till alla förskolor i kommunen. Barnbokbussen är lika flexibelt inredd
som vuxenbokbussen, men i denna buss har de fokuserat mer på tekniken. De har en projektor monterad i bussen för att kunna erbjuda exempelvis knattebio. Vagnarna i bussen
kan bytas ut mot lådor som fungerar både som förvaring och sittplatser. Ett fällbord finns
också att använda vid exempelvis Makerspace-aktiviteter. Örebro erbjuder Boken kommer
men har väldigt få låntagare. Boken kommer-verksamheten är inte kopplad till bokbussverksamheten.159

Örebro bokbuss för barn. Renault Master 3,5 ton. Lastvikt 800 kg. Ett exempel på liten bokbuss, kan framföras på Bkörkort Bygd av Hoffmans karosseri 2019. Pris 1,147 486 miljoner kronor. Skillnaden från bokbussen för vuxna är
projektorn i taket och det uppfällbara bordet längst ner i bussen. Bild: Maria Tjärnbro.
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4.3.2 Simrishamn

j

Simrishamns bokbuss är kommunens enda och första. Den köptes in år 2018 och är en
mellanstor buss på 7,5 ton av märket Iveco Daily. De har ett bibliotek i kommunen, huvudbiblioteket i Simrishamn. Det finns inte längre några andra folkbiblioteksfilialer i kommunen.
Bussens storlek valdes utifrån att den kan köras på C1-körkort, vilket de ansåg var relativt
lätt att ta samt att den var enkel att framföra i kommunens små fiskelägen och smala vägar.
Bussen kör i snitt 4,5 dagar i veckan. Var fjärde vecka får förskolor besök, liksom särskilda
boende (äldreboenden) På eftermiddagarna måndag-torsdag får 20 olika byar besök. De
större byarna får besök varje vecka, de mindre var fjortonde dag. Deras målgrupp är alla utanför huvudorten med ett särskilt fokus på barn och unga, samt de som har svårt att på
egen hand ta sig till biblioteket.160
Upphandlingen vanns av ett nordirländskt företag, Nu-Track. Bussen byggdes och levererades på 10 månader och samarbetet gick väldigt bra. Bussen kostade 1,75 miljoner och har
en driftbudget på 1,2 miljoner. De arbetade inte efter några förebilder, men de gjorde flera
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studiebesök hos andra för att se vad som fungerade kontra inte fungerade för dem med deras fordon och verksamhet. De blev avrådda från att köpa en lågbyggd lastbil i viktklassen
7,5 ton då de enligt uppgift ofta går sönder på grund av att de alltid körs med maxlast.161
Bussen har en lastvikt på upp till två ton, vilket ger en relativt stor mediemängd för bussen
storlek. Tio personer kan dessutom vistas i bilen samtidigt.162
Bussen rymmer 40 hyllmeter av löstagbara hyllor, rullvagnar och flyttbara tråg.163 Arbetsgruppen från Simrishamns kommun/bibliotek ritade i princip all inredning själva och samarbetade med tillverkaren i utformningen av bussens inredning, som i stort sett till fullo är
löstagbar. Ledordet var flexibilitet. Längst bak i bussen finns en soffa, som även fungerar
som förvaring. Bussen har, för sin storlek, ovanligt många fönster. De ville att bussen
skulle kännas som en attraktiv mötesplats och inte som ett transportfordon. Fönstren ger
ett luftigt och ljust intryck – även om de lätt blir smutsiga baktill.164
Det enda de i dagsläget inte är nöjda med i bussen är att de önskar att den hade vattenburen värme. De menar dock att väljer man ett tillverkningsalternativ utanför de brittiska
öarna är det inte ett problem. 165
Utsidans formgivning togs fram i samarbete med kommunens skolungdomar och är ett
hopkok, av en formgivare, av barnens 150 teckningar.166
Projektledaren för bokbussen påpekar att bokbussen är Simrishamns mobila bibliotek, för
att betona att det inte bara är en buss med böcker utan ett bibliotek på hjul med kompetent
personal.167
4.3.3 Torsby: Fint exempel på blandad verksamhet

Ärendenr RS RS 2020/1509 Datum 2020-10-26

Torsby har en mångsidig verksamhet i sin bokbuss. Genom den går också att utläsa vad
som fungerat bra och vad som inte fungerat lika bra. De har aktiviteter som barnteater, berättarturné, digidelcenter, förtidsröstning, Betalbokbussen och olika riktade turer. De har en
stor bokbuss som i utformningen är väldigt lik Gotlands nuvarande bokbuss. År 2019
hade de 802 aktiva låntagare på bokbussen och 20411 lån (inklusive omlån) att jämföra
med Gotlands drygt 42000 lån (inklusive omlån) år 2019.168 En stor del av Gotlands lån
görs dock av skolorna, genom det avtal som Gotland har med Utbildningsförvaltningen.

j

Kärnverksamheten i Torsby består av bokbussbesök hem till äldre personer, familjer eller
läsare i allmänhet ute på landsbygden. Men också skol- och förskoleturer. Bokbussen i
Torsby fungerar som skolbibliotek för 4 grundskolor och besöker en folkhögskola och 10
förskolor, både i och utanför tätorten. De besöker äldreboenden, trygghetsboenden och en
familjecentral som de servar med böcker. De har så kallade språkpåsar för utlån och servar
skolor och boenden med media som plockas efter deras önskemål. Bokbussen deltar i flera
evenemang (exempelvis marknader, sommarfritids, nationaldagen, Rally Sweden m.m.),
dels för att göra reklam för den egna verksamheten men också för att fungera som en
”scen” för kulturen. Då används bussen för att visa kortfilm (med projektor i bussen) där
de också bjuder på popcorn, de har haft sagostunder, ansiktsmålning med mera. De använder bussen för att nå ut med kultur och läsning till barn utanför tätorten. De har även sedan 2018 haft tre teaterturnéer för barn och regelbundna sagostunder. De har också haft
en internationell berättarturné och satsningen ”Kultur över gränsens” som går att läsa mer
om under rubriken 4.1.2. Utöver teater anordnas poesiläsning. Bussen har även satsat stort
på att fungera som en träffpunkt för handledning av digitala tjänster. Utvärderingen av exempelvis Betalbokbussen är ett bra underlag för tankarna kring något liknande på Gotland.
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Själva bokbussen som plats för dessa tjänster ses här som problematiska utifrån vad som
framkom i utvärderingen. Läs mer om det under rubriken 4.1.2 169
Vad det gäller bemanningen i Torsby är chauffören den enda med en heltidstjänst. Många
av turerna är enkelbemannade då man anser det orimligt att dubbelbemanning på grund av
få låntagare på vissa turer. Under skolturerna är även en bibliotekarie eller en biblioteksassistent med på bussen. Även under vissa långa hållplatsturer är de dubbelbemannade.170
4.3.4 Kiruna – kreativ utformning av bussen
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Kiruna har här valts ut som en fallstudie på grund av sitt unika sätt att arbeta med bussens
inredning. Med deras tidigare bokbuss, en stor buss från 2008-09, var de även nominerade i
kommunikationstävlingen Guldägget år 2009, för att med en färgglad, inbjudande och lekfull exteriör tagit bokbussen till en ny nivå.171 Sedan 2018 har Kiruna en ny bokbuss – även
den unik i sin interiör i relation till allt annat som framkommit i denna omvärldsanalys,
även om de återgått till ett mer traditionellt utseende. De båda bussarna har varit stora bokbussar i bussmodell, likt Gotlands nuvarande buss. De har båda ett avlångt fönster utmed
sidan på bussen för att de velat skapa ett ”skyltfönsterlikt utseende” i mörker. Något som
naturligtvis fungerar i Kirunatrakten. I den tidigare bussen fanns ett bord och sittplats vid
fönstret, något som i den nya byttes mot vagnar för att kunna rymma fler böcker. I båda
bussarna finns arbetsplatsen i mitten av bussen. Även dörren med sluss finns på mitten av
bussen. Mycket av den nya bussens inredning är på hjul och flexibel. Längst ner i bussen
finns en soffa där trappsteget upp till den, med en dyna, även den kan användas som sittplats. Mitt på golvet i främre delen av bussen finns en sittplats på hjul som kan flyttas om
en rullstol ska in i bussen. I den förvaras också böcker. Även utmed väggen finns sittplats.
Att båda bussarna haft flera sittplatser är medvetet. Bussen fungerar i många av byarna som
en social mötesplats och många kommer bara för att umgås och prata en stund.172

j

Kiruna bokbuss. Scania, bygd på Kiitokori, 2018. Med dörr mitt på och avlångt fönster. Bild: Carina Kreku.
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Den nya bussen är utrustad med duk och projektor samt högtalare för filmvisning, sagostunder etc. Bussen används i byarna som röstlokal både i EU-valet och Riksdagsvalet.

Kiruna bokbuss. Insidan, bakre delen av bussen med bakre bänk i två etage samt sittplatser på sidorna.
Bild: Carina Kreku.
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Bussen finns också alltid med under evenemanget Kiruna bokfestival. 173

j

Kiruna bokbuss kör till över 40 byar i kommunen. De har tre stycken övernattningsturer på
Kiruna bokbuss. Insidan, mitten och främre delen av bussen med ingång och arbetsplats. Bild: Carina Kreku.
femveckorsschema. Avståndet är stort! Katterjokk, Abisko, Karesuando, Laanavaara. Med
avstånd mellan hållplatserna på upp till 18 mil krävs övernattningar på vägen. 174
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Då de med åren fått plocka bort hållplatsturer i byar som faktiskt helt dött ut har de istället
börjat köra till förskolor inne i Kiruna, sju förskolor som har långt till bibliotek. De kör
även till både skolor och förskolor i Abisko och Övre Soppero.175
4.3.5 Östersund – en mellanstor gasdriven buss

Östersund är med som fallstudie i denna omvärldsanalys på grund av att de vill köpa en
mellanstor buss på 7,5 ton som drivs på gas, något som ingen annan i omvärldsanalysen
gjort. Till detta ändamål har de fått 2 miljoner kronor från Kulturrådet genom Stärkta
bibliotek. Upphandlingen har nu strandat då 2 miljoner kronor upptäckts vara för lite för
ändamålet. Östersunds kommun vill dessutom inte skjuta till mer pengar. Genom Östersunds erfarenheter kan vi lära att den enda fordonstypen på marknaden i dag på 7,5 ton
driven på gas är Iveco Daily och att man får räkna på en budget på mer än 2 miljoner för
en sådan.176
Östersund har i dagsläget en stor bokbuss som täcker större delen av kommunen med förskolor, byskolor och allmänheten. Syftet meden ny medelstor buss är att den ska ta över
hela förskoleverksamheten samt att kunna använda den till tillfälliga verksamheter, exempelvis som hjälpmedelsbuss eller pop-up-buss. De önskar en buss på 7,5 ton då de anser att
många med en 3,5 tons buss har problem med viktgränsen. Bussen ska gå på gas utifrån
kommunens miljöprofil.
Tanken innehållsmässigt är att fronta med så mycket material som möjligt istället för att
fylla bussen med ”bra att ha grejer”. Ett draperi framför hyllorna förvandlar bussen till ett
sagorum där de vill ha sagostunder på olika språk. De vill även kunna använda bussen till
en teknikpunkt för äldre. De vill ta kultur dit barnen är – ibland i form av en ”vanlig” bokbuss, ibland i form av en programverksamhet.177
4.4 Goda råd gällande upphandling, kravlista och kostnader

Det finns mycket att tänka på vid upphandling och tillverkning av en ny bokbuss. Fler av
kommunerna i omvärldsanalysen har gett goda råd och varnat för fallgropar. Flera understryker att processen tar tid och att det är lika bra att från början planera för oförutsedda
händelser, så som försenad tillverkning, försenad leverans, arbetstid för kravspecifikation,
upphandling, planering med mera.178
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Simrishamn gick igenom två misslyckade upphandlingar innan de tillslut, tredje gången gillt,
fick en lyckosam process som ledde fram till nuvarande buss. Inför arbetet med upphandlingen hämtade de inspiration från andra bokbussar och blev tipsade om att inte ha för detaljerade krav på utformningen av bussen, utan istället specificera funktion. Det var i deras
fall svårt att hitta en svensk tillverkare och efter de två misslyckade upphandlingarna gjordes den sista på engelska, något som gav resultat då ett Nordirländskt företag lade det vinnande budet.179 Projektledaren för bokbussen i Simrishamn ger rådet att ställa krav på att
chassit till bussen ska köpas av en svensk generalagent eller leverantör, om bussen tillverkas
utomlands. Det för att underlätta när det specialtillverkade fordonet ska in i landet. 180

j

Örebro köpte en ny bokbuss, en Fiat Ducato, på 3,5 ton som levererades år 2017. Upphandlingen tog tid och det var inte mer än ett par anbudsgivare. Örebro tror att det beror
på att det inte finns så många tillverkare på de små fordonen, formatet är en utmaning. Redan kort efter att den nya bokbussen var levererad märkte förarna att den kändes besvärlig
och lång. Bakändan skrapade i vid farthinder. Efter en kontrollvägning konstaterades att
bussen var betydligt tyngre än utlovat. I upphandlingen var kravet att lastvikten skulle ligga
på minst 500 kilo utan att totalvikten skulle överstiga 3,5 ton. Vid vägningen vägde bussen,
utan medier och förare, cirka 3,35 ton. Bussen klarade alltså ”tom” inte vikten av en förare
43 (65)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

En ny mobil
biblioteksverksamhet

och en passagerare. Leverantören fick flertalet chanser att rätta till felen, men lyckades inte.
Tillslut fick jurister häva köpet. Verksamheten blev lidande då de stod utan buss.181 Bussen
tillverkades av Coman i Bengtsfors som gick i konkurs kort därefter. 182
Kungsbacka påpekar att något av det viktigaste i processen är de juridiska formuleringarna i
förfrågningsunderlaget för upphandlingen. De säger att det är viktigt att lägga mycket tid på
dessa.
Malmö redovisar de extrakostnader som tillkommit i processen. Något som också är viktigt
att ha med sig. Då de tillfrågade i omvärldsanalysen presenterat sina kostnader har vissa
gjort det med extrakostnader separat, några enbart som en totalsumma som ibland är svår
att veta vad den inkluderar. Malmös buss på 3,5 ton köptes in år 2015. Priset för bussen var
1 985 000 kr. Till det kom kostnader för tjänsteresor och studiebesök, fordonskonsult för
skrivande av kravspecifikation, inredningsarkitekt för skrivande av kravspecifikation, inredningsarkitekt för själva byggprocessen, merkostnader för säkerhetsutrustning i fordonet, ytterligare kostnader som tillkommit då leverantör och köpare inte varit överens samt kostnad om 50 000 kr för formgivning av bussens utsida. Vad det totala extrakostnaderna hamnade på redovisades inte. Byggprocessen blev 10 månader försenad, något som i sig kan bidra med extrakostnader exempelvis för personal.183
Det finns mycket att tänka på vad det gäller inredningen. Det finns heller inga rätta svar då
behoven varierar efter kommun. Flera nämner att en flexibel inredning är bra. Att försöka
jobba med så mycket smarta lösningar som möjligt, exempelvis att göra kombinerade soffor och boklådor är något flera påpekar. Några väljer en mer ”kall inredning” som Lidköping och Örebro (se bilder på sid 42 och 37), medan Simrishamns inredning är mer ombonad och varm. Viktigt att ha med i beräkningen är hjulens placering, likaså placering av tekniska detaljer som batteri etc. vilket kan ta plats i inredningen. Köping påpekar att det är av
vikt att lägga tid på diskens placering och funktionerna med den för att få ett bra flöde i de
små och medelstora bussarna som redan från början har liten yta att arbeta med. De uppger att ”flödet, disken och datorn är något vi skulle jobbat ännu mer med om vi gjort om
processen”. De menar också att det är viktigt att göra en flexibel första skiss som sedan diskuteras med tillverkaren.184
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Flera nämner också ingången i bussen med tillhörande hiss eller ramp som något som är
problematiskt. I Sundsvalls Mobibblan har hissen aldrig fungerat. De måste hitta en stabilare lösning vilket innebär ombyggd entré och luftsluss. Fler av de små bussarna eller medelstora bussarna har i stället ramp, då de är relativt låga. En ramp är också smidigt för arbetsmiljön, för att enkelt kunna rulla in vagnar och människor i rullstol. Den skjuts in under bussen när den inte används.185 Simrishamns säger att de skulle ha valt till luftkonditionering, trots att de blev avrådda på grund av att det drar mycket batteri.186 På sommaren
blir det mycket varmt i bussen, något som påverkar arbetsmiljön.
5. Bokbuss på Gotland

j

5.1 Observationer vid fältstudier

Fältstudierna utfördes i januari och februari 2020.
”Läsglädje för små och stora barn” stod det på en affisch på en av Gotlands tidigare bokbussar som jag hittar på ett gammalt fotografi. Jag sparar ner det och tänker att det säger
något som jag vill ha med mig i arbetet. När jag senare ska sammanfatta mina observationer
under de gjorda fältstudierna blir det just så – läsglädje för små och stora barn. Jag hade
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inte räknat med att fältstudierna skulle påverka mig så mycket som de gjorde. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig den glädje, iver och det intresse som mötte oss när besökarna på
bokbussen klev ombord, eller när Boken kommer klev in i någons hem. ”Det är som julafton en gång i månaden” sa ett par av de vi besökte med Boken kommer. Påsen med böcker
som en julklappssäck. Vi satt där i brukarnas kök medan de packade upp bok efter bok.
Vände och vred. Nyfikna blickar, några ord om författaren, och besvikelsen om det var något de redan läst. ”Jag tycker så synd om flyktingarna” säger en kvinna och vi byter några
ord om böcker på ämnet som hon precis läst. Hon får boken Förvar denna gång och ser
med intresse på den. Jag förvånas över hur man kan leva i ett hem taget ur en annan tidsålder men samtidigt vara a jour med tiden och världspolitiken genom den senaste litteraturen.
Efter den här studien inser jag att i de mest enliga gårdar och hus kan hela världen rymmas
i form av böcker. En människas intellekt kan vara långt mycket större än hennes plats på
jorden. Jag förbannar mina förutfattade meningar men funderar också på bokbussens roll i
folkbildningen. Bortom sociala medier och internet finns här biografier över världsledare
och musiker, om flyktingkris och förvar. Om konst och historia. Några påpekar att de inte
vill ha så många romaner. Det räcker med ett par. Och hellre några tidningar och faktaböcker. Konsumtionen av det skrivna ordet är hög hos dessa låntagare.
Ombord på bokbussen under skolturen är energin hög. Tre till fem böcker var får barnen
låna, beroende på lärare och klass. Nitton lån har en av killarna registrerade när vi drar hans
lånekort. ”Nitton bara!” utbrister pojken när vi berättar hur många böcker han har hemma.
Han brukar ha över trettio säger han, han läser mycket. En vill låna en roman till sin
mamma, och har memorerat titeln. En lånar en kokbok till mormor, ”så att hon kan laga
mat till mig”. Bokbusspersonalen är i ständigt arbete under dessa turer. Barnen frågar ivrigt om ämnen och titlar. Skräck, deckare och djur. Många läser serier som ”Till alla mina
fans” och söker ivrigt efter nästa bok, men den lånades just ut till någon i klassen under. De
ställer sig i kö. Då kanske de kan få den nästa gång.
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På besöket på den dagliga verksamheten är det denna dag flera CD-skivor som efterfrågas.
Helst dansband, Lasse Stefans och Christer Sjögren. Det trallas på någon melodi och CDhyllan bläddras snabbt igenom. Personalen söker efter de titlar som efterfrågas. Långt ifrån
alla finns med ombord. Men de går att beställa!

j

På hållplatsturerna är låntagarna få. På flera ställen kommer också låntagarna till hållplatsen
i bil eller på cykel. Ofta riktiga stammisar! De skulle kunna låna på närmsta bibliotek, men
tar hellre bilen till bokbussen för servicens skull. De småpratar med personalen, om livet
och döden och vad som händer i bygden. Det är tydligt att det just är det här dessa besökare vill åt – den personliga kontakten. Att känna varandra vi namn. Att få boktips efter
personlig smak. Personalen vet vad respektive låntagare brukar läsa. ”Vad tyckte du om den
förra i denna serie?” osv. På en av hållplatserna vid dagens slut blir det nästan mingelstämning i bussen med de sex besökarna ombord. Det snackas om ditten och datten. Två
slår sig ner på bänken och pratar länge och förtroligt med varandra. Jag märker inte om de
faktiskt lånade något – eller om de bara kom för att prata. En har en bunt papper med sig.
Det är hens läsdagbok. Alla böcker hen läst med betyg. Hen bläddrar bland papperna varje
gång personalen föreslår en bok. Det tar en stund, ”nej den har jag läst!” säger hen sedan
när boktipset återfinns i papperna. ”Den var bra, det skrev jag här”.
Det är genom fältstudierna tydligt att bokbussen och Boken kommer på Gotland har en
stark social betydelse. Det är mötesplatser. Men den är också för många den enda kontakten med samhällsservicen. Boken kommer-låntagarna är i många fall människor som aldrig
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syns. De är i flera fall fast i sina hem på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. De
lever i stort sett isolerade från omvärlden. De varken syns eller hörs. Men de finns, i allra
högsta grad.
Den samhällsservice Boken kommer och bokbussen fyller för många människor på Gotland, att människor känner sig sedda av samhället och att de får ta del av det, även i glesbygd och med funktionsvariation, det är av stor betydelse för att skapa en attraktiv plats, dit
fler vill flytta, leva och verka. Den stora glädje och det stora intresse dessa tjänster skapar,
får mig att inse dess betydelse för att förbättra folkhälsan. Suicidtalen på Gotland är högre
än medeltalen i riket. Det är också vanligare på Gotland med registrerad diagnos för psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning jämfört med resten av landet.187
Att inte förminska eller förringa den mobila biblioteksverksamheten, och att se den som en
viktig och behövlig samhällsservice som kan skapa aktiva medborgare och en ökad folkhälsa är en stor behållning från fältstudierna.
5.2 Resultat av användarundersökning på Gotland samt Boken kommer-utvärdering.

Användarundersökningen som gjordes under våren 2020 på Gotland visade att en geografisk närhet till biblioteksverksamhet efterfrågades av användare och icke-användare. Närheten styr vilket bibliotek man besöker men också att biblioteksbesöket helt bortprioriteras
om avståndet är för långt från deras hem. Kort sagt, läggs bibliotek ner minskar individers
läsning, i vissa fall kanske de slutar helt. Något som på sikt får förödande konsekvenser för
samhället i stort.
Undersökningen visade att en positiv inställning till biblioteket finns och att fler aktiviteter
och arrangemang efterfrågas men att okunskapen om bibliotekets verksamhet bortsett från
att man kan låna böcker är stor. Den ledde fram till fyra förslag på mobil verksamhet:
Mer än böcker: ökad information – ökad tillgänglighet.

Riktar sig till äldre personer, människor i behov av stöd i vardagen LSS samt SFI-studerande. Bokbussen ska möta användare på redan existerande träffpunkter och mötesplatser för att lyfta de tjänster som inte är tryckta böcker, exempelvis digital hjälp, tips om hur
man ser film på internet, högläsning, hjälp med mobilen etc.
Fritidsbussen: Ökad tillgänglighet – läsfrämjande verksamhet.
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Utgår från användares behov av närhet till biblioteksverksamhet utan snäva tidsramar. Bokbussen stannar utanför förskolor och fritidshem och stannar i upp till fyra timmar. Med på
bussen finns personal med god bokkännedom. På bussen finns plats för läsning, skrivande,
pyssel lek och brädspel. Även utomhusaktiviteter när vädret tillåter.

j

Den litterära resenären – ökad information - läsfrämjande verksamhet.

Utgår från användarens behov av närhet till biblioteksverksamhet och är ett förslag där
biblioteken samarbetar med lokaltrafiken/färdtjänsten och skolbussar på Gotland. Där kan
man synas och nå människor i deras vardag, många som annars inte skulle ta sig till bibliotek. Idén är en utlåningshylla på bussen med korta, lättlästa böcker eller en bokautomat på
busshållplatser.
Vara nära – ökad tillgänglighet - läsfrämjande verksamhet.
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Utgår från användarens behov av att ha biblioteksverksamhet i sitt närområde och ska arbeta med samarbetspartners på landsbygden. Målgruppen är alla åldrar och tanken går ut på
att etablera små minibibliotek vid utvalda centralpunkter eller mötesplatser på så många orter som möjligt på Gotland som saknar fasta bibliotek. Det kan handla om bygdegårdar
och kaféer eller andra platser. Bokbussen kommer med jämna mellanrum till dessa platser
för olika aktiviteter.
5.3 En ny mobil biblioteksverksamhet
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Vad är bokbussens raison d’être? Det är en frågeställning som varit central vid arbetet med
denna förstudie. I omvärldsanalysen ses tendenser till att några kommuner ser att bokbussen ska innehålla allt vad ett fast folkbibliotek gör. Denna förstudie ämnar istället försöka
belysa vad som särpräglar bokbussen och gör den unik. Bokbussen utgör enligt Kungliga
Biblioteket en ”kompletterande funktion för personer som har långt till närmaste fasta
biblioteksservice”.188 Den definitionen anses här kunna diskuteras då ordet ”långt” är en
definitionsfråga. Långt kan innebära ett geografiskt avstånd men lika mycket det avstånd
som uppstår för att du av olika fysiska eller psykiska funktionsvariationer inte har möjlighet
att på egen hand ta dig till ett bibliotek. Något som exempelvis synliggörs genom arbetet
med Boken kommer här på Gotland. Det kan finnas ett behov av bokbussbesök på särskilda boenden, daglig verksamhet, kvinnojourer, familjehem eller hembesök hos äldre och
människor med funktionsvariationer. Det går också att ha socialt eller kulturellt långt till ett
bibliotek. Personer med utländsk och annan kulturell bakgrund, nyanlända eller personer
som lever i socialt utsatta grupper eller områden kan på andra sätt än geografiska ha långt
till ett bibliotek och att känna sig hemma eller välkommen i en sådan miljö. Där kan bokbussen ses som ett bra verktyg för att istället ta biblioteket till läsaren, istället för tvärt om.
På så vis kan det fungera som en dörr till det svenska samhället. Bokbussen kan också användas för riktade insatser som stöd för ökad läsförståelse, digitalt stöd, som en skaparverkstad eller rullande kulturhus.

j

I denna förstudie anses att bokbussen måste ses som en resurs för att nå de, i bibliotekslagen prioriterade grupperna och, som av olika skäl, inte besöker fasta bibliotek. Det på
grund av att resurserna måste användas där de enligt bibliotekslagen ska prioriteras och därför mest behövs. Därför bör verksamheten på Gotland renodlas till att tydligt och strukturerat arbeta mot dessa grupper. Det kommer innebära att de som idag besöker bokbussen
enbart för en personlig service utöver det vanliga kommer bli lidande. Bokbussen syfte kan
dock inte i första hand vara att tillgodose de som på annat sätt kan ta sig till ett fast bibliotek. Den ska skapa grundläggande möjlighet att ta del av samhällsservice, kunskap och litteratur för de som inte kan ta sig till fasta bibliotek och/eller är en i lagen prioriterad grupp
eller inom folkbibliotekens särskilda uppdrag. Bokbussen bör då prioritera människor med
funktionsnedsättning och människor med annat modersmål än svenska. Ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Samt verka för
att öka kunskapen hur informationsteknik användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
Bokbuss blir biblioteksbuss

Att frångå den äldre benämningen bokbuss och istället säga biblioteksbuss gör i sig att syftet förtydligas. Den mobila verksamheten med dess fordon kan inte enbart fungera som en
hylla med böcker på hjul. Att enbart låna ut böcker till förskolor, skolor och människor
med långt till bibliotek kan istället lösas genom att distribuera boklådor till förskolor, skolor
och andra institutioner, eller införa kapprumsbibliotek. Att vara inne i en bibliotekslokal är
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inte detsamma som att ta del av biblioteksverksamhet. En biblioteksbuss måste ha ett tydligare pedagogiskt syfte där användare ska vara medskapare av verksamheten och inte enbart
fungera som låntagare. Den mobila biblioteksverksamhetens syfte anses här vara en pedagogisk verksamhet riktad till de som i bibliotekslagen pekats ut som prioriterade grupper.
Det ställer krav på personalen och att yrkeskompetens prioriteras före yrkesförarkompetens och körkortskompetens. Genom att anställa personer utan yrkeskompetens inom biblioteksväsendet skapar man ett ickebehov av den mobila biblioteksverksamheten då den reduceras till en bokhylla på hjul. Den gotländska mobila biblioteksverksamheten ska därför
vara biblioteksverksamhet och inte enbart en ”bokbuss”.
Skolavtalet, skolan och förskolor

I nuvarande verksamhet prioriteras grundskolan främst, då största delen av verksamheten
läggs till skolturerna (en redovisning av tidsåtgången finns under rubrik 1.4.1). Även om
många av förskolorna inkluderas i dessa turer är det inte dem som är i fokus. Besöken hos
förskolorna går ut på att personalen, med max en handfull barn, byter böcker i sina boklådor. I omvärldsanalysen (se rubrik 1.4.1) framkommer att förskolor är den målgrupp som
flest bokbussar prioriterar. På några platser finns också bokbussar särskilt inriktade på barn,
i Örebro, Stockholm och Göteborg är dessa inriktade på barn i förskolan och på fritids.
Ingen kommun med ett avtal likt det Gotland har med skolan har identifierats.
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Önskvärt är en större programverksamhet riktad mot förskolan och vid en omprioritering
bör samarbetet med förskolorna ökas och utvecklas. Exempelvis bokprat, boktips med tillhörande boklån eller liknande. De bör arbeta både mot barnen och mot pedagogerna, som
ett stöd i deras arbete. Ett förslag är att införa kapprumsbibliotek på alla förskolor med
långt till bibliotek, det ger större möjlighet för bibliotekarierna att satsa på pedagogisk verksamhet vid besöken på förskolan. Kapprumsbiblioteken kan vara av en enkel variant där
förskolorna vid sina bokbussbesök lånar lite extra för att ha till utlåning till familjerna. Det
kan skapa ringar på vattnet om föräldrarna har så nära till att låna hem böcker till barnen.
Biblioteksbusspersonalen kan också delta på föräldramöten på skolor och förskolor för att
informera om verksamheten och läsning, var tredje, var fjärde år eller likande. Det är av
stor betydelse att språket och läsning stimuleras så tidigt som möjligt, det säger all forskning på ämnet, det har redovisats under rubriken 3.4. Under de tre första levnadsåren
grundläggs stora delar av den språkliga förmågan och det är grundbulten i ett barns lärande.189 Biblioteksbussen och Bokstart skulle på flera ställen kunna samarbeta. Exempelvis
på informationsträffar på föräldramöten eller i bokprat. Det går också att samarbeta med
andra kulturutövare för att erbjuda program som musik, teater, film eller liknande någon
gång om året. Arbetet mot de små barnen och förskolan måste inkludera både kommunala
och privata förskolor. Det är av vikt att alla förskolor och skolor får likvärdig service och
en översikt av vilka förskolor som ska servas av bokbussen måste ses över. På Gotland
finns 59 förskolor (april 2020).190

j

Vid kartläggningen av barn- och ungdomskultur i skolan 2017–2018 (2019) framkom att
förskolan är starkt underrepresenterad i deltagande av kulturupplevelser. Hälften av alla
Gotlands förskolor deltog inte i en enda kulturaktivitet.191 Hälften av de 31 förskolor som
inte deltog i någon kulturaktivitet ligger i Visby. År 2017 stod litteratur för 10% av de kulturaktiviteter förskolorna deltog i. År 2018 var siffra 4%. Förskolorna var också den grupp
som minst andel kulturaktiviteter hade som målgrupp.192 I planen för den kommande kulturgarantin omfattas barn från 6–18 år. Barn i förskoleåldern omfattas därför inte av den
och det är därför ännu viktigare att de små barnens läsning prioriteras på andra sätt.
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Med en biblioteksbuss kan litteraturen i stället komma till barnen och på så visa stärka läsförståelsen och språkutvecklingen. Det stöds i den regionala utvecklingsstrategin och i den
kommande kulturplanen (2021–2024) där det anges att främjande av språkutveckling hos
barn ska prioriteras.193
Användarundersökningens idé om biblioteksbussbesök till förskolor och fritids anses här
god. Med en buss inriktad på barn och unga skulle den kunna göra förskole- och fritidsbesök med jämna mellanrum. I framtiden, om skolavtalet avvecklas, skulle besöken på fritids
kunna ökas för att nå även skolbarn. Likande biblioteksbussbesök skulle kunna göras på
ungkulturhusen och ungdomsgårdarna på Gotland. Varje besök skulle kunna vara under
flera timmar och bussen skulle inbjuda till ett lugnt och behagligt tempo där besökarna
kunde ta del av bussens utbud i sin egen takt. Det kunde ordnas skrivarkurser, högläsning,
filmtittning, boksamtal, makerspace, TV-spel etc. Detta är något som saknas vid dagens
skolbesök då varje elev enbart har några minuter på sig att välja böcker och sedan lämna
bussen. Liknade verksamhet skulle kunna ske i bostadsområden där statistiken visar att
barn och unga läser lite, men även, som användarundersökningen föreslår, på förskolor, eller uppsökande där många barn och unga befinner sig, t ex vid idrottsevenemang, badplatser m fl.
En brist i dagens bokbussverksamhet är det pressade tidsschemat – att bokbussens stopp
ofta är på 20 minuter. Att tänka bredare och med separata bussar för barn och vuxna, samt
kompletterande kapprumsbibliotek kan resurserna räcka till längre besök.
Utan ett skolavtal skulle biblioteksbussen ha olika fokus per läsår och arbeta bredare. Exempelvis fokusera på årskurs två ett år och besöka alla tvåor på ön (förutom de med integrerat folk/skolbibliotek) för boksamtal eller liknande läsfrämjande arbete.
Det är av vikt att barn och unga har tillgång till bibliotekariekompetens med god litteraturkännedom, med eller utan skolavtal.
Att nå fler
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Folkbiblioteken är under förändring och ska hela tiden följa människors behov och beteende. Närhet är något som många av dagens unga människor efterfrågar. Eller helt enkelt
tar för givet. Det som inte ryms i mobilen finns inte. Och vill man ha något så vill man ha
det nu. Det ska gå snabbt och enkelt och man kan plötsligt få ett stort behov av något som
man för fem minuter sedan inte visste fanns. Ska man nå fler måste man synas. Vad det
gäller folkbiblioteken måste det ske på ett sätt som tilltalar människor och som visar på utbudet hos folkbiblioteken. Att det är mer än bara böcker. En bredare, mer pedagogisk, kreativ och lekfull verksamhet riktad mot förskola, fritids och ungdomsgårdar kan skapa ett
större intresse för det som folkbiblioteken och biblioteksbussen erbjuder. Ett samarbete
med Fenomenalen Science center, ungdomsgårdarna, kulturskolan, kulturkonsulenter med
flera kan vara gynnsamt.

j

Att inrätta kapprumsbibliotek, bussbibliotek eller liknande är också ett sätt att nå fler. Detta
kan också ske genom en boklådcykel som kan vara placerad i olika socknar vid olika dagar
på sommarhalvåret (då vädret tillåter). Cykeln är med fördel iögonfallande och uppseendeväckande. Syftet är att locka folk till att se vad folkbiblioteken kan erbjuda. Man sprida information om Boken kommer, biblioteksverksamhet och folkbiblioteken som servicepunkter. En lådcykel skulle också kunna stå vid busshållplatser/busstationer runt om på ön och
torg i bostadsområden. Biblioteksbussarna kan också användas i popup-verksamhet genom
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att finnas på plats under större kultur- och idrottsevenemang för olika åldrar, tillfälligt i
vissa bostadsområden eller på mindre orter med olika evenemang och marknadsföring av
biblioteken.
Större insatser kan vara att inrätta tillfälliga bibliotek (under ett års tid exempelvis) som liknar Göteborgs stadsbibliotek ”Stadsbiblioteket 300m2”. Det byggdes som ett tillfälligt, med
storstadsmått mätt, minibibliotek, då Stadsbiblioteket Götaplatsen skulle stänga för renovering, men det blev sedan kvar. Det är ett stadsbibliotek i miniatyr. På liknande sätt skulle
man kunna göra i en lokal på Östercentrum i Visby, eller på andra välbesökta platser på
Gotland. På en plats som många passerar kan man nå ickeanvändare.
Att fånga upp nyanlända redan genom SFI anses här viktigt. Vet nyanlända redan från början om vad som erbjuds på ett bibliotek kan steget att använda det bli kortare. I samarbete
med SFI och andra kan man erbjuda tidningar på andra språk än svenska, personal som är
mångspråkig och exempelvis digital handledning och handledning i hur man kontaktar
myndigheter eller liknande.
I utredningen om servicepunkter på Gotland genomförs nu ett pilotprojekt med folkbiblioteken som servicepunkter på landsbygden. Där skulle bokbussen kunna fungera som ett
komplement och en ambulerande servicepunkt om man upptäcker att det finns vita fläckar.
Sådan finns i exempelvis Danmark. Dessa ska då bl a erbjuda digitalt stöd, fritt wifi och
möjlighet att uträtta ärenden digitalt, skriva ut och kopiera.
Genom Boken kommer kan man nå fler. I den interna utvärdering av Boken kommer som
gjordes under våren 2020 framkommer, liksom i rapporten Berättelsen om Boken kommer194
från Region Stockholm, att fler kan vara berättigade till tjänsten. Människor med kognitiv
funktionsnedsättning, människor med psykisk ohälsa eller nedsatt immunförsvar, barn med
funktionsvariationer och människor med fotboja lyftes som exempel.
Hållplatsturerna, de nuvarande geografiska, föreslås att ytterligare begränsas till förmån för
de prioriterade grupperna och de som vi här valt att kalla ”flexibla hållplatserna”, vilket kan
beskrivas mer som en pop-up-verksamhet efter behov med erbjudanden om t ex kulturevenemang, digitalt stöd och makerspaceverksamhet. De flexibla hållplatserna stöds av ”nå
fler”-perspektivet. Den mobila verksamheten kan också arrangera t ex datorkurser i bygdegårdar eller på andra lokala mötesplatser där behov finns utan att själva bussen används. De
geografiska hållplatserna bör prioriteras i sista hand.
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Organisationen i framtiden

j

Dagens mobila biblioteksverksamhet på Gotland utgörs av en enhet med en bibliotekarie
speciellt inriktad på barn och unga, samt tre biblioteksassistenter. Med två bussar krävs åtminstone två bibliotekarier, då den mer pedagogiskt inriktade verksamhet som föreslås här
kräver yrkeskompetens. Tillsammans med en assistent skulle den nuvarande bibliotekarien
kunna bemanna den stora nuvarande bussen, med dess nya inriktning på barn och unga.
Både den nuvarande bibliotekarien som de tre assistenterna har C-körkort. Verksamheten
kompletteras med personal från andra biblioteksenheter.
Det ser olika ut i landet kring hur man organiserar verksamheten. På Gotland är situationen
speciell med vårt avgränsade område, en kommun och region i samma och en bokbussenhet. Att en person ansvarar för att samordna all uppsökande verksamhet kan därför vara
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effektivt. Det underlättar också för den verksamhet som föreslås ovan där mycket nätverkande och samarbete mellan olika verksamheter krävs. I ett sådant fall skulle biblioteksbussen kunna ledas av en samordnare som även planerar annan uppsökande verksamhet exempelvis boken kommer, digital handledning i bygdegårdar, lådcyklar med mera. Att ha en
samordnare för all uppsökande verksamhet gör att denna kan se var det finns vita fläckar
och behov som inte uppfylls. Att använda personal från andra enheter anses bra då verksamhetens yrkeskompetens kan tryggas och användas på bästa sätt efter behov.
På flera platser, som Sundsvall, Krokom, Kristinehamn, Falkenberg arbetar personalen
även på andra biblioteksfilialer i kommunen vid sidan av arbetet på bokbussen. Personalen
plockas till bokbussen efter behov. Flera uppger att de har en chaufför anställd för att
framföra bussen. Denne kör på egen hand flertalet turer med enkelbemanning, ofta de klassiska geografiska hållplatsturerna. Där flera uppger att de har dubbelbemanning är på turer
till skolan. Där bibliotekarier är med är ofta skolan och förskolan. Det anses här viktigt att
all personal har yrkeskompetens inom biblioteksväsendet.
Det är dock viktigt att personalstyrkan inte blir för flexibel. Att ha inkörda arbetsrutiner
skapar effektivitet och trygghet. För Boken kommer är det av stor vikt att det är samma
personer som utför arbetet då många av brukarna blir trygga med personen i fråga. Så länge
bokpåsar ska packas till användarna måste personalen ha god kännedom om låntagarens intressen och önskemål och användarna ska känna sig bekväma med att släppa in personen i
sitt hem. Bokkassar kommer behöva packas även fortsättningsvis trots att den lilla bussen
föreslås köra Boken kommer. En del av brukarna kan inte ta sig ut till bussen för att välja,
då de är helt sängbundna.
Med ett litet fordon som kan framföras på B-körkort underlättas verksamheten genom att
det finns många ur personalstyrkan som kan framföra fordonet.
Fordonskompetens krävs dock oberoende vilket fordon som används. Kompetens som ansvarar för fordonsvård samt städning av fordonet/fordonen krävs. Garage för fordonen är
också viktigt då de står lastade dygnet runt och ska syddas från inbrott och fukt. Om detta
sker inom den egna organisationen eller exempelvis med hjälp från tekniska förvaltningen
bör diskuteras.
5.4 Ekonomiska förutsättningar
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Denna förstudie förhöll sig inledningsvis till att det äskats 3,5 miljoner kronor för ett nytt
biblioteksfordon på Gotland till år 2021. Då Coronapandemin bröt ut under arbetets gång
ändrades förutsättningarna och alla äskanden var tvungna att dras tillbaka. Ett nytt äskande
om bokbuss kan eventuellt läggas till 2022.
Från Kulturrådet genom Stärkta bibliotek har medel till en liten bokbuss beviljats.

j

Nuvarande bokbuss har en driftkostnad enligt följande (budget 2020):
Personal: 2 430 000 kr
Lokal, mark, fastighet: 216 000 kr
Förbrukningsmaterial, tele, data, post: 8 000 kr
Drivmedel, service, reparation etc.: 169 000 kr
Övriga köpta tjänster ( IT- och programlicenser, digital arbetsplats): 24 000 kr
Avskrivning fordon och internränta: 348 000 kr
Utfall 2019, specificering:
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Enbart bränsle 2019: 55 844 kr
Fordonsskatt utfall 2019: 8773 kr
Reparation och underhåll: 37 382 kr
Budget för Boken kommer hösten 2020:
Leasingkostnad 900 kr/ månaden.
Till detta kommer bränslekostnader samt inledningsvis kostnader för kassar och informationsmaterial.
5.5 Lämpliga fordon

Det nya gotländska biblioteksfordonet ska, enligt regionens regler, gå på ett fossilfritt
bränsle: biogas, el eller som sista alternativ HVO. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna inte tillåtit ett nytt stort fordon (det tidigare äskandet låg på 3,5 miljoner) begränsas urvalet av fordonsfabrikat på marknaden. Det finns fortfarande få fordon i klassen 3,5 ton –
7,5 ton som går att köra på gas eller el. Till denna förstudie har få alternativ hittats för gasdrivna lätta eller medeltunga lastbilar, däribland är Iveco Daily (3,5-7,2t) och Fiat Ducato
(3,5t) de som är mest vanligt förekommande. De få eldrivna 3,5 t – 7,5 t lastbilar som finns
på marknaden är i dagsläget i skåpbilsmodell, ex WW e-Crafter.
Att utbudet ännu är litet är något som man måste ha med sig inför en upphandling, även
om utvecklingen av fossilfriafordon konstant går framåt och det säkerligen finns fler alternativ när en upphandling är aktuell. Både Iveco Daily och Fiat Ducato kan tanka biogas på
samtliga stationer på Gotland och skulle därför fungera rent bränslemässigt här.195 Ytterligare måste vikten tas med i beräkningen. Då mekaniken som möjliggör gasdrift väger mer
än för fossila bränslen kan de gasdrivna fordonen tyngre. Vid en jämförelse av vikt på en
Iveco Daily med dieseldrift och en med gasdrift (ej biblioteksfordon) skilde dock enbart ca
100 kg i lastvikt mellan fordonen. Höör, som i skrivande stund väntar på sin nya bokbuss,
lyckades dock inte hitta ett gasdrivet biblioteksfordon på 3,5 ton utan att det blev för lite
lastvikt kvar. De små fordonen på 3,5 ton har ofta bara mellan 300-500 kg lastvikt om de
drivs med Diesel. Även Östersund valde bort alternativet med ett 3,5 tons fordon med gasdrift. De har dock inte med sina 2 miljoner lyckats köpa ett 7,5 tons fordon med gasdrift då
budgeten inte räcker.

Ärendenr RS RS 2020/1509 Datum 2020-10-26

Detta sammantaget gör att det bara är en Iveco Daily på 7,5 ton som i nuläget kan presenteras som möjlig för ett gasdrivet biblioteksfordon. Man måste också ta med i beräkningen
att priset på ett gasdrivet fordon är högre än ett fossildrivet. De kan dessutom köra kortare
sträckor på full tank. Körsträckan är också kortare för ett eldrivet fordon. Fiat Ducato kan
tanka en kubik mer gas än Iveco Daily och har en räckvidd på 40 mil per tank i jämförelse
med Ivecons 20 mil per tank. Det går att lägga till fler tankar vid exempelvis El & biogasbilar Sverige AB i Växjö.196

j

Gas finns i dagsläget att tanka i Visby, Lärbro och Alva. Ett gasdrivet fordon behöver därför åka till en av dessa platser för att tanka. Vilket får tas med i beräkningen om bokbussens placeringsort. HVO går med säkerhet att tanka i Visby. Roma Grus AB har en egen
HVO tankstation i Roma, vilken man kanske skulle kunna skriva avtal med.
Det här leder till kompromisser – de parametrar som får vägas mot varandra är drivmedel,
ekonomiska förutsättningar, verksamhetskrav och körkortskrav. Det går dessvärre inte att
uppfylla våra önskningar på alla områden. Verksamhetsmässigt anses fordon på 3,5 ton
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lämpligast då de är mest flexibla, både i körbarhet och framkomlighet, och dessutom det
billigaste alternativet i dagsläget.

6. Förslag
Förstudien presenterar följande förslag till en ny mobil biblioteksverksamhet på Gotland:

Prioriteringar
Förstudien anser att den mobila verksamheten måste ses som en resurs för att nå
de, i bibliotekslagen prioriterade grupperna och personer som av olika skäl inte besöker fasta bibliotek. Resurserna är begränsade och måste användas där de mest behövs.
Därför bör verksamheten på Gotland renodlas till att tydligt och strukturerat arbeta mot
dessa grupper: Personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än
svenska. Ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och
förutsättningar. Samt verka för att öka kunskapen hur informationsteknik användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Fordon
Förstudien anser att fordon på 3,5 ton är det mest lämpliga för den gotländska biblioteksverksamheten. De kommer kunna ha störst flexibilitet i personalstyrka och kan användas av de flesta i organisationen. Med sin körbara enkelhet kan dessa lånas av andra
verksamheten inom Region Gotland. Om de dessutom är flexibelt utrustade, där utrustningen kan tas ut eller göras om kan den användas till flera olika verksamheter. Utmaningen med gasdriften kvarstår, men utvecklingen går snabbt framåt. Ekonomiskt är de
också de billigaste alternativet.
Förstudien anser att två fordon är att föredra, ett inriktat på barn och ett på
vuxna/Boken kommer. Tills det är möjligt att ha två 3,5 tons fordon, likt den i Lidköping
eller Örebro (se 4.2), föreslås att den nuvarande bussen (den stora bokbussen) kör efter nuvarande skolavtal samt en utökad verksamhet mot förskola och fritids. Om tid och resurser
finns kan ungdomsgårdar och uppsökande verksamheter även tas med i verksamheten.
Denna buss prioriterar läsfrämjande pedagogisk verksamhet mot pedagoger och barn. Förstudien föreslår att inköp av ett fordon på 3,5 ton görs enligt projektansökan med statliga
medel från Stärkta bibliotek. I god tid före att den stora bussen inte längre fungerar äskas
investeringsmedel för ett nytt 3,5 tons fordon för barn- och ungdomsverksamhet.

Verksamhet
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Till den stora nuvarande bussen som blir barnbiblioteksbussen kommer följande prioriteringsområden.

j







Fullfölja skolavtalet med skolbesök.
Ny fördjupad pedagogisk läsfrämjande verksamhet mot förskolor. Samverka med Bokstart.
Distribuera böcker till kapprumsbibliotek/boklådor till olika verksamheter.
Långbesök med aktiviteter på fritids, samverka med andra aktörer
Långbesök med aktiviteter på ungdomsgårdar, samverka med andra aktörer
(eller vuxenbiblioteksbussen).
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Uppsökande tillfällig popup-verksamhet t ex under kultur- och idrottsevenemang, på badplatser, i vissa bostadsområden m m för att nå fler.

Den stora bussen kan bemannas av en fast barnbibliotekarie och en assistent och kompletteras med bibliotekspersonal från andra enheter med pedagogisk förmåga och barn- och
ungdomsbibliotekskompetens.
En översikt av vilka förskolor som ska servas av bokbussen måste ses över. Det är av vikt
att alla erbjuds likvärdig biblioteksverksamhet.
Till den nya lilla vuxenbiblioteksbussen kommer följande prioriteringsområden.









Boken kommer-verksamhet (oftast äldre med funktionsnedsättningar) med
målet att nå fler
Besök i Daglig verksamhet (LSS)
Långbesök på institutioner och mötesplatser för prioriterade grupper som t
ex äldreomsorgen, SFI, mötesplatser för seniorer, kvinnojourer.
Långbesök i socialt utsatta områden och områden där man läser lite.
Fungera som ambulerande servicepunkt och digitalt center, men även användas som informationscenter för andra delar av regionens verksamhet.
Långbesök med aktiviteter på ungdomsgårdar, samverka med andra aktörer
(eller barnbiblioteksbussen).
Uppsökande tillfällig popup-verksamhet t ex under kultur- och idrottsevenemang, i vissa bostadsområden, på vissa orter, t ex med kulturevenemang
och digital verksamhet.
Distribution av böcker till boenden/mötesplatser m.m.

Den lilla bussen kan bemannas av boken kommer-personal (bibliotekarie eller assistent), en
fast assistent för mediehantering m.m. och kompletteras med bibliotekspersonal med pedagogisk kompetens och kunskaper inom funktionshinder, digital delaktighet, mångspråk
med mera.
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Den lilla bussen kör till Boken kommer-låntagare samt daglig verksamhet och andra institutioner och mötesplatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Den arbetar pedagogiskt för personer med annat modersmål än svenska. Den föreslås fungera som
en flexibel servicepunkt och digitalt center med goda nätförbindelser och teknisk utrustning.

j

De geografiska hållplatserna slopas eller reducerat kraftigt till förmån för en djupare och
bredare verksamhet gentemot de i bibliotekslagen prioriterade grupperna samt barn och
unga, vilka ska ägnas särskilt fokus. Långbesök, d v s att bokbussen kommer och stannar
under en eller flera timmar föreslås framför många korta besök. Kvalitet framför kvantitet.
Biblioteksbussen ska ses som biblioteksverksamhet, där besökarna ska medskapa. Biblioteksbussen ska inte enbart fungera som en plats för snabba boklån.

Organisation

I nuläget utförs den mobila biblioteksverksamheten (bokbussen och boken kommer) av en
separat bokbussenhet. Förstudien presenterar förslaget att verksamheten istället organiseras
så att alla bibliotekens uppsökande verksamheter ligger under en samordnare och utförs av
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en arbetsgrupp med personal från olika biblioteksenheter (inklusive bokbussenhetens) efter
behov, kompetens och lokalkännedom. Att ha en samordnare för all uppsökande verksamhet gör att denna kan ha överblick och se var det finns vita fläckar och behov som inte
uppfylls. Det underlättar också för nätverkande och externa och interna förvaltningsöverskridande samarbeten. Samordnaren skulle då även planera annan uppsökande biblioteksverksamhet exempelvis boken kommer, digital handledning i bygdegårdar, popup-verksamheter, lådcykelturer med mera. Att använda bibliotekspersonal från flera enheter gör att
verksamhetens yrkeskompetens kan tryggas och användas på bästa sätt efter behov. Personalens goda kännedom om sina respektive biblioteks upptagningsområden gör att lokala
behov tillgodoses i den uppsökande verksamheten. Biblioteksbussarna kan utgå från Roma
som den gör nu, eller annan plats där det är lämpligt. Garage samt kompetens för fordonsvård måste också finnas.

j
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Källor och litteratur
Interna dokument

Biblioteken på Gotland, Användarundersökning – mobil översyn, 2020.
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Region Gotland, Regionstyrelseförvaltningen, Kartläggning av barn- och ungdomskultur i
skolan 2017–2018, 2019.
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Nationell biblioteksstrategi.
Region Gotlands styrmodell. Tillgänglig på https://www.gotland.se/104973.
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Bokstart, Språket börjar med dig! Kulturrådet.
Brisander, Cecilia, Sundström, Karin, Lindberg, Jenny, Berättelsen om Boken kommer,
Region Stockholm 2020.
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Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi, [Stockholm], 2017.
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Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva, Demokratins skattkammare: förslag till en
nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi, [Stockholm],
2019.
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Hansson, Therese. Bokbussens roll för sina användare – Studie i en mindre kommun i Sverige. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekshögskolan. Borås. 2011.
IFLA, Global Vision – Report Summary. IFLA Global Vision. IFLA. 2018.
Internetstiftelsen, Svenskarna och internet, Internetstiftelsen, Stockholm, 2019.
Kulturrådet Stärkta bibliotek delrapport 1 2018, Stockholm, 2019.
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Biblioteket. 2018.
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Sverige. Magisteruppsats. Biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekshögskolan.
Borås. 2000.
Olsson Dahlquist, Lisa, Folkbildning för delaktighet: En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag
i en digital samtid. Lund University, Lund, 2019.
PISA 2018, Skolverket. Stockholm 2018.
Regeringen Kommittédirektiv, Stärkta skolbibliotek och läromedel, Dir. 2019:91.
Regionbibliotek Östergötland, Förstudien digital mediebuss i Östergötland, rapport, 2017.
Skolverket, Yttrande över rapporten Demokratins skattkammare – förslag till nationell biblioteksstrategi, Dnr 2019:01039, 2019.
SFS 2013:801, Bibliotekslagen, Stockholm: Kulturdepartementet.
SFS 2010:800, Skollagen, Stockholm, Utbildningsdepartementet.
SOU 2018:57 Barn och ungas läsning – ett ansvar för alla. Betänkande av läsdelegationen.
Stockholm 2018.
Statistiska centralbyrån, SCB, Sveriges framtida befolkning 2018-2017, Demografiska rapporter 2018:1. 2018.
Svensk biblioteksförening, , Yttrande över rapporten Demokratins skattkammare – förslag
till nationell biblioteksstrategi, Dnr. Ku2019/00550/KO, Stockholm, 2019.
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Torsby kommun, BBB- Betalbokbussen, pilotprojekt för ökad kunskap om digitala betaltjänster, PTS dnr: 15–706, 2018.

j

Elektroniska källor

Barnrättskompassen, genom: https://kfsk.se/barnrattskompassen/verktygslada/simrishamns-nya-biblioteksbuss-barns-inflytande-och-delaktighet/ (2020-03-10 15:28).
Befolkningsstatistik genom: http://www.regionfakta.com/gotlands-lan/befolkning-ochhushall/befolkning/befolkningsstruktur/ (20200121 16:35).
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Biblioteksbladet, genom: http://biblioteksbladet.se/simrishamn-bytte-filialer-mot-bokbuss/ (2020-03-10 15:10).
Biblioteksföreningen, Reserapport från en studieresa till Helsingfors och Esbo 21-26 oktober 2019. Genom: https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/01/ingden-ringselle_reserapport-fran-helsingfors.pdf (20200903 11:04).
Bokstart, genom: https://www.bokstart.se/ombokstart/ (20200130 14:20).
Digiby, genom: http://www.digiby.se/ (2020-03-06 10:02).
Digiby genom:
https://www.facebook.com/Digibynorrbotten/photos/a.105953354107560/170919597610935/?type=3&theater (2020-03-06 10:05).
Fahrbibliotheken in Deutschland und weltweit, genom: https://www.fahrbibliothek.de/kongress2019programm/ (2020-02-12 08:45).
Fenix Ungkulturhus, genom: https://www.gotland.se/fenix (2020-03-04 15:36).
Filmpooljämtland, genom: https://filmpooljamtland.se/verksamhet/filmrullen/ (20200408
10:10).
FNs globala mål, genom: https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/ (20200203
12:27).
FN agenda 2030, genom: https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vadgor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globalamalen/ (20200203 11:25).
Förskolor på Gotland: https://www.gotland.se/67430 (2020-04-24).
Hudiksvalls nya bokbuss, genom: https://www.hudiksvall.se/Arkiv/Nyheter/Nyheter2019/2019-05-06-Nu-rullar-det-mobila-biblioteket-ut-pa-vagarna.html (2020-04-01 11:10).
Internetstatistik tillgänglig på: https://www.internetlivestats.com/internet-users/#trend
(20200203 09:57).
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KB genom: http://www.kb.se/Dokument/Samverkan/SkolaBibliotek.pdf (2020-02-00
10:45).
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Komm! Sveriges kommunikationsbyråer, genom: https://news.cision.com/se/komm/r/kiruna-kommun-kan-vinna-kommunikationstavling,c540180 (2020-03-10 15:37).
Kulturbussen filmrullen, genom: https://www.regionjh.se/regionalutveckling/utvecklingsprojekt/avslutadeprojekt/kulturbussenfilmrullen.4.65b17fbc15f5cccd9148b0e.html
(20200408 10:20).
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Kungliga Biblioteket, Biblioteksstatistik, genom http://bibstat.kb.se/report (2020-03-09
08:52).
Mobidig, genom: https://bibliotek.sundsvall.se/web/arena/mobidig#mobidig (2020-03-06
13:40).
Mobil kulturskola i Göteborg, genom: https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/angeredforst-ut-i-landet-med-mobil-kulturskola/repphD!GW0sPJBUGbZoZv21c9qKw/
(20200408 09:48).
Oodi biblioteket, genom: https://www.oodihelsinki.fi/sv/tjanster-och-lokaler/tjansterna/
(2020-03-04 14:19).
Regeringen, barnkonventionen, genom: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/ (20200114 09:28).
Region Gotland psykisk ohälsa, genom: https://www.gotland.se/bildpsykiskohalsa (202007-17 10:33).
Region Gotlands styrmodell, tillgänglig på https://www.gotland.se/104973 (20200417
08:23).
Region Jämtland Härjedalens nya bokbuss, genom: https://biblioteksverksamhet.se/krokoms-nya-bokbuss/ (2020-04-01 11:16).
RT-forum, genom: https://www.rt-forum.se/article/view/590200/forsta_biogasdrivna_bokbussen (2020-02-12 09:40).
Scania, förskola på hjul, genom: https://www.scania.com/se/sv/home/experience-scania/features/foerskola-pa-hjul.html (20200408 09:27).
Sveriges Radio, genom: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7203964 (2020-02-27 10:36).
SVT Nyheter, genom: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/malmo-mobila-forskolor-minskar-koerna (20200408 09:28).
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SVT Nyheter genom: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/svart-for-analfabeter-attklara-distansundervisning-med-datorer (20200404 12:52)

j

Vejle kommun, genom: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/borgerservice/mobil-borgerservice/ (2020-03-06).
Vingåker landsbygdsbibliotekarie, genom: https://www.vingaker.se/kultur-fritid/bibliotek/landsbygdsbibliotekarie/ (2020-03-06 14:04).
Wikipedia sökord ”Bokbuss”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bokbuss (20200114 17:24).
Fordonsuppgifter

Transportstyrelsens fordonsregister.
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Källor – mejlintervjuer, telefonintervjuer.
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Alvesta bibliotek, Bibliotekarie bokbuss, Leek Susanne.
Fenomenalen Science center, Studiebesök, möte med Berg Lisa, på Makertour – Mot nya
höjder Gotland, 20200228.
Höörs bibliotek, bibliotekarie, Billing-Hansson Ingrid.
Jönköpings kommun, Mobila biblioteken, Verksamhetssamordnare, Sulasalmi Juha.
Kiruna Stadsbibliotek, Bibliotekarie, bokbussansvarig, Kreku Carina.
Kulturrådet, Handläggare bibliotek, Ström Nina.
Kungsbacka kommun, Mobila biblioteket, Örtberg Göran.
Köpings stadsbibliotek, Bibliotekarie, Hellstrand Katarina.
Lindesbergs kommun, Bibliotekarie, Blomqvist Karin.
Malmö stad, biblioteksassistent, Hartell-Falkner Sofia.
Region Gotland, Bokbussen på Gotland, bibliotekarie, Ellinor Landin.
Region Gotland, Fordonsstrateg, Ylipää Anders.
Region Norbotten, Projektledare Digitalt först, Eklund Marina.
Simrishamns kommun, bibliotekarie, Visnoj Kate.
Stadsbiblioteket Göteborg, Berggren Albin.
Sundsvalls stadsbibliotek, bibliotekarie, Ingebrand Birgitta.
Sveriges trafikutbildares riksförbund, verksamhetsansvarig för tunga fordon.
Säters kommun, digital vägledare, Eriksson Jenny.
Torsby bibliotek, Büttner Nora.
Tunga utbildningar Visby AB, Gisslander Lena.
Västerås stad, Bibliotekarie, Garp Elina.
Ystad bibliotek, Bokbussansvarig, Josefsson Kristina.
Örebro stadsbibliotek, verksamhetsutvecklare, Tjärnbro Maria.
Östersunds bibliotek, Bitr. Bibliotekschef, Ståhl Elisabeth.

j

Bilaga 1: Undersökta städer/kommuner/regioner
Alvesta
Eskilstuna
Falkenberg
Falun
Filipstad
Gällivare
Gävle
Göteborg
Haninge
Hudiksvall
Höör
Jönköping
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Karlskrona
Kiruna
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Krokom
Kumla
Kungsbacka
Köping
Lund
Lidköping
Lindesberg
Malmö
Malung - Sälen
Mjölby
Motala
Nora
Norrköping
Norrtälje
Piteå
Simrishamn
Stockholm
Sundsvall
Säter
Södertälje
Torsby
Ystad
Vaggeryd
Vingåker
Värmdö
Västerås
Örebro
Örsköldsvik
Östersund
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FINLAND
Esbo
Åbo
Helsingfors

j

DANMARK
Vejle
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Kultur- och fritidsberedningen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-10

KFB § 8

Beslut om förändrat uppdrag för mobil
biblioteksverksamhet

RS 2020/1509

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Uppdraget för den mobila biblioteksverksamheten inom regionstyrelseförvaltningen anpassas till bibliotekslagen och dess prioriterade målgrupper.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en verksamhetsbeskrivning för den mobila verksamheten på kultur- och fritidsberedningens
sammanträde i februari 2021.
•

I och med omvärlds- och samhällsförändringar samt förändringar av allmänhetens
behov behöver den mobila biblioteksverksamheten uppdrag anpassas samt bättre
överensstämma med Bibliotekslagens skrivningar om folkbibliotekens särskilt
prioriterade grupper. Konsekvenserna av förändrat uppdrag för mobilverksamheten
innebär att de geografiska hållplatsturerna tas bort till förmån för en djupare och
bredare verksamhet gentemot de i bibliotekslagen prioriterade grupperna. De
låntagare som idag lånar på en hållplats, och inte kan ta sig till ett fast bibliotek,
kommer att erbjudas Boken kommer. I dagsläget besöks 18 hållplatser över ön och i
snitt besöker 3 låntagare bokbussen per hållplats.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att effekten av förändringen blir mild.
Detta då låntagare som idag lånar på en hållplats, och inte kan ta sig till ett fast
bibliotek kommer att erbjudas Boken Kommer. Bedömningen är att förändringen
skapar möjlighet till att tillgången till biblioteksverksamhet för barn och unga ökar
med detta beslut. Vidare möjliggör även beslutet resurseffektivisering på grund
av mer riktade insatser utifrån bibliotekens uppdrag. Ur ett genus- och landsbygdsperspektiv är bedömningen att beslutet inte får några negativa konsekvenser.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Viktoria Norberg, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Fredrik Gradelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
återkomma med en verksamhetsbeskrivning för den mobila verksamheten på kulturoch fritidsberedningens sammanträde i februari 2021.
Oscar Lindster (S) yrkar att ”och dess” läggs till innan prioriterade målgrupper i
beslutsmeningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med Oscar
Lindsters tillägg och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-10
5 (15)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1556
26 oktober 2020

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Verksamhetsstöd RF Sisu Gotland 2021
Förslag till beslut

•

RF Sisu Gotland beviljas verksamhetsstöd om 1 413 000 kronor för
verksamheten inom RF och 640 000 kronor för verksamheten inom Sisu
underförutsättning att inga förändringar sker i driftsbudget 2021.

Sammanfattning

RF Susi Gotland presenterar verksamhetsinriktning och verksamhetsplan inför 2021
och baserat på att dessa bedöms kunna uppfyllas samt att det regionala uppdraget
genomförs bedöms att det budgeterade beloppet av verksamhetsstöd ska betalas ut.
Avstämning av verksamhetsinriktning sker kontinuerligt.
Ärendebeskrivning

Under många år har RF Sisu Gotland fått stöd från kultur- och fritidsförvaltningen
(KFF) baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas av
distriktsförbunden. RF Sisu Gotland har ett regionalt uppdrag gentemot
idrottsrörelsen och medlen är ett regionalt stöd. Genom överenskommelse där
belopp är anges och villkor ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt (KFN §
43, 2015-06-02). Enligt överenskommelsen 2017 ska utbetalning ske under
förutsättning att det regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen
genomförs.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrog 2013-12-10, § 95, till förvaltningen att i dialog
med SISU utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem.
Sedan 2009 har folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserat sig på
á-priser per lärgrupp, kurs, föreläsning, utvecklingsarbete och kulturprogram. Då
SISU:s verksamhet ökar, ökar också det utlovade stödet, vilket innebär att förvaltningens budget för stöd till SISU överskrids.
2016 beviljades en fast summa och övriga avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och SISU upphörde att gälla.
Från och med 1 januari 2020 genomförs en sammanläggning av Gotlands
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till RF SISU Gotland. GI:s, (stödja, leda
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och företräda) och SISU:s (folkbildning, utbildning) uppdrag finns fortfarande kvar
och särredovisas ekonomiskt.
Det regionala uppdraget innebär att RF Sisu Gotland inom sitt verksamhetsområde skall:
1) Stödja SDF
betala ut stöd till specialdistriktsförbunden inom RF Sisu Gotlands verksamhetsområde.
Effekt: Region Gotland säkerställer via RF Sisu Gotland att specialdistriktsförbunden
kan utföra sina åtaganden
2) Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, etnicitet,
ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet att delta i,
och ta del av idrottsverksamheten.
Effekt: ökad upplevelse av god hälsa på lika villkor
3) Samordna, förmedla och bygga kunskap
vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland. Främja
förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället. Skapa och utveckla
nätverk och mötesplatser.
Effekt: Ökad medvetenhet om varandra (de olika aktörerna) och deras kompetenser.
Nya projekt och profilområden som skapar tillväxt för Gotland
4) Synliggöra och kommunicera
Tillsammans med Region Gotland, Kultur- och fritidsavdelningen, synliggöra stödet till
idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners genom att genomföra 1-2
möten med föreningslivet per år.
Effekt: Öka kunskapen om föreningsstöd, roller och relationer. Ökad insyn om
föreningslivets behov och förutsättningar. Medvetandegjort regionens stöd till idrotten.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att utbetalat stöd
uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter ett belopp
riktat särskilt till RF Sisu Gotland i sin årliga budget. Aktuellt belopp betalas ut till RF
Sisu Gotland mot inlämnande av föregående års årshandlingar.
I sitt underlag har RF Sisu Gotland redovisat vilka verksamhetsinriktningar och
insatser verksamheten gör för att nå sina regionala mål. Dessa utvärderas och följs
upp kontinuerligt under året.
Beslutsunderlag

Anvisning: Namnge de handlingar (t ex motion, remiss, ansökan) och vilket datum de
är inkomna eller fastställda. Detta överförs till protokollet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Rekvirering av Distriktsidrottsstödet för RF SISU Gotland & SISU
Idrottsutbildarna Gotland
RF-SISU Gotland som Länsidrottsförbund och med uppdrag att
samordna, leda och företräda idrottsrörelsen på Gotland äskar härmed
2021 års distriktsstöd på 1.413.000 kr (1.385.000 med 2%
indexuppräkning) och SISU Idrottsutbildarna rekvirerar 640.000 kr för
samma period.
I samband med äskandet bifogas verksamhetsinriktning, som ligger som
grund för RF SISU Gotlands årsstämma i mars. Samt verksamhetsplanen
för år 2021.

RF SISU Gotland

Bo Ronsten
Distriktsidrottschef

Bilaga:

Verksamhetsinriktning 2020-21
Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsinriktning
2020-2021
RF-SISU Gotland

Foto sid 1, 3: Karl Melander
Foto sid 4: Malin Vinblad
Foto sid 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14: Bildbyrån
Foto sid 13: Anita Gandå

3

Verksamhetsinriktning 2020-2021

Verksamhetsinriktning 2020-2021
Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning att styra, leda och prioritera verksamheten för RF-SISU Gotland de två nästkommande åren, samt att fokusera på ledorden
stödja, leda, företräda, utveckla och utbilda

idrotten på Gotland.
Verksamhetsinriktningen för Gotlandsdistriket har sin plattform och stöd i den centrala
idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsinriktning
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Utmaningar 2020/2021
Gotländsk idrott
RF-SISU Gotland har som stödorganisation
till sina 184 medlemsföreningar, fördelat
på 50 idrotter, en betydande del i ett varierat
fritidsutbud. 2018 genomfördes 31 967 sammankomster och 325 033 deltagartillfällen
i åldern 7–25 år. Idrottens spridning är från
Fårö i norr till Hoburgen i söder representerad i nästan alla socknar och 110 av våra 184
föreningar erbjuder aktiviteter för barn och
ungdomar.
Välutbildade ledare är en förutsättning för att
möta framtidens utmaningar. Tillsammans
med våra SDF genomför vi all ledarutbildning
inom den gotländska idrotten men även den
generella grundtränarutbildningen som genomgår en uppdatering till form och innehåll.
Gotländsk idrott ska erbjuda en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan
och vill träna och tävla i en idrottsförening
under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn och att ungdomar
stannar länge inom föreningsidrotten, oavsett
om de vill motionera, träna eller tävla.
Ledorden är:
Så många som möjligt, så länge som möjligt i
så bra verksamhet som möjligt.
För att uppnå detta så behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld.
Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar ska känna gemenskap i en
idrottsförening. För att locka fler behöver
idrottsrörelsen också utveckla nya tränings
och tävlingsformer som efterfrågas och tillgången till anläggningar behöver säkerställas.
En stor del av föreningsledarnas tid och föreningens resurser går idag åt till att underhålla
idrottsanläggningar.
Som stödorganisation har idrottsrörelsen ett
ansvar att bibehålla det engagemang som
3 500 ideellt arbetande ledare genomför
årligen. Vi genomför processarbeten med våra
SDF och IF för att säkerställa detta.
Idrotten på Gotland är beredd att ta ett extra
ansvar för att hjälpa våra nysvenskar att hitta
en plats i det gotländska samhället via den

lokala idrottsföreningen. Att jobba med attityder och värderingar är en förutsättning för att
detta ska bli framgångsrikt. Via folkbildningen
genomförs kontinuerligt diskussioner om allas
rätt att vara med, oavsett kön, sexuell läggning
religionstillhörighet, bakgrund eller ambition.
Detta genomförs återkommande i ledarutbildningar och föreningsutvecklingsprocesser.
Svensk idrotts värdegrund är:
• glädje och gemenskap
• demokrati och delaktighet
• allas rätt att vara med
• rent spel
Gotländsk idrott är viktig för det gotländska
samhället, vi är delaktiga i ett 20-tal råd,
partnerskap och nätverk. Allt ifrån att säkerställa goda förutsättningar för våra idrottares
resande till att utveckla en av våra viktigaste
näringar, besöksnäringen. Idrottens betydelse
med 120 000 gästnätter är stor för det gotländska samhället.
Vårt engagemang omfattar givetvis även
landsbygdsutveckling och god tillgänglighet till
idrottsmiljöer. Vårt jobb med att skapa förutsättningar för ungdomar som vill utvecklas
i sitt idrottande och bo kvar under gymnasietiden innebär att vi måste fortsätta skapa
regionala förutsättningar i samverkan med
Region Gotland.
Den gotländska idrottsrörelsens förmåga att ta
samhällsansvar visar sig även via våra arbetsmarknadsprojekt. Kommande år vill vi
utveckla stöd och matchning i samverkan med
föreningar och SDF.
Vi har ett omfattande internationellt utbyte.
Som en av 24 medlemsöar i IGA (Island Games
Association) deltar vi i NatWest Island Games, förberedelser inför tävlingarna 2021 har
börjat.
Kommande år vill vi jobba med att ta fram en
Evenemangsstrategi och utveckla outdoorverksamhet. Under 2020-2021 kommer vi att
erbjuda stöd i att digitalisera föreningslivets
administration, vår ambition är att bli en än
starkare aktör för folkhälsa på Gotland.
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Strategi 2025
Svensk idrottsrörelse har identifierat utmaningart och tagit fram en strategi mot 2025. De
strategiska målen är beskrivna nedan:

1 Livslångt idrottande
Övergripande mål
-Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att
idrotta i förening under hela livet. Alla ska känna sig välkomna oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi vill att rekryteringen av barn ska vara fortsatt hög. Föreningsmiljön behöver därför
vara glädjefylld och utvecklande med plats för nya tränings- och tävlingsformer. Även det starka
ledarskapet kännetecknar denna föreningsmiljö. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar
internationellt.

2 Idrottens värdegrund är vår styrka
Övergripande mål
-Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund som bygger på följande fyra områden: glädje
och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. All verksamhet
inom idrottsrörelsen ska genomsyras av värdegrunden och bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens
idéprogram Idrotten vill. För att uppnå detta är folkbildning och utbildning viktiga inslag.

3 Idrott i förening
Övergripande mål
Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta
i förening. För att uppnå detta behöver medlemskapet moderniseras och möjligheterna till engagemang förenklas. Även här är folkbildning och utbildning viktiga inslag, särskilt för ledare inom
området föreningsutveckling. Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer behöver öka.

4 Idrotten gör Sverige starkare
Övergripande mål
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör genom utveckling inom de strategiska områdena; Livslångt idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka och Idrott i förening, resulterar sammantaget i att idrottsrörelsen blir en ännu starkare samhällsaktör än idag.
Poltitiker och andra beslutsfattare behöver bli medvetna om den samhälsnytta idrotten bidrar
med. För att lyckas med detta behöver den gemensamma opinions- och påverkanskraften ytterligare stärkas.
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Strategiskt arbete för utveckling

I verksamhetsinriktningen anges vad RF-SISU Gotland och särskilt ska prioritera i arbetet 2020–2021. Detta följs
sedan upp i verksamhetsberättelserna. Målen hänger ihop och bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i
förening, behöver idrottsrörelsen stärka arbetet med värdegrunden, vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta
fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra Gotland starkare.
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Utvecklingsresor mot 2025

Samhället förändras i allt snabbare takt
och idrottsrörelsen står inför utmaningar
Det står klart att svensk idrott måste göra
något annorlunda för att närma sig de övergripande målen inför 2025. Verksamhetsinriktningen utgår från fem utvecklingsresor som
har identifierats under svensk idrotts strategiska arbete och har kompletterats med en sjätte
Gotlandsspecifik resa.
De benämns som utvecklingsresor eftersom
varje resa är en långsiktig strävan mot de
övergripande målen 2025.
Inom varje förbund pågår en egen resa, men
detta görs inte isolerat. Vi är många och vi
hjälps åt. Svensk idrott gör en gemensam resa
där RF leder, stödjer och företräder idrottsrö-

relsen och SISU Idrottsutbildarna bildar och
utbildar i riktning mot målen.
Utifrån idrottsrörelsens önskade läge 2025
och de fyraåriga insatserna som beskrivs i den
strategiskaplanen, är nedanstående verksamhet särskilt prioriterat 2020-2021.
Utvecklingsresorna
1. En ny syn på träning och tävling
2. En modern förening som engagerar
3. Inkluderande idrott för alla
4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
5. Ett stärkt ledarskap
6. Idrotten gör Gotland starkare
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UTVECKLINGSRESA 1

En ny syn på träning och tävling

Önskat läge 2025
År 2025 har vi en idrottsrörelse där alla får
plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra
förutsättningar. Träning och tävling utformas
så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.
Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av
rörelseförståelse är i centrum vilket gör att
fler får fysiska förutsättningar att idrotta mer.
Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till
egen förmåga och en möjlighet att utveckla
och förbättra sin prestation.
Detta gör att fler fortsätter att idrotta längre
och såväl den blivande som redan aktive elitidrottaren sporras att nå sin verkliga potential.
Det ger förutom fler utövare totalt sett, också
fler framgångsrika elitidrottare och internationella medaljer.
Samtidigt väljer många andra former för idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med
varandra och med andra aktörer. Det finns
alternativ för människor med olika ambitio-

ner – inom idrottsrörelsen, hela livet. 2025 har
idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer,
stödsystem och beteenden vilket bidragit till
att medlemmarna är mer aktiva under längre
tid. Det är naturligt att idrotta i en förening
under hela livet.
Under 2020-2021 ska vi:
• I nära samarbete med SDF och IF på Gotland
leda och samordna idrottsrörelsens
utvecklingsresa kring en ny syn på träning
och tävling.
• Tillhandahålla kunskapsunderlag och kompetensstöd till SDF och föreningar gällande
såväl idrott för barn och ungdomar som
vuxna och äldre.
• I samarbete med Region Gotland hitta former för att förbättra folkhälsan.
• Tillsammans med SDF och idrottsföreningarna vidareutveckla Samsyn Gotland.
• Verka för att den regionala anläggningsstrategin får en praktisk tillämpning.
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UTVECKLINGSRESA 2

Den moderna föreningen engagerar

Önskat läge 2025
2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang
och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet
är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund,
ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i
linje med svensk idrotts mål.
Människor vill engagera sig och är stolta över
att vara en del av sin förening och av svensk
idrott.
Föreningen har antagit nya former där
grunden är människors vilja att vara med och
bidra i föreningen. Föreningens möten hålls i
såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och
öppenhet.

Under 2020-2021 ska vi:
• Etablera en modell för administrativt stöd
till förbund och föreningar som bygger på
digitaliserade och effektiviserade
processer.
• Tillhandahålla kunskap och stöd kring
engagemang, medlemskap, ledning,
organisering och ideellt arbete i förening.
• Genomföra pilotprojekt för att utveckla
moderna former för att leda och organisera
en förening.
• Utveckla en modell tillsammans med arbetsmarknaden som ger administrativt och
praktiskt stöd till föreningar och som även
kan hjälpa individer komma in på arbetsmarknaden.
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UTVECKLINGSRESA 3

Inkluderande idrott utifrån
individens förutsättningar

Önskat läge 2025
2025 känner sig alla människor i olika åldrar
med olika förutsättningar, bakgrund och förmåga välkomna till en idrottsförening.
Träning utvecklas efter individens kapacitet
vilket utvecklar rörelseförståelse.
2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen
befolkningen i Sverige.
Möjligheten att träna, tävla och engagera sig
i en förening är inte beroende av individens
ekonomiska förutsättningar eller var man är
bosatt.

Under 2020-2021 ska vi:
• Stärka arbetet för fler och tillgängliga
anläggningar och idrottsmiljöer.
• Jobba med att stärka idrotten i idrottssvaga
områden
• Stödja förbund och föreningar i arbetet
med att inkludera grupper inom idrottsrörelsen
som idag inte ses som norm.
• Höja medvetandegraden och kunskapsnivån,
genom utbildning och folkbildning, kring normer och strukturer inom idrotten.
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UTVECKLINGSRESA 4

Jämställdhet för en
framgångsrik idrott

Önskat läge 2025
2025 har vi en jämställd idrott. För Idrottsrörelär en jämställd verksamhet en förutsättning
för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott.
Alla ska har samma makt att forma idrotten och
sitt deltagande i idrottsrörelsen.
Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att
utöva och leda idrott.
Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten
utformar verksamheten så att den ger alla som
deltar en trygg gemenskap.
Alla har lika stort inflytande i beslutande och
rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning
av uppdrag utformas så att alla har lika stora
möjligheter att medverka. Att Idrottsrörelsen

tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet är en självklarhet.
Under 2020-2021 ska vi:
• Tillämpa jämställdhetsintegrering i den gotländska idrottsrörelsen.
• Stärka kunskapen avseende jämställdhet
för att utgöra ett bättre stöd för förbund
och föreningar.
• Säkerställa att samtliga utbildningar och
mötesplatser genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
• Genomföra en bildnings- och utbildningssatsning avseende jämställdhet i förbund
och föreningar, göra ”ett steg till”.

13

Verksamhetsinriktning 2020-2021

UTVECKLINGSRESA 5

Ett stärkt ledarskap

Önskat läge 2025
2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i
alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder
enligt svensk idrotts värdegrund.
Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande.
Förutsättningarna för att vara idrottsledare är
anpassade efter olika individers livssituation.
Svensk idrott har attraktiva ledarutbildningar
med hög kvalitet på alla nivåer.
Samtal om utveckling, normer och värderingar
är levande i föreningar och förbund.
Att ha varit idrottsledare är en stark merit för
framtida karriär och svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.

Under 2020-2021 ska vi:
• Stärka idrottsledarens roll i det gotländska
samhället
• Tydliggöra och fortsätta implementeringen
av idrottsrörelsens etiska kod i
syfte att förstärka idrottens värdegrund.
• Synliggöra och kommunicera det ideella
ledarskapet.
• Genomföra en bildnings- och utbildningssatsning tillsammans med ledare, tränare
och anställda med fokus på idrottens idé
och värdebaserade ledarskap.
• RF-SISU Gotland arrangerar all idrottsledarutbildning på Gotland.
• Stödja organisationsledarskapet i idrotten
med bland annat kompetensutveckling.
• Utbilda ledare och föreningar i trygg idrott.
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UTVECKLINGSRESA 6

Idrotten på Gotland,
en viktig samhällsaktör

Önskat läge 2025
2025 har den gotländska idrotten en stark
position i det gotländska samhället. Idrotten är
en självklar aktör i den viktiga besöksnäringen.
Gotländsk idrott erbjuder verksamhet för alla
åldrar och ambitioner.
Vi är en självklar samverkanspart för förebyggande och rehabilitering av sjukdomar via vårt
folkhälsoarbete. Idrotten är en bidragande
orsak till att Gotland upplevs som en magisk
plats.
Idrotten är för många det första mötet med
gotländsk gästfrihet och gott värdskap. Idrotten på Gotland erbjuder den naturliga mötesplatsen för internationella idrottsmöten och

vår samverkan med näringslivet möjliggör
detta.
Under 2020–2021 ska vi:
• Delta i det regionala tillväxtarbetet
• Fortsätta vårt engagemang inom besöksnäringen och fortsätta stärka idrottens roll.
• Beskriva engagemanget, insatserna och
förutsättningar för de ideella ledarna inom
idrotten
• Synliggöra idrottens kraft via lyskraftsevenemang som Idrottsgala och idrottens dag
• Fortsätta stärka idrottens roll i det gotländska samhället.
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Förutsättningar för utveckling

5 viktiga förutsättningar för utveckling
i 2 eller flera av våra utvecklingsresor
Kommunikation
För att kunna skapa engagemang för förändringsresorna krävs att de är väl förankrade
inom idrotten och med de organisationer vi
önskar samverka. En förutsättning för att
lyckas med detta är att vi stärker vår förmåga
att kommunicera, att vi bedriver ett proaktivt
kommunikationsarbete och att vi integrerar
kommunikation i alla delar av verksamhetsinriktningen.
Bildning, utbildning och utveckling
Den stora förändringen mot 2025 behöver ske
i var och en av våra föreningar. Kraften, motivationen och engagemanget till detta behöver
komma inifrån. Vi bidrar till att locka fram, förstärka och vidmakthålla detta genom ett varierat och uthålligt arbete med olika bildningsinsatser. Föreningar där bildning, utbildning och
utveckling är ständigt närvarande frågor är
också bättre rustade för de förändringsresor
som ligger framför oss. Alla resor ställer dessutom krav på kompetensutveckling.
Digitalisering
Idrottsrörelsen står inför en digital transforma-

tion på alla nivåer, något vi behöver rusta oss
för att kunna leda och stödja. Transformationen är helt nödvändig dels för att underlätta
för och avlasta ledarskapet i rörelsen och dels
för att öppna upp vår rörelse för att bli mer
tillgänglig och inkluderande. Nya smarta digitala lösningar är relevanta i de flesta utvecklingsresorna.
Medarbetare och arbetsmiljö
Våra medarbetare och deras relationer med
föreningar, förbund, kommuner och andra är
alltjämt vår viktigaste resurs. Vi behöver fortsatt och kontinuerligt arbeta med processer
kring rekrytering, personalutveckling och vårt
interna arbete för ständiga små förbättringar.
Samverkan internt och externt
Vår ambition är att nå ut till och utveckla en
samverkan med merparten av våra föreningar
och SDF samt att vidareutveckla relationen
med Region Gotlands olika förvaltningar samt
med Länsstyrelsen. Dessutom fortsätta vår
samverkan med gotländska idrottsrörelsen i
ambition att stärka förutsättningar för våra
medlemmar.
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Verksamhetsplan 2021

RF-SISU Gotland har som stödorganisation till sina 183 medlemsföreningar fördelat på 48 idrotter en
betydande del i ett varierat fritidsutbud. 2019 genomfördes över 31 790 sammankomster och
nästan 308 999 deltagartillfällen i åldern 7-25 år. Idrottens spridning är från Fårö i norr
till Sundre i söder i nästan varje socken. 110 av våra 184 föreningar erbjuder aktiviteter för barn och
ungdomar. Vi genomför all ledarutbildning inom den gotländska idrotten och även idrottens
generella barn och ungdomsledarutbildningar via Idrottens studieförbund SISU-Idrottsutbildarna.
Gotländsk idrott ska erbjuda en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill
träna och tävla i förening under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn
och vi vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om de vill motionera, träna
eller tävla. Ledorden är: så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt.
För att uppnå detta behöver föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld.
Alla oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar ska känna gemenskap i
föreningen. För att fler ska vilja vara med behöver idrottsrörelsen också utveckla nya tränings och
tävlingsformer som efterfrågas och tillgång till anläggningar behöver säkerställas. En stor del av
föreningsledarnas tid och föreningens resurser går idag åt till att underhålla idrottsanläggningar, som
stödorganisation har vi ett ansvar att bibehålla det engagemang som 3 500 ideellt arbetande ledare
genomför årligen.
Idrotten på Gotland är beredd att ta ett extra ansvar för att hjälpa våra nysvenskar att hitta en plats i
det gotländska samhället via den lokala idrottsföreningen. Att jobba med attityder och värderingar är
en förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt. Via SISU-Idrottsutbildarna genomför vi
kontinuerligt diskussioner om allas rätt att vara med, oavsett kön, sexuell läggning
religionstillhörighet, bakgrund eller ambition. Detta genomförs kontinuerligt i ledarutbildningar och
föreningsutvecklingsprocesser.
Svensk idrotts värdegrund är:

glädje och gemenskap

demokrati och delaktighet

allas rätt att vara med

rent spel
Gotländsk idrott finns representerad i ett 20-tal råd, partnerskap och nätverk. Det handlar om allt
ifrån att säkerställa goda förutsättningar för våra idrottares resande till att utveckla en av våra
viktigaste näringar, besöksnäringen. Även vårt engagemang för landsbygdsutveckling och
god tillgänglighet till idrottsmiljöer sker i partnerskap och nätverk. Vårt jobb med att skapa
förutsättningar för ungdomar som vill utvecklas i sitt idrottande har medfört att kommande
läsår (2020-21) deltar 100 ungdomar i NIU (Nationellt Idrotts Utbildning), LIU (Lokal Idrotts
Utbildning) och LIU-T (Lokal idrottsutveckling Träningslära).
Den gotländska idrottsrörelsens förmåga att ta samhällsansvar visar sig även via våra
arbetsmarknadsprojekt där det senaste projektet PIGG har möjliggjort deltagare att ta steget ut på
arbetsmarknaden tack vare att flertalet individer stärkts i sin framtidstro och självkänsla.
2021 vill vi utveckla stöd och matchning i samverkan med föreningar och SDF.
Vi har även ett omfattande internationellt utbyte. Som en av 24 medlemsöar i IGA (Island Games
Association) är vi delaktiga i planeringen för kommande spel.
Vi jobbar med att ta fram en evenemangsstrategi och vidareutveckla outdoorverksamhet, bland
annat i OUT Experience Gotland.
Vi har under 2020 påbörjat ett arbete för att erbjuda stöd för föreningslivets digitalisering. Arbetet
fortsätter under 2021. Vår ambition är att bli en än starkare aktör för folkhälsa på Gotland.

Verksamhetsplan 2021

Idrottsrörelsen har sedan fem år tillbaka jobbat intensivt med att möta framtiden via vårt strategiska
arbete, ”Strategi 2025”. RF-SISU Gotlands stämma fastslog en verksamhetsinriktning för 2020-21 som
strävar mot 2025 och som innehåller utvecklingsresor vi fokuserar på. Utvecklingsresorna finns
beskrivna i verksamhetsinriktningen.
Det regionala uppdraget innebär att RF-SISU Gotland inom sitt verksamhetsområde ska:
1. Stödja SDF och IF
RF-SISU Gotlands uppdrag: betala ut stöd till specialdistriktsförbunden inom RF-SISU
Gotlands verksamhetsområde.
RF-SISU Gotland stödjer sina 48 idrotter och 183 föreningar genom regelbundna kontakter
och verksamhetsanalyser. Inom uppdraget att stödja våra medlemmar inom den
gotländska idrotten ingår följande:
Handlägga och fördela regionalt och statliga anslag.
Vägleda kring LOK-stöd, projektstöd IF (gamla Idrottslyftet), antidoping-frågor,
föreningsjuridik.
 Handlägga och fördela stöd för att rekrytera barn och ungdomar inom ramen för projektstöd
IF.
 Handlägga och fördela RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer inom ramen
för projektstöd IF.
 Vägleda föreningar via våra interna och externa kontakter inom nätverk som ekonomi,
alternativa driftsformer, arbetsgivarfrågor, skattefrågor samt andra stöd och
utvecklingsmöjligheter.
 Verka för att idrottsföreningar och SDF använder IdrottOnline samt ge support i
verksamhetssystemet.
 Arbeta för att idrottsföreningar använder idrottens kontoplan.



Dessutom genomför RF-SISU Gotland:






Bokföring för ca 10 föreningar och SDF
Lönehantering för mellan 10-15 föreningar och SDF
Samordnar ett gemensamt Idrottens Hus
Handhar ekonomin för s.k. Ombudsidrotter
Förhandlar och sluter idrottsavtal inom områden som resor, boende, kontorsmaterial etc.

2. Regionalt tillgängliggöra vår verksamhet, se till att föreningslivets verksamhet håller hög
kvalitet samt bidra med kunskapsutveckling och förmedling inom idrott- och folkhälsoområdet
(bredd och spets).
RF-SISU Gotlands uppdrag: verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder,
kön, etnicitet, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet
att delta i, och ta del av idrottsverksamheten. Hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all
sin verksamhet samt vara en plattform för idrottslig utveckling. Genomföra årlig
undersökning där medlemmarna i föreningarna får svara på frågor om stöd och bidrag,
förnyelse och utveckling samt frågor om hur man upplever stödet från RF-SISU Gotland.

RF-SISU Gotland arbetar dagligen med att den gotländska idrotten ska utvecklas till att så
många som möjligt ska delta så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. För att
göra detta har vi organiserat vårt stöd i ett idrottsansvar bland våra konsulenter som har
i uppdrag att skapa dialog och genomföra utvecklingsarbeten med våra föreningar och
förbund. Det kan handla om organisatoriska frågor som föreningen och dess uppbyggnad,
organisation och funktion eller värdegrundsfrågor såsom; barnrättsperspektivet,
jämställdhet och mångfald men även att vi ska vara ledande i att söka projekt som utvecklar
den gotländska idrotten. I uppdraget med att stärka kvalitén görs bland annat följande:
Stärka och utveckla idrottsföreningars arbete med frågor rörande barn-, ungdoms- och
vuxenidrottsverksamheten utifrån idrottens verksamhetsidé Idrotten vill, för att nå idrott hela
livet.
 Stärka och utveckla idrottsföreningar genom att arbeta med idrottens föreningslära och
ekonomiska ansvarsfrågor.
 Stärka och utveckla idrottsföreningars arbete via sociala och etiska frågor såsom antidoping,
ekonomiskt ansvar, barnrättsperspektiv och värdegrundsfrågor.
 Arbeta för att alla beslut och all verksamhet ska präglas av ett mångfald- och
jämställdhetsperspektiv utifrån fastlagda mål och Idrotten vill.
 Trygg idrott via sakkunniga inom barn och ungdomsidrott


Under 2021 kommer vi via projekt bland annat arbeta med:












Digitalisering
Folkhälsa, Idrott för Äldre
Outdoor
Inkluderingsarbete
Jämställdhet/Dam och flickidrott
Skolsamverkan via rörelsesatsning
Demokratifrågor
Hållbarhet
Idrottssvaga områden
Svenska från dag 1
Fritidsbanken

3. Samordna, förmedla och bygga kunskap
RF-SISU Gotlands uppdrag: vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på
Gotland. Främja förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället. Skapa
och utveckla nätverk och mötesplatser.
RF-SISU Gotland ska i sitt uppdrag som sammanhållande aktör för den gotländska
idrotten vara ledande och samordnande i frågor som idrottens roll för besöksnäring,
gymnasial och eftergymnasial idrottsutbildning, internationellt utbyte via Island Games.
Via studieförbundet ska den gotländska idrottsrörelsen erbjudas idrottsgemensamma
utbildningar, bland annat: Grundutbildning föreningsledare, Grundutbildning för
tränare (GUT), idrottens föreningslära (IFL) och utbildning i Idrott Online. RF-SISU Gotland ska
stimulera till debatt och dialog, på alla nivåer inom distriktet, i idrottsideologiska frågor
utifrån värdegrunden som beskrivs i Idrotten vill. Inom uppdraget samordna, förmedla och
bygga kunskap görs följande:














Nätverk där RF-SISU Gotland företräder idrotten:
Kultur och Fritidsavdelningen

I anläggningsfrågor, bidragsfrågor och gemensamma projekt

Besöksnäringsfrågor, samverkansgrupp
Länsstyrelsen

Social Hållbarhet

Drogförebyggande Nätverk för ideella org.

Coronanätverk
Övriga förvaltningar inom regionen:

Samverkansgrupp Idrottens Ö

Trafikrådet

Tillväxttråd

Regionalt partnerskap

Arbetsgrupp främja rörelse och hälsa

Idrottsgymnasiet

Kompetenscentrum
Övriga organisationer i samhället
Gotlands Förenade Besöksnäring
Island Games Association
MindShift Gotland, psykisk hälsa
Tillväxt Gotland
LAG, Leader Gute
Samverkan civilsamhällets organisationer
Samordna den gotländska idrotten

 NatWest Island Games – förbereda spelen 2022 samt förstudie göra en förstudie inför

spelen 2031
Idrottsgala
NIU, LIU och LIU-T
Arbetsmarknadsåtgärder
Fritidsbanken
Besöksnäring
Resestöd








Inom det folkbildande uppdraget planerar vi att nå minst 100 sektionsföreningar, 4 000 unika
individer och 14 000 folkbildningstimmar under 2021.
4. Synliggöra och kommunicera
RF-SISU Gotlands Uppdrag: Tillsammans med Region Gotland, Kultur- och Fritidsavdelningen,
synliggöra stödet till idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners genom att
genomföra 1-2 möten med föreningslivet per år.
I vårt uppdrag och i vårt sätt att organisera oss
med idrottsansvar hos respektive konsulent:
- Genomföra föreningsbufféer i samverkan med KFA i syfte att lyssna och beskriva de
stödformer och bidrag som finns för föreningslivet.
- genomföra en ordförandekonferens
- Ha en uppdaterad hemsida där information finns.

- Kontinuerligt kommunicera viktiga händelser till våra medlemmar via bland annat
sociala medier.
- Bygga en bra relation med media.
- Etablera RF-SISU TV som informationskanal
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RF Sisu Gotland beviljas verksamhetsstöd om 1 413 000 kronor för verksamheten
inom RF och 640 000 kronor för verksamheten inom Sisu underförutsättning att
inga förändringar sker i driftsbudget 2021.

Under många år har RF Sisu Gotland fått stöd från kultur- och fritidsförvaltningen
(KFF) baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas av distriktsförbunden. RF Sisu Gotland har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och
medlen är ett regionalt stöd. Genom överenskommelse där belopp är anges och
villkor ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt (KFN § 43, 2015-06-02).
Enligt överenskommelsen 2017 ska utbetalning ske under förutsättning att det
regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen genomförs. Kultur- och
fritidsnämnden uppdrog 2013-12-10, § 95, till förvaltningen att i dialog med SISU
utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem. Sedan 2009 har folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserat sig på á-priser per lärgrupp, kurs,
föreläsning, utvecklingsarbete och kulturprogram. Då SISU:s verksamhet ökar, ökar
också det utlovade stödet, vilket innebär att förvaltningens budget för stöd till SISU
överskrids. 2016 beviljades en fast summa och övriga avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och SISU upphörde att gälla. Från och med 1 januari 2020 genomförs
en sammanläggning av Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till
RF SISU Gotland. GI:s, (stödja, leda och företräda) och SISU:s (folkbildning,
utbildning) uppdrag finns fortfarande kvar och särredovisas ekonomiskt.
Det regionala uppdraget innebär att RF Sisu Gotland inom sitt verksamhetsområde
skall:
1) Stödja SDF
betala ut stöd till specialdistriktsförbunden inom RF Sisu Gotlands verksamhetsområde.
Effekt: Region Gotland säkerställer via RF Sisu Gotland att specialdistriktsförbunden kan utföra sina åtaganden
2) Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, etnicitet,
ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet att delta
i, och ta del av idrottsverksamheten.
Effekt: ökad upplevelse av god hälsa på lika villkor
forts
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3) Samordna, förmedla och bygga kunskap
vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland. Främja
förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället. Skapa och
utveckla nätverk och mötesplatser.
Effekt: Ökad medvetenhet om varandra (de olika aktörerna) och deras kompetenser.
Nya projekt och profilområden som skapar tillväxt för Gotland
4) Synliggöra och kommunicera
Tillsammans med Region Gotland, kultur- och fritidsavdelningen, synliggöra stödet
till idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners genom att genomföra
1-2 möten med föreningslivet per år.
Effekt: Öka kunskapen om föreningsstöd, roller och relationer. Ökad insyn om
föreningslivets behov och förutsättningar. Medvetandegjort regionens stöd till
idrotten.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att
utbetalat stöd uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter
ett belopp riktat särskilt till RF Sisu Gotland i sin årliga budget. Aktuellt belopp
betalas ut till RF Sisu Gotland mot inlämnande av föregående års årshandlingar. I sitt
underlag har RF Sisu Gotland redovisat vilka verksamhetsinriktningar och insatser
verksamheten gör för att nå sina regionala mål. Dessa utvärderas och följs upp
kontinuerligt under året.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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Regionstyrelsen

Fördelning av verksamhetsstöd till kulturföreningar 2021
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att fördela 2021 års verksamhetsstöd till kulturorganisationer
enligt bilagda förslag under förutsättning att inga förändringar sker i driftsbudget
2021.
Sammanfattning

Årets utlysning av verksamhetsstöd har genererat 32 sökande varav två är aktörer
som vi har avtal med. Av årets sökande är fyra nya. Summa att fördela uppgår till
5 344 000 kr. Årets sammanlagda sökta belopp uppgår till 7 437 008 kr.
Förslaget till fördelning har arbetats fram av avdelningschef för kultur- och
fritidsavdelningen, enhetschef för kulturenheten samt kulturutvecklare. Inför årets
fördelning har dialogsamtal förts med sju aktörer och förslagen har förankrats med
kulturkonsulenterna. Övergripande föreslås prioriteringar och förändringar gynna
konst- och scenkonstområdet.
Ärendebeskrivning och bedömning

Coronapandemin sätter fortsatt press på kulturlivet 2021. Vi ser inte skäl att förändra
verksamhetsstöden för mycket för aktörer som har publik verksamhet.
Verksamhetsstöden 2021 ska bidra till stabilitet, uthållighet, nya arbetssätt och att
hålla kultur- och föreningslivet levande över hela Gotland. Fördelningen är
föreslagen mot bakgrund dels av Kulturrådets (mfl statliga aktörers) tidigare utdelade
krisstöd samt det krisstöd som Region Gotland utlyste till kulturverksamheter innan
sommaren. Inga krav på återbetalningar har gjorts trots att många verksamheter
stängt eller ställt in, till exempel mot bakgrund av att arrangörer eller publik tillhört
riskgrupper. Av de som vanligtvis sökt men inte gjort det i år (Galleriföreningen på
Gotland, Hemse filmstudio och Gotlandståget) har ej pandemin angetts som skäl till
utebliven ansökan.
Fyra nya organisationer har tillkommit i årets arbete med ansökningarna inför
verksamhetsstöden för 2021. Förvaltningen har i år specifikt sett över balansen
mellan de olika konstarterna och spridningen över ön. Regionstyrelseförvaltningen
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har en i grunden god kunskap om samtliga organisationer genom fortlöpande
kontakter, nätverksmöten och besök i deras verksamheter. Inför årets bedömningar
har förvaltningen träffat sju av de bidragssökande organisationerna med tonvikt på
de som erhåller större bidragssummor. Fördelningen är även förankrad med
regionens kulturkonsulenter. Bedömningskriterier för stöd till kulturorganisationer
har tagits hänsyn och förslagen utgår även från den kommande kulturplanen.
Övergripande har prioriteringar kunnat göras inom bildkonst- och
scenkonstområdet. Körsbärsgården är en ny aktör med ett sökbelopp på 500 tkr.
Med oförändrad budgetram blir konsekvensen vid bidragsgivande till ny aktör att fler
andra verksamheter får mindre medel. Då en tidigare bidragstagare, Galleri Gotland,
lagt sin förening vilande, finns ett utrymme 2021. Vi ser att Körsbärsgården har en
verksamhet viktig att stödja och vill med ett initialt verksamhetsbidrag föra dialog
och se hur verksamheten kan utvecklas på sikt. Inom konstområdet har inför 2021
även GKF prioriterats. GKF står inför en generationsväxling där ett ökat stöd kan
innebära uppmuntran i en förändringsprocess samtidigt som föreningen erbjuder
utställningslokal i Visby i ett skede där Konstmuseets lokal är fortsatt stängd.
Scenkonstområdet har också prioriterats av skälet att flera aktörer inom området
genomför kvalitativ verksamhet för barn och unga som fortsatt är en prioriterad
målgrupp i den kommande kulturplanen. Balans i fokus, en ny aktör inom
verksamhetsstöden, har under många år tagit del av tillfälliga insatser inom ramen för
Kulturenheten som arrangemangsstöd, skapande skola-uppdrag och inköp av kultur i
skolan. Detsamma gäller Teaterambulansen i Burs som får en liten höjning.
Verksamhetsstöd skapar stabilitet som behövs i de projektansökningar
verksamheterna gör till externa bidragsgivare på statlig nivå som Kulturrådet och
Arvsfonden. 2020 tillkom Gotlands Kulturrum och även för 2021 krävs stöd för
deras utveckling, eftersom pandemin kom i stort sett samtidigt som föreningen
flyttade in i lokalerna.
Folkets bio föreslås en sänkning kopplad till den tillgänglighetsanpassning som tagit
tid att projektera och finansiera. Lokalen är fortfarande inte en mötesplats för alla. I
skrivande stund så kommer en ombyggnad att påbörjas 2021 vilket medför en
tillfällig stängning och en påverkan på kulturutbudet framförallt under våren.
Föreningen tilldelades ett coronastöd både från Region Gotland och från Svenska
Filminstitutet under 2020.
Ur ett landsbygdsperspektiv har aktörer på södra Gotland gynnats med nya eller
utökade stöd; Körsbärsgården i Sundre, Teaterambulansen i Burs, Balans i Fokus i
Anga och När sockenförening som söker medel för att underhålla och utveckla
Närsakars utomhusscen. Aktörer som sökt och föreslås avslag är Hoburgs
hembygdsförening, Visby Folkdansgille, Teater Dabbu, Gotlands Lantbruksmuseum
och Stiftelsen Vanges museigård. Se kommentarer i bilaga.
Organisationer som föreslås förändrat bidrag

Nedan redovisas de organisationer som 2021 föreslås beviljas ett förändrat bidrag. I
bilagan finns en motivation bakom förlaget.
Organisation
Folkets bio
Balans i fokus
GKF
Körsbärsgården
Teaterambulansen i Burs

Förslag 2021 tkr
100
50
80
150
65

Beviljat 2020 tkr
120
0
50
0
50
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85
20
50
10

80
10
55
0

Bedömning

I bifogade fördelningsförslag finns en kort beskrivning till varje sökande
organisations föreslagna belopp. Övergripande har konstområdet och scenkonst för
barn och unga prioriterats. Totalt summeras verksamhetsbidragen till det belopp som
finns budgeterat för ändamålet, 5 344 000 kr. Bedömningar har gjorts utifrån
regelverket för verksamhetsstöd till kulturorganisationer samt den kommande
kulturplanen, där två av de åtta politiskt prioriterade områdena är barn, unga och
unga vuxna och kulturtillgången på landsbygden.
Kultur- och fritidsnämnden antog 2016 nya regler och kriterier för verksamhetsstöd
till kulturorganisationer och arrangörsbidrag. Regelverket handlar om demokratisk
uppbyggnad, stadgar, kontinuerlig och regelbunden verksamhet, att bidragsberättigad
kulturorganisation ska vara verksam på Gotland och inom kulturarvet eller konsterna
(teater, musik, dans, litteratur, bild och form) eller bedriva en gränsöverskridande och
nyskapande verksamhet. Kulturorganisationer kan vara arrangerande, utövande eller
samordnande.
Vägledande för alla bidragsformer är de övergripande mål angivna i Kulturplan 20212024 som tas i regionfullmäktige 16 november. Även de statliga kulturpolitiska
målen, som i sin tur är styrande för Kulturplanen, är relevanta, ”Kulturen ska vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen anges att den nationella
kulturpolitiken ska:
-Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
-Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
-Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
-Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
-Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur”

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2021
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Regionstyrelsen beslutar att fördela 2021 års verksamhetsstöd till kulturorganisationer enligt bilagda förslag under förutsättning att inga förändringar sker i driftsbudget 2021.

Årets utlysning av verksamhetsstöd har genererat 32 sökande varav två är aktörer
som vi har avtal med. Av årets sökande är fyra nya. Summa att fördela uppgår till
5 344 000 kr. Årets sammanlagda sökta belopp uppgår till 7 437 008 kr.
Förslaget till fördelning har arbetats fram av avdelningschef för kultur- och fritidsavdelningen, enhetschef för kulturenheten samt kulturutvecklare. Inför årets
fördelning har dialogsamtal förts med sju aktörer och förslagen har förankrats med
kulturkonsulenterna. Övergripande föreslås prioriteringar och förändringar gynna
konst- och scenkonstområdet.
Coronapandemin sätter fortsatt press på kulturlivet 2021. Vi ser inte skäl att förändra
verksamhetsstöden för mycket för aktörer som har publik verksamhet. Verksamhetsstöden 2021 ska bidra till stabilitet, uthållighet, nya arbetssätt och att hålla kultur- och
föreningslivet levande över hela Gotland.
Fyra nya organisationer har tillkommit i årets arbete med ansökningarna inför
verksamhetsstöden för 2021. Förvaltningen har i år specifikt sett över balansen
mellan de olika konstarterna och spridningen över ön. Regionstyrelseförvaltningen
har en i grunden god kunskap om samtliga organisationer genom fortlöpande
kontakter, nätverksmöten och besök i deras verksamheter. Inför årets bedömningar
har förvaltningen träffat sju av de bidragssökande organisationerna med tonvikt på
de som erhåller större bidragssummor. Fördelningen är även förankrad med
regionens kulturkonsulenter. Bedömningskriterier för stöd till kulturorganisationer
har tagits hänsyn och förslagen utgår även från den kommande kulturplanen.
Övergripande har prioriteringar kunnat göras inom bildkonst- och scenkonstområdet. Körsbärsgården är en ny aktör med ett sökbelopp på 500 tkr. Med
oförändrad budgetram blir konsekvensen vid bidragsgivande till ny aktör att fler
andra verksamheter får mindre medel. Då en tidigare bidragstagare, Galleri Gotland,
lagt sin förening vilande, finns ett utrymme 2021. Vi ser att Körsbärsgården har en
verksamhet viktig att stödja och vill med ett initialt verksamhetsbidrag föra dialog
forts
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och se hur verksamheten kan utvecklas på sikt. Inom konstområdet har inför 2021
även GKF prioriterats. GKF står inför en generationsväxling där ett ökat stöd kan
innebära uppmuntran i en förändringsprocess samtidigt som föreningen erbjuder
utställningslokal i Visby i ett skede där Konstmuseets lokal är fortsatt stängd.
Scenkonstområdet har också prioriterats av skälet att flera aktörer inom området
genomför kvalitativ verksamhet för barn och unga som fortsatt är en prioriterad
målgrupp i den kommande kulturplanen. Balans i fokus, en ny aktör inom verksamhetsstöden, har under många år tagit del av tillfälliga insatser inom ramen för Kulturenheten som arrangemangsstöd, skapande skola-uppdrag och inköp av kultur i
skolan. Detsamma gäller Teaterambulansen i Burs som får en liten höjning.
Verksamhetsstöd skapar stabilitet som behövs i de projektansökningar verksamheterna gör till externa bidragsgivare på statlig nivå som Kulturrådet och Arvsfonden.
2020 tillkom Gotlands Kulturrum och även för 2021 krävs stöd för deras utveckling,
eftersom pandemin kom i stort sett samtidigt som föreningen flyttade in i lokalerna.
Folkets bio föreslås en sänkning kopplad till den tillgänglighetsanpassning som tagit
tid att projektera och finansiera. Lokalen är fortfarande inte en mötesplats för alla. I
skrivande stund så kommer en ombyggnad att påbörjas 2021 vilket medför en
tillfällig stängning och en påverkan på kulturutbudet framförallt under våren.
Föreningen tilldelades ett coronastöd både från Region Gotland och från Svenska
Filminstitutet under 2020.
Ur ett landsbygdsperspektiv har aktörer på södra Gotland gynnats med nya eller
utökade stöd; Körsbärsgården i Sundre, Teaterambulansen i Burs, Balans i Fokus i
Anga och När sockenförening som söker medel för att underhålla och utveckla
Närsakars utomhusscen. Aktörer som sökt och föreslås avslag är Hoburgs hembygdsförening, Visby Folkdansgille, Teater Dabbu, Gotlands Lantbruksmuseum och
Stiftelsen Vanges museigård.
Nedan redovisas de organisationer som 2021 föreslås beviljas ett förändrat bidrag. I
bilagan finns en motivation bakom förlaget.
Organisation
Förslag 2021 tkr
Folkets bio
100
Bala
80
Körsbärsgården
65
Gotlands Kulturrum
85
När sockenförening
20
KUNO – kulturförening på norr
50
Riksteatern Gotland
10

Beviljat 2020 tkr
120
50
50
80
10
55
0
forts
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I fördelningsförslag finns en kort beskrivning till varje sökande organisations föreslagna belopp. Övergripande har konstområdet och scenkonst för barn och unga
prioriterats. Totalt summeras verksamhetsbidragen till det belopp som finns
budgeterat för ändamålet, 5 344 000 kr. Bedömningar har gjorts utifrån regelverket
för verksamhetsstöd till kulturorganisationer samt den kommande kulturplanen, där
två av de åtta politiskt prioriterade områdena är barn, unga och unga vuxna och
kulturtillgången på landsbygden.
Kultur- och fritidsnämnden antog 2016 nya regler och kriterier för verksamhetsstöd
till kulturorganisationer och arrangörsbidrag. Regelverket handlar om demokratisk
uppbyggnad, stadgar, kontinuerlig och regelbunden verksamhet, att bidragsberättigad
kulturorganisation ska vara verksam på Gotland och inom kulturarvet eller konsterna
(teater, musik, dans, litteratur, bild och form) eller bedriva en gränsöverskridande och
nyskapande verksamhet. Kulturorganisationer kan vara arrangerande, utövande eller
samordnande.
Vägledande för alla bidragsformer är de övergripande mål angivna i Kulturplan
2021-2024 som tas i regionfullmäktige 16 november. Även de statliga kulturpolitiska
målen, som i sin tur är styrande för Kulturplanen, är relevanta, ”Kulturen ska vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen anges att den nationella kulturpolitiken ska:
-

Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor.
Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur”.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef och Madeleine Nilsson, kulturutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen föreslår att tjänsteskrivelsen kompletteras med en
skrivning kring Corona-pandemins påverkan på kulturföreningarnas verksamhet.
Kultur- och fritidsberedningen föreslår även att regionstyrelseförvaltningen gör en
rättelse i bilagan gällande stöd till GFK. I övrigt ställer sig kultur- och fritidsberedningen bakom regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
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Madeleine Nilsson

Region Gotlands Kulturpris 2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att utse 2020 års mottagare
av Region Gotlands kulturpris.

Ärendebeskrivning

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas ”till
person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta
begrepps vidaste bemärkelse. Föreslagen kandidat behöver dock ej vara bosatt eller
verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteperson, om avsikten
är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats. Kulturpristagare
utses av Regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer.
Kulturpriset består av en prissumma om 25.000 kr samt ett diplom och pristagaren
utses av regionstyrelsen på förslag från allmänheten. Traditionen är att priset utdelas i
samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.
Bedömning

Förvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens webb och efter
sedvanlig spridning i lokala nätverk utlyst 2020 års kulturpris. Medborgare och
föreningar har erbjudits inkomma med motiverade nomineringar. Förvaltningen har
detta år tagit emot nomineringar för 24 kandidater.

Beslutsunderlag

Inkomna nomineringar, se bilaga.
Tidigare års pristagare, se bilaga

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Kulturpristagare från 1962 och framåt
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962

Annika Fehling, Visby
Örjan Klintberg, Visby
Karin Kickan Holmberg, Visby
Roland Olsson, Vamlingbo
Marita Jonsson, Sundre
Calle Brobäck, Fårösund
Thomas "Kuten" Lindholm, Fårö
Conny Carlsson Sundman Stockholm
Eva Pettersson Väskinde
Lars Jonsson, Hamra
Sofia Ahlin Schwanbom , Vallstena
Svante Hedin och Anders R Johansson
Lärbro hembygdsförening
Smaklösa
Bengt Hammarhjelm, Visby
Eva Sjöstrand, Visby
Ainbusk, När
Harald Norrby, Klintehamn
Sven Wessman, Othem, (Gotlands Körförbund)
Harriet Löwenhielm, Garde (Stavgard)
Anders Mattsson, Visby (Stångaspelen)
Lars Jakobsson, När och Bo Carlgren, Visby ("Las u Bosse")
Evy Augustsson, Rute
Doktor Erik W Ohlsson, Fårö
Ingeborg Lingegård, Visby
Erling Lindvall, musikskolan, Visby
Wiveka Schwartz, Visby
Anders Dahlgren, Visby
Yngve Friberg, Rute
Waldemar Falck, Visby
Towan Obrador, barnkultursekreterare och Christer Hall, Bryggeriteatern
Hjalmar Heidenberg, Visby
Ulf Ronander, Visby, Gotlandståget
Margit och Martin Lindström, Vibble
Gösta och Ingrid Johansson, Havdhem
Redaktör Violet Bergdahl
Fil dr Herbert Gustavsson, Uppsala
Herr Gusten Jakobsson, Eskelhem
Stenhuggare Henry Karlsson, Slite
Herr Gustaf Kotz, Bjers, Vall
Herr Herbert Olsson, Fårö
Herr Gunnar Olsson, Väskinde
Herr Bengt Ekedahl, Visby
Revymakare Allan Nilsson, När
Museiföreståndare Anna Erlandsson, Bunge
Folkskollärare Sture Engqvist, Stenkyrka
Musikledare Ernst Pettersson, Visby
Föreståndarinnan för Gotlands hemslöjd, fröken Ella Skoglund, Visby
Chefredaktör Pelle Sollerman, Visby
Konstnär Staffan Rosvall, Klintehamn
Författare Margit Olofsson (pseud Anna-Kajsa Hallgard), Hallbåter, Levide
Författare Arvid Ohlsson, Vallstena
Konstnär Erik Olsson, Sanda
Riksspelman Svante Pettersson, Lärbro
Tonsättare Friedrich Mehler, Visby
Skulptör Bertil Nyström, Slite
Konstnär och författare David Ahlqvist, Bringsarve
Författare Gustaf Larsson, Norrlanda
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Region Gotland
Kulturförvaltninge
621 50 Visby

Jag vill nominera Lennart Bäck, född och bosatt i Visby, till 2021 års
kulturpris.
Skådespelaren, veteranen Lennart Bäck tillhör sedan starten 1995
Länsteaterns ensemble och har under åren framfört otaliga, uppmärksarmade och mästerliga rolltolkningar. Lennart Bäck började sin
makalösa karriär i gruppen Bryggeriteatern, som startade i slutet av
70-talet.
1995 var året den fria teatergruppen fick Länsteateruppdraget och
kunde flytta in i den vackra gamla kyrkan på Bredgatan 10 i Visby,
som faktiskt blev Gotlands allra fasta teaterscen. Teaterns signum
med Lennart Bäcks erfarenheter och medverkan är att vara
gotlänningarnas teater. -Ta gärna hela världen till Gotland, men spegla
den ur ett gotländskt perspektiv-. Det är precis det som alltid har varit
Lennart Bäcks livsgärning. Teatern turnerar mycket runt Gotland, till
skolor, bygdegårdar. förskolor och kyrkor.
Jag vill nominera Lennart Bäck, inte bara som den främste
skådespelaren på Gotland, utan också för hans enastående musikaliska
talanger. Han hanterar flera instrument och har en genuin sångröst
med en bred repertoar från blues till vissång. Det är med stor beundran
man kan höra Lennart Bäck låta som ett munspel där han kupar
händerna runt micken för att få fram soundet. -Det är faktiskt Josefin
Nilsson i Ainbusk Singers som lärde mig det här- säger Bäck i en
intervju. "Lennart, du klämmer åt med fingrarna runt "nasen" åsså
nynnar man". Det är ett "luftmunspel" där man jobbar med in och utandningen med näsan.
Lennart Bäck tillhör sedan länge Bäcks Group och Baccii Bröder som
är kända både inom och utanför Gotland.
Därför förtjänar Lennart Bäck kulturpriset 2021.
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Datum
2020-09-13 18:06

Ärendenummer
#27910

Sida
1(1)

Inskickat av: Per Edman

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Johan Seige

Adress
-

Postnummer
-

Ort
-

Telefonnummer
-

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Johan har genom sitt engagemang i standup-scen gjort en stor insats. Dessutom ger han blindheten ett nytt ansikte.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Per Edman
Adress
Västerhejde Hallbrosvägen 22D

Postnummer och ort
62261 Visby

Telefon
0709574281

E-postadress
per.lennart.edman@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-16 09:47

Ärendenummer
#28140

Sida
1(1)

Inskickat av: Clarence Krusell

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Joakim Åstrand

Adress
P4 Radio Gotland

Postnummer
-

Ort
-

Telefonnummer
-

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
För Joakims mångåriga gärning att genom radion stimulera lyssnarna med trevliga vardagsnära o kära inslag på ett rart rappt o roligt
sätt
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Clarence Krusell
Adress
Radarvägen 13D

Postnummer och ort
62470 Fårösund

Telefon
07676926625

E-postadress
clarence@gladagotland.se

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-16 11:17

Ärendenummer
#28150

Sida
1(1)

Inskickat av: Bengt Klingval

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Marita och Uno von Corswant

Adress
-

Postnummer
-

Ort
Visby

Telefonnummer
+46725617885

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Deras idé och genomförande aven skulpturpark vid Blå Stationen på söder i Visby. Det som tidigare endast var några träd har nu blivit
en parkvacker för ögat och där man kan sitta ner för en stund avkoppling. En el av skulpturerna är också återvunnet material som
tagits till vara.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Bengt Klingval
Adress
Magasinsgatan 7

Postnummer och ort
621 58 Visby

Telefon
+46725617885

E-postadress
bengt.klingvall@telia.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-17 07:12

Ärendenummer
#28209

Sida
1(1)

Inskickat av: Jakob Ronsten

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Boy Larssonj

Adress
Styrmansgatan 311

Postnummer
62151

Ort
Visby

Telefonnummer
0704477903

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Boy Larsson har med sitt stora engagemang för samhällets minsta, fattigaste och utsatta medmänniskor, både här hemma och barn i Uländerna.
Han har i skrift gett uttryck för sin uppfattning och gjort sig välkänd i breda kretsar och gett ut flera böcker, senast om fattigstugorna
på Gotland (varav en första del föreligger i tryck, och en andra del är snart att vänta). Det är en berömvärd insats varigenom han
belyser ett länge försummat område av en gången tids utanförskap.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Jakob Ronsten
Adress
Järnvägsgatan 2A

Postnummer och ort
62377 Klintehamn

Telefon
-

E-postadress
jronsten@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-17 08:23

Ärendenummer
#28213

Sida
1(1)

Inskickat av: Eva Sandström

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Vera Kebbe

Adress
Lännaplan 2E

Postnummer
621 45

Ort
Visby

Telefonnummer
0732560343

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Förutom att Vera är en begåvad låtskrivare och singer song-writer med många fantastiska låtar på sin repertoar har hon också varit
verksamhetsutvecklare hos Kulturföreningen Roxy och hos Gotlandsmusiken.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Eva Sandström
Adress
Mellangatan 40

Postnummer och ort
621 56 Visby

Telefon
0737820988

E-postadress
evasandstrom60@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-21 12:49

Ärendenummer
#28352

Sida
1(1)

Inskickat av: NATHALIE Ahlstedt Mantel

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Måna Engström

Adress
Anga Suderbys 822

Postnummer
623 72

Ort
Katthammarsvik

Telefonnummer
0702848006

E-postadress
manaengstrom@gmail.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Mona har länge arbetet med att skapa och främja konsthantverk på Gotland, och varit drivande I GKF som stöttat lokala
konsthantverkare över decennier. Hennes engagemang är unikt.
Facebook: Måna Engström Kontshantverk
Instagram: @mana_engstrom
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
NATHALIE Ahlstedt Mantel
Adress
mellangatan 7a

Postnummer och ort
621 56 VISBY

Telefon
0735109712

E-postadress
nathalie.ahlstedt@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-21 16:52

Ärendenummer
#28377

Sida
1(1)

Inskickat av: Inga-Britt Lundborg

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Britt-Marie Klintström

Adress
Gammelgarn Grynge

Postnummer
623 37

Ort
Katthammarsvik

Telefonnummer
049858129

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Britt-Marie Klintström värnar om det gotländska kulturarvet i dåtid och nutid. Med sitt stora engagemang, intresse och kunskap om
landsbygden har hon varit drivande i arbetet med sockenboken om Gammelgarn. Boken har ett rikt innehåll och mycket humor.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Inga-Britt Lundborg
Adress
Törnerska Hagen 510

Postnummer och ort
62199 Visby

Telefon
0498212394

E-postadress
inga-britt.lundborg@outlook.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-21 18:51

Ärendenummer
#28382

Sida
1(1)

Inskickat av: Katarina Stennert

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Gotlands Musikalkompani, GMK

Adress
ROMAGATAN 4

Postnummer
621 46

Ort
Visby

Telefonnummer
-

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
För att GMK ger ungdomar självkänsla, en uppgift som gör att de känner sig betydelsefulla. De får, i en trygg miljö, tänja sina gränser
o utmana sig själva.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Katarina Stennert
Adress
Baldersgatan 4

Postnummer och ort
62145 Visby

Telefon
0706864763

E-postadress
kstennert@bredband.net

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-21 19:44

Ärendenummer
#28386

Sida
1(1)

Inskickat av: Lotta Hoffman

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Musikalkompaniet

Adress
-

Postnummer
-

Ort
Visby

Telefonnummer
-

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Ungdomar och vuxna som gör ett otroligt fint musikaliskt jobb på ett proffsigt sätt. En förening som rör både ungdomar och vuxna
med glädje samt tar upp jobbiga situationer genom sin musikalitet på hög nivå.
Bifoga bilaga
Du kan välja att bifoga en bilaga för att motivera din nominering.
inbound5804563415822509926.jpg (37 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Lotta Hoffman
Adress
Videväg

Postnummer och ort
62143 Visby

Telefon
073 9285267

E-postadress
lottahoffman@hotmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-21 21:35

Ärendenummer
#28397

Sida
1(1)

Inskickat av: Roland Olsson

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Mats Ahlby

Adress
Viklau, Sigsarve

Postnummer
-

Ort
Romakloster

Telefonnummer
-

E-postadress
mats.ahlby@gmail.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Mats Ahlby är värd priset för sitt idoga arbete med film. Det handlar dels om hans egna filmande, där han dokumenterar viktiga bitar
av Gotlands nutidshistoria. Men Mats utför också en mycket god gärning genom att ta hand om gamla filmer av exempelvis Gunnar
Olsson och förse dessa med text och speakerröster.
Mats Ahlby är en av dessa eldsjälar som drivit sin kulturella gärning vid sidan av ett yrke som krävt mer än heltid, nämligen bondens.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Roland Olsson
Adress
Valdemarsgatan 3

Postnummer och ort
621 45 Visby

Telefon
073 997 20 89

E-postadress
olsson460@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-22 11:24

Ärendenummer
#28440

Sida
1(1)

Inskickat av: Lena Scharp

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Galleriet GKF

Adress
Wallers Plats 5

Postnummer
62156

Ort
Visby

Telefonnummer
0498210349

E-postadress
info@gkf.nu

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Förenigen GKF har under tjugo år drivit Galleri GKF på Wallers plats med ideela krafter.
Galleriet och dess utställningar är mkt omtyckta av besökare.
Galleriet visar både gotländska konsthantverkare och konstnärer och utövare från främst Sverige.
Galleriet visar varje år utställningar som har sammankoppling med Skapande skolaväldigt uppskattat av eleverna att få ställa ut på ett galleri, ha vernissage och under ett par dagar få visa upp sina alster för allmänheten.
Flertal av dessa elever har aldrig besökt ett galleri tidigare...
Galleri GKF får utställningsersättning till utställande konstnärer som uppfyller Kulturrådets kriterier.
Alltså utställningsersättningen går oavkortat till utställarna.
Utställningsprogrammet är nästan klart för 2021.
Jag anser att GKF galleri ska erhålla 2020 års kulturpris därför att
GKF arbetar helt ideelt med utställningarna vilket är ett stort åtagande som innebär
att lägga ner mkt obetald tid på att allt skall fungera från div ansökningar, skriva avtal,fixa boende,kontakt med media,göra affischer,
städa och vara glad....
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Lena Scharp
Adress
Garda Autsarve 640

Postnummer och ort
62363 Ljugarn

Telefon
0736370724

E-postadress
lena@scharpkeramik.se

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-25 03:27

Ärendenummer
#28620

Sida
1(1)

Inskickat av: Eric Erfors

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Vasilis Kanellos

Adress
Nunnan/Bageriet Stora Torget 9

Postnummer
621 56

Ort
Visby

Telefonnummer
0498212894

E-postadress
bokabageriet@gmail.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Det är hög tid att Region Gotland erkänner och diplomerar de kulturskapare som ligger bakom de scener som har lyft och lyfter fram
de fantastiska musiker Gotland har i dag. Vasilis Kanellos har under flera decennier varit en central gestalt i det gotländska
musiklivet. Vasilis har generöst upplåtit sina scener på Bageriet respektive Nunnan för såväl oetablerade, som mer etablerade
gotländska musiker. Även om det ibland låtit sisådär har Vasilis alltid kommit med uppmuntrande dunkar i ryggen. Han har kort sagt
gjort enormt betydelsefulla insatser för det gotländska musiklivet. Och många är de gotländska musiker - vilka senare har gjort såväl
nationell och internationell karriär - som har tagit sina första staplande steg och prövat sina ackord eller röster på Bageriet och
Nunnan. För denna värdefulla och långvariga insats och musikaliska kulturgärning borde Vasilis Kanellos utses till kulturpristagare.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Eric Erfors
Adress
Klosterbrunnsgatan 5

Postnummer och ort
62156 Visby

Telefon
0702136332

E-postadress
eric.erfors@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-26 20:59

Ärendenummer
#28711

Sida
1(1)

Inskickat av: Nils-Gunnar Smith

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Kulturstiftelsen Tjuls Station c/o Ingvar Jakobsson

Adress
Eskelhem Tjuls 912

Postnummer
622 70

Ort
Gotlands Tofta

Telefonnummer
0705150586

E-postadress
ingvar.tjuls@gmail.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Ingvar Jakobsson och Ylva Rudin har sedan köpet 2002 lagt ner själ och hjärta i att bevara Tjuls Stationshus. På platsen finns
stationshuset i original (enda kvarvarande originalet på Gotland) Det är mycket arbete som lagts ned på obetald arbetstid bl a vad
gäller upprustning av fastighet och två järnvägsvagnar. Museet drivs sedan 2013 som Kulturstiftelsen Tjuls Station. Under sommaren
är det öppet på söndagar men entréavgifterna täcker inte på långa vägar för nerlagt arbete och material. Som vän till Ingvar och Ylva
har jag under årens lopp följt deras arbete med museet. Det är en bit Gotländsk historia som jag hoppas kan bli uppmärksammad som
ett bra exempel på en kulturinsats! ( Se även hemsidan "www.tjuls.se" för mer information
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Nils-Gunnar Smith
Adress
Snäckbacken 8 lgh1301

Postnummer och ort
64241 Visby

Telefon
0730417020

E-postadress
nilsgsmith@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-26 16:13

Ärendenummer
#28707

Sida
1(1)

Inskickat av: Marianne Holm

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Uno von Corswant

Adress
Lummelundsväg 3D

Postnummer
621 40

Ort
Visby

Telefonnummer
0708271180

E-postadress
uno@voncorswant.nu

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
UvC och hans hustru har berikat Visby med en skulpturpark, som inte kostat skattebetalarna ett öre. Parken är tillgänglig för alla och
har varit särskilt välbesökt denna sommar, kanske beroende på Corona-pandemin. Dessutom är han en stor privat sponsor av
allehanda kulturföreningar, exempelvis Gotlands Konstförening, vilket är särskilt värdefullt i dessa tider.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Marianne Holm
Adress
Träkumla Ingvards 235

Postnummer och ort
621 94 Visby

Telefon
072 5401835

E-postadress
marianne@voncorswant.se

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-26 12:12

Ärendenummer
#28702

Sida
1(1)

Inskickat av: Gunilla Axelsson

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Scenkonstgruppen Hyss

Adress
C/o Karin Leoson Linnegatan 12

Postnummer
62145

Ort
Visby

Telefonnummer
+46706069911

E-postadress
kontaktahyss@gmail.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
För deras förmåga att sprida tänkvärda funderingar, glädje och energi.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Gunilla Axelsson
Adress
Artillerigatan 21 d

Postnummer och ort
62138 Visby

Telefon
+46761843331

E-postadress
Gunax44@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-26 11:45

Ärendenummer
#28700

Sida
1(1)

Inskickat av: Lena Nilsson

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Scenkonstgruppen Hyss

Adress
Linde Hägvalds 307

Postnummer
62357

Ort
Hemse

Telefonnummer
+46706069911

E-postadress
kontaktahyss@gmail.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
De vågar ta upp allvarliga ämnen på ett underhållande och humoristiskt, personligt sätt. Texterna är jättebra och att framföra covers
med ny text är så bra. Hela gruppen har ju också jättebra sångröst och är bekväma på scenen. En grupp kvinnor som bjuder på
högklassig underhållning
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Lena Nilsson
Adress
Linde Hägvalds 307

Postnummer och ort
62357 Hemse

Telefon
0739866001

E-postadress
lena.nilsson.m@hotmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-26 11:10

Ärendenummer
#28698

Sida
1(1)

Inskickat av: Siv Bendelin

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Gotlands musikalkompani, Anna Levin

Adress
Myrstigen 17

Postnummer
62150

Ort
Visby

Telefonnummer
0762211135

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Musikalkompaniet - en trädgård där plats ges för lek, allvar, kreativitet och utveckling. Här erbjuds god grogrund med sol, vatten, luft
och värme. Deltagare liksom åskådare mår gott! Musikalkompaniet är en viktig och betydelsefull del för Gotland både nu och framåt.
Närmast längtar vi efter att se nästa föreställning Den osynliga tråden.
Kompaniet är väl värt årets Kulturpris!
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Siv Bendelin
Adress
Sigrajvs Västerhejde 560

Postnummer och ort
62199 Visby

Telefon
-

E-postadress
Siv.bendelin@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-28 22:11

Ärendenummer
#28842

Sida
1(1)

Inskickat av: Rickard Elgán

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Gotlands Veteranbilklubb

Adress
c/o Rune Larsson, Åängsvägen 2

Postnummer
62261

Ort
Visby

Telefonnummer
0498264519

E-postadress
rune@telia.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Kulturföreningen Gotlands Veteranbilklubb. Se bifogade fil.
Bifoga bilaga
Du kan välja att bifoga en bilaga för att motivera din nominering.
Nominering Region Gotlands kulturpris 2020.docx (619 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Rickard Elgán
Adress
Väskinde Lilla Mickelgårds 153

Postnummer och ort
62275 VISBY

Telefon
0706 691149

E-postadress
rickard.elgan@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Undertecknad vill nominera följande person till Region Gotlands kulturpris 2019:
Motorhistoriska kulturföreningen Gotlands Veteranbilklubb
Motivering:
Gotlands Veteranbilklubb har sedan mer än ett halvt sekel helhjärtat ägnat sig åt att bevara,
utveckla och tillgängliggöra det gotländska rörliga kulturarvet till nytta och nöje för alla
gotlänningar och besökare! Under senare år har flera restaureringsprojekt slutförts som t ex det
största hittills: Snäckbussen!

Åter i trafik sommaren 2018. Foto: GV.

Bakgrund:
Gotlands Veteranbilklubb (GV) bildades 1967. I mer än ett halvt sekel har föreningen och dess
medlemmar bevarat, utvecklat och tillgängliggjort det rörliga kulturarvet på Gotland! Det är tack
vare denna kulturförenings insatser och engagemang som så pass stora delar av det rörliga
kulturarvet i form av historiska fordon fortfarande finns bevarat på Gotland. Klubbens ca 150
medlemmar är tillsammans innehavare av öns största privatägda museum innehållande fordon
från det tidiga 1900-talet och framåt. Många kulturhistoriskt mycket värdefulla fordon finns i
medlemmarnas ägo, nästan uteslutande kopplade till Gotlands historia och framväxten av ett mer
industrialiserat samhälle. T ex finns Gotlands andra bensindrivna fordon från 1904 bevarat i
trafikdugligt och körfärdigt skick!
Alltsedan fyndet av den numera rikskända ”Snäckbussen” i en sommarstuga i Tofta 2002 har GV
varit ägare till detta i sitt slag helt unika fordon. Bussen ägdes och brukades av Snäckgärdsbaden
AB som var ett dotterbolag till Gotlandsbolaget. Dess huvudsakliga gärning vara att skjutsa

turister från flyget som landade på Tingstäde träsk eller från Visby hamn och köra dem till
turistanläggningen Snäckgärdsbaden. Resterna av fordonet hittades som en del i en sommarstuga
och var i ett inkomplett och eländigt skick men renoveringsbart. Bussen är av märket Chevrolet
1931 byggd på General Motors fabrik i Stockholm, med svensk kaross SKV från Katrineholm.
Såld ny till Snäckgärdsbaden AB av Firma Appelqvist på Adelsgatan i Visby 1931. Skrotad tidigt
1950-tal.

Från när busskarossen hittades i en sommarstuga i Tofta 2002. Foto: Tommy Strängborn.

I oktober 2008 sattes projektet att restaurera den unika bussen igång. Alltsedan dess har
föreningens medlemmar bidragit till projektet, såväl med arbete som annat. Den s k
kulturverkstaden i Endre där föreningen huserar har befolkats av en kärntrupp av 7 personer som
under de 10 år som restaureringen pågått arbetat minst en dag i veckan.

Från när busskarossen anländer kulturverkstaden i Endre för projektstart. Foto: GV.

Projektet har varit väldigt uppmärksammat och kulturverkstaden har haft åtskilliga besök, såväl
från Gotland som från övriga Sverige. Även pressen har varit där och rapporterat om arbetet och
så småningom om det färdiga resultatet.
Sommaren 2018 var en stor händelse i föreningens historia då dess största projekt gick in i
slutfasen. Projekt Snäckbussen registreringsbesiktades och blev åter körklar för trafik. Den har
därefter rönt stor nationell uppmärksamhet när den visats vid flera olika tillfällen.

Åter i trafik sommaren 2018. Foto: GV.

Gotlands Veteranbilklubb har även i egen ägo ett antal synnerligen intressanta historiska fordon
vilka nu efterhand återställs i dess ursprungliga skick genom ideellt arbete via klubbens försorg.
Under 2007 färdigställdes Visby flygplats första tankbil för flygbränsle (Volvo 1931) efter
mångårigt ideellt arbete i föreningen. Den röner mycket stort intresse när den visas upp för
allmänheten!
Under 2008 iordningställdes Visby innerstads brandkår (Dodge 1935), en för Visbyborna mycket
känd klenod som väcker minnen och beundran var klubben än visar upp den.
Flera andra fordon med stark relevans till tidigare lokala verksamheter finns även som t ex
polispiket från 30-talet, disponentfordon och liknande. Vanligast förekommande är dock de mer
folkliga fordonen vilka var de som i grunden förändrade rörelsemönstren för människor på
Gotland.
I detta sammanhang bygger allt på ideellt arbete från medlemmarna vilka brinner för det
gotländska rörliga kulturarvet historiska fordon! Regelbundet visar klubben upp sina och
medlemmarnas historiska fordon för allmänheten. Klubben har även producerat en fotoutställning
om Gotlands fordonshistoria vilken vid valda tillfällen ställs ut.

2010 erhöll Gotlands Veteranbilklubb den nationella utmärkelsen Kultur på väg, bästa
arrangemang i Sverige på Motorhistoriska Dagen 6 juni. Som ett
samarbete med flera andra föreningar på Gotland ordnar GV
Motorhistoriska dagen på Lojsta Slott den 6 juni. Detta evenemang
och fler därtill under året tillgängliggör det rörliga kulturarvet för en
bred allmänhet. Motorhistoriska Dagen på Gotland drar ca 2500
besökare!
Utan Gotlands Veteranbilklubb och dess medlemmar hade Gotland
idag varit betydligt fattigare på historiska fordon. Gotland som känd
plats för hög förekomst av historiska fordon hade inte funnits.
Foto Jan Tägt

Gotlands Veteranbilklubb var redan från början medveten om hoten mot det rörliga kulturarvet i
form av lagstiftande som skulle försvåra brukande och ägande och uppvisandet av det rörliga
kulturarvet. Redan efter ett par års verksamhet blev därför klubben en av grundarna till
Motorhistoriska Riksförbundet.
Numera är Gotlands Veteranbilklubb en av Motorhistoriska Riksförbundets allra viktigaste
medlemsföreningar då den förser Riksförbundet med insatser som t ex historiska fordon under
Almedalsveckan så att viktiga och angelägna kulturarvsdebatter med riksdagsledamöter i baksätet
kan genomföras. Många är de som suttit i baksätesdebatt och diskuterat det rörliga kulturarvet
och dess utövare!
Nu är det dags att uppmärksamma och ge erkännande till dessa engagerade kulturutövares
ideella kulturgärningar till nytta och nöje för oss alla!
Vänliga hälsningar
Rickard Elgán
Väskinde
0706 691149

Datum
2020-09-28 16:35

Ärendenummer
#28815

Sida
1(1)

Inskickat av: Eva Wiklund

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Agneta Gazelius

Adress
Flädergatan 5

Postnummer
62144

Ort
Visby

Telefonnummer
0708102247

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
En livsgärning att alltid vara nyfiken på olika konstarter, en underbar lärare, en pedagog, en sprallig konstnär, en mentor för många
unga och gamla konstnärer och en underbar sagoberättare! Listan är hur lång som helst
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Eva Wiklund
Adress
Bokströmsgatan 5

Postnummer och ort
62146 Visby

Telefon
0708 289981

E-postadress
Eva.wiklund@telia.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-29 21:02

Ärendenummer
#28948

Sida
1(1)

Inskickat av: Rut o Sune Edberg

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Mats Ahlby

Adress
Sigsarve 161 Viklau 623 28

Postnummer
62328

Ort
RomaklosterVi hoppas att Mats

Telefonnummer
-

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Vi hoppas att Mats Ahlby i år äntligen får Kulturpriset för sitt mångåriga arbete med alla gamla kulturfilmer som blivit så mycket mer
värdefulla när de
blivit ljudsatta. Så många timmar han lagt ner på kulturen på Gotland; finns det inte många som kan tävla med honom om. I år är det
Mats tur.
Rut o Sune Edberg Klintehamn
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Rut o Sune Edberg
Adress
Odvaldsvägen 59

Postnummer och ort
62377 Klintehamn

Telefon
0498 241955

E-postadress
rutedberg@telia.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-29 20:13

Ärendenummer
#28942

Sida
1(1)

Inskickat av: Sproge hembygdsförening c/o Göran Olofsson

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Mats Ahlby

Adress
Viklau Sigsarve 161

Postnummer
62238

Ort
Romakloster

Telefonnummer
0705880635

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Mats Ahlby är en mycket värdig mottagare av årets kulturpris på grund av sina insatser för kulturlivet. Han har genom sina filmer
dokumenterat Gotland i nutid och dåtid på ett mycket förtjänstfullt sätt. Han har bidragit till bevarande av filmhistorien på Gotland
genom restaureringen av Gunnar Olssons filmer från förr. Mats Ahlbys arbete kommer i framtiden att vara som en "nutida
hällristning".
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Sproge hembygdsförening c/o Göran Olofsson
Adress
Sproge Stora Norrgårde 210

Postnummer och ort
623 44 Klintehamn

Telefon
0702777982

E-postadress
goran.olofsson53@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-29 16:53

Ärendenummer
#28922

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Hansson

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Dan Svensson u Kjell Tomsson (Dan u Kjell)

Adress
När Dalbo 474

Postnummer
623 48

Ort
Stånga

Telefonnummer
0730391963

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Outtröttligt år efter år fortsätter Dan u Kjell att underhålla oss med sina egenskrivna sånger. Sångerna är vackra och är ofta
underfundiga samt framförda på gutamål. Med "båd baini pa jårdi" och med humor och allvar lockar de både äldre och unga till sina
konserter. Många ungdomar har med Dan u Kjells musik fått upp öron och ögon för vår dialekt, gutamålet. Dan u Kjell är så värdiga
pristagare av Region Gotlands kulturpris 2020. De är mycket goda ambassadörer för bevarandet av gutamålet och det är dags nu för
uppmuntran för deras goda arbete. De sitter på en visskatt på gutamål.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Anna Hansson
Adress
Halla Dalbo 609

Postnummer och ort
62252 Romakloster

Telefon
0702640202

E-postadress
annasmidn@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Nominering till Kulturpris 2020, Lennart Walman
Lennart Walman är en autodidakt, som jämte sitt yrke, sjuksyster, varit en mångårig
Entertainer inom sång och musik på Gotland.
Lennart Walman har alltid varit den som stått för idéer och organiserat
Olika bandkonstellationer till evenemang .
Lennart Walman född i Slite 1948 samlade Redan som 10-åring ihop orkestern Filgot Singers 1958.
1959 startade han den populära ”Stamp från kön”.
Sedan följde Lennart och Inge, som sjöng o spelade ihop. Visgruppen Rindi, Bad Boys,
Orquestra Emilios, Grodda Kapell. Trivselaftnar med Berra Alvengren Tommy Pettersson och
Anna-Karin Renard.
Emigrationskonserter med Emilio Estrada, Mikael och Joakim Åstrand, Kristina Broberg
Charley Östborn. Trio med Kalle Jakobsson och Mikael Åstrand.
Ett flertal musiker och sångare såsom Lena Björk, Theresa Andersson, Anders Schilling.
Listan är lång. Lennart Walman har ensam eller med ovanstående band och personer officiellt
Ställt upp på alla Äldreboenden, gator och torg
Flera Band och skivor har spelats in.
År 2002 erhöll Lennart Walman Bacci Bröders Vandringskäpp.
Lennart Walman har forskat i musikens väg till Amerika och ordnade en stor Emigrationssoaré i Slite.
Lennart Walman har ansvarat för musikutbudet under Slite Marknad i många år.
Lennart Walman är en glädjespridare som gärna ställer upp med gitarr eller olika dragspel
Han är en ivrare för akustisk musik.
Lennart Walman har hållit på över 60 år och har ännu uppskattad och har energi.
Lennart har också avslutat en bok, ligger för tryckning, där han forskat om sin släkt .

PS Personligen tycker jag att priset skall tilldelas person mantalskriven på Gotland /Rosita Fellman

Datum
2020-09-30 14:17

Ärendenummer
#29006

Sida
1(1)

Inskickat av: ROSITA FELLMAN

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Lennart Walman

Adress
Signalgatan 10 B

Postnummer
62147

Ort
Visby

Telefonnummer
0704012756

E-postadress
l_walman@hotmail.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Se bilaga
Bifoga bilaga
Du kan välja att bifoga en bilaga för att motivera din nominering.
Nominering till Kulturpris 2020.docx (21 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
ROSITA FELLMAN
Adress
STORKULLSGRÄND 28

Postnummer och ort
624 49 Slite

Telefon
0702809155

E-postadress
rositafellman@telia.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-30 12:20

Ärendenummer
#28990

Sida
1(1)

Inskickat av: Örjan Herlitz

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Lennart Bäck

Adress
S.T Katarinagatan 1

Postnummer
62156

Ort
Visby

Telefonnummer
0498216685

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Lennart har sedan 1986 varit Gotlands ledande skådespelare med fantastiska framträdanden på Bryggeriteatern och sedermera
Länsteatern. Han har även genom sina musikband Bacchi Bröder och Bäck Group gjort imponerande musikframträdanden. De är
således ofattbart att han inte redan fått priset. Som skådespelare har Lennart förmågan att ta fram det bästa av sin omgivning
medskådespelare och annan personal. Han har hela tiden varit Gotland trogen trots erbjudanden från fastlandet. Fredman i Haren och
Vråken, Tartuffe i Tartuffe och pojken i Dom finns där bara är roller jag minns honom mest i.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Örjan Herlitz
Adress
Tärnvägen 8 /När-Gangvide 567B

Postnummer och ort
131 50 Saltsjö-Duv/Stånga

Telefon
0733390820

E-postadress
orjan.herlitz@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-30 16:48

Ärendenummer
#29017

Sida
1(1)

Inskickat av: Gunnar Pettersson

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Gutamålsgillet

Adress
c/o Wahlgren Kinbergsplats

Postnummer
62157

Ort
Visby

Telefonnummer
0705451282

E-postadress
-

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Håller liv i vårt gamla språk till gagn för alla gotlänningar och våra besökare
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Gunnar Pettersson
Adress
Trappgatan 9

Postnummer och ort
62156 Visby

Telefon
0733262561

E-postadress
fdbokhandlare@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-30 17:24

Ärendenummer
#29019

Sida
1(1)

Inskickat av: Pernilla Tunekvist

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Gutamålsgillet

Adress
Danzigergränd 3

Postnummer
62156

Ort
Visby

Telefonnummer
070541282

E-postadress
ordforande@gutamal.org

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Jag vill nominera Gutamålsgillet som bildades för 75 år sedan i syfte att öka kunskapen om Gotlands uråldriga språk gutamål.
Sedan Gillet för 15 år sedan fick Tommy Wahlgren som ordförande har antalet medlemmar ökat stort. Även om Gillet syftar i att
bevara det gamla så syns man numera i de moderna sociala medierna synnerligen frekvent.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Pernilla Tunekvist
Adress
Tygmästaregatan 25

Postnummer och ort
62137 visby

Telefon
0702550073

E-postadress
olssonnilla@hotmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-30 18:32

Ärendenummer
#29023

Sida
1(1)

Inskickat av: Kerstin Blomberg

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Kuno - Kulturförening Norra Gotland

Adress
c/o Kerstin Edstam Gabrielsson, Gästgivarevägen 13

Postnummer
62462

Ort
Fårösund

Telefonnummer
0706346105

E-postadress
kerstineg@gmail.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Jag anser att Kuno starkt har bidragit till det kulturella uppsvinget på norra Gotland.
Under 2019 genomfördes 58 arrangemang med 2600 besökare. Utöver detta samarbetat med studieförbundet Vuxenskolan och
medarrangerat sju kurstillfällen. Kunos bokcirkel har haft sju träffar. Under förra året ökade medlemstalet från 104 till 188
medlemmar. Via egna kanaler spridit information om andra arrangörers kulturevenemang på norr.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Kerstin Blomberg
Adress
Fårö Ava

Postnummer och ort
62467 Fårösund

Telefon
0706279750

E-postadress
blombergkerstin@hotmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-09-30 18:56

Ärendenummer
#29025

Sida
1(1)

Inskickat av: Kerstin Blomberg

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Arbetslaget på Bungemuseet

Adress
c/o Tommy Fohlin, Bunge Hägur 300

Postnummer
62464

Ort
Fårösund

Telefonnummer
0708825095

E-postadress
tommy.fohlin@gmail.com

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Föreningen kulturhistoriska museet i Bunge äger och förvaltar mer än 70 historiska byggnader jämte inventarier. Det är byggnader
från tidigt 1600 tal fram till modern tid som speglar utvecklingen på den gotländska landsbygden under fyra sekler. Underhållet av
dessa ovärderliga byggnader sköts av en grupp frivilliga, som utgör föreningens arbetslag. Man träffas varje onsdag året runt för att ta
hand om allt praktiskt arbete . Det handlar om att reparera tuner, att tjärsmöra byggnader och redskap, att reparera tak, dörrar och
fönster på byggnadsantikvarisk nivå. Arbetslaget tillverkar sin egen tjära i ett sojde och tänder årligen en mila för framställning av
grillkol till försäljning. Arbetslaget har fungerat under många år och för närvarande är det ett tiotal pensionärer som samlas och
arbetar tillsammans varje onsdag.
Jag tycker att Bungemuseets arbetslag är värda kulturpriset för det viktiga arbete de gör för att hålla Bungemuseet attraktivt och
representativt. En verklig kulturgärning!
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Kerstin Blomberg
Adress
Fårö Ava 6034

Postnummer och ort
62467 Fårö

Telefon
0706279750

E-postadress
blombergkerstin@hotmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-10-01 20:15

Ärendenummer
#29092

Sida
1(1)

Inskickat av: Kristofer Kåring

Kulturprisnominering
1. Nominering
Jag vill nominera:
Namn
Britta Backlund Rödland

Adress
Tofta Gnisvärdsvägen 121

Postnummer
622 55

Ort
Gotlands Tofta

Telefonnummer
0704856940

E-postadress
britta.rodland@edu.gotland.se

Motivering
Beskriv personens/organisationens insats i kulturlivet samt varför du anser att den bör få utmärkelsen.
Britta Backlund Rödland grundade 2007 Gotlands Gosskör som hon fortfarande leder. Kören har växt till att idag ha c:a 40 sångare,
alla pojkar, i åldrarna 7 - 19 år. Körsång är normalt en aktivitet som domineras av flickor och kvinnor, men genom Gotlands Gosskör
öppnas en möjlighet för pojkar att få sjunga tillsammans och på sina egna villkor. Brittas engagerade och långsiktiga arbete med
Gotlands Gosskör innebär att körsång numera uppfattas som något coolt bland pojkar på Gotland. Arbetet med Gotlands Gosskör sker
helt ideellt och Britta ser kören mer som en skola där pojkarna lär sig en sund sångteknik och fostras in i det gotländska körlivet.
Många av sångarna i Gotlands Gosskör har senare tagit steget vidare till öns övriga körer.
Britta Backlund Rödland är sedan 25 år musiklärare i olika skolor på Gotland och har bland annat arbetat på det Estetiska programmet
vid Wisbygymnasiet. Sedan några år tillbaka är hon på Solbergaskolan där hon bland annat tillsammans med kollegan Pelle Hallgren
byggt upp den musikprofil på högstadiet som startades 2017.
Britta Backlund Rödland var under flera år ordförande i Gotlands Musikalkompani. På fritiden sjunger hon med Vokalkvartetten Four
Ever som regelbundet uppträder på ön och som under många år samarbetat med Gotländska Jazzlaget.
Britta Backlund Rödland brinner för musiken och för att ge barn och ungdomar chansen att musicera tillsammans. Hon är därför en
värdig mottagare av Region Gotlands kulturpris.
Uppgiftslämnare
För- och efternamn
Kristofer Kåring
Adress
Sanda Gervalds 135

Postnummer och ort
62379 Klintehamn

Telefon
0706-532936

E-postadress
kristofer.karing@gmail.com

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Kultur- och fritidsberedningen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-10

KFB § 11

Region Gotlands Kulturpris 2020

RS 2020/854

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen för beslut i
fullmäktige
•

Kultur- och fritidsberedningen föreslår regionstyrelsen att utse 2020 års mottagare
av Region Gotlands kulturpris.

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas ”till
person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta
begrepps vidaste bemärkelse. Föreslagen kandidat behöver dock ej vara bosatt eller
verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteperson, om avsikten
är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats. Kulturpristagare
utses av Regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer. Kulturpriset
består av en prissumma om 25.000 kr samt ett diplom och pristagaren utses av
regionstyrelsen på förslag från allmänheten. Traditionen är att priset utdelas i samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.
Regionstyrelseförvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens
webb och efter sedvanlig spridning i lokala nätverk utlyst 2020 års kulturpris.
Medborgare och föreningar har erbjudits inkomma med motiverade nomineringar.
Regionstyrelseförvaltningen har detta år tagit emot nomineringar för 24 kandidater.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Paola Ciliberto, enhetschef och Madeleine Nilsson, kulturutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen föreslår efter diskussioner, mottagare av Region
Gotlands kulturpris 2020.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-05

11 (15)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1254
26 oktober 2020

Roland Engkvist

Regionstyrelsen

Revidering av Region Gotlands internationella strategi
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen sänder förslag till reviderad internationell strategi för Region
Gotland 2021-2024 på remiss till Region Gotlands nämnder.

Sammanfattning

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av
regionfullmäktige, §Rf 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det
internationella arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat
lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att i den mån det finns risker eller problem
med strategins genomslag i nämnder och förvaltningar så beror det på andra orsaker
än strategins utformning. En revidering av strategin utgör ett tillfälle att samla in
erfarenheter och medskick från nämnder och förvaltningar kring internationellt
strategiskt arbete. Utfallet av en intern remiss till samtliga nämnder av förslaget bör
därför kompletteras med frågor kring hur de upplever att arbeta med strategin och
hur de ser på strategins genomslag i den egna verksamheten.
Bedömning

Region Gotlands internationella strategi 2017-2020 har varit betydelsefull för att ge
ramar och tydlighet avseende mål, samarbeten i internationella nätverk, samt
ansvarsfördelning och roller för olika funktioner i Region Gotlands interna
organisation. Det visar den årliga uppföljningen av Region Gotlands internationella
strategi 2017-2020. Uppföljningen visar även att integrering av det internationella
arbetet, omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1254

nätverken bedrivs i varierande omfattning och intensitet av förvaltningarna. Inom
ramen för Region Gotlands interna internationella nätverk har några faktorer som
påverkar genomförandet identifierats:
-

Det finns ett intresse och en nyfikenhet att arbeta med internationella projekt
och samarbeten, samtidigt så sätter resurser i form av tid, konkurrerande
uppdrag och budget ramar för vad som hinns med.

-

Det finns en vana av att arbeta med projekt som arbetsform och i nätverk,
men linjeorganisation och projekt måste koppla an till varandra, för att
projektresultat ska ge mervärde.

-

Det finns erfarenheter av att söka externfinansiering inte minst från
nationella källor, men det behövs stöd i omvärldsbevakning av internationella
utlysningar och i ansökningsförfarandet samt i rapporteringen.

Regionstyrelseförvaltningen ser att etablerandet under 2020 av projektkontoret på
avdelningen för regional utveckling (RU) ökar möjligheterna för förvaltningarna att
få stöd i att utveckla sina verksamheter med att driva fler externfinansierade och
internationella projekt. Projektkontorets huvudsakliga inriktning är inte
internationalisering i sig. Men den internationella strategins inriktning mot
omvärldsbevakning, nätverkande och extern finansiering ligger i linje med
projektkontorets funktion. Projektkontoret och EU-samordnaren är dessutom del av
den funktion som kallas finansieringsteamet på RU, vilket ger samordningsvinster.
För att få en aktualiserad bild av läget i nämnder och förvaltningar, vore det
värdefullt att i samband med en revidering låta nämnder och förvaltningar signalera
erfarenheter och medskick kring hur de ser på att arbeta med internationellt
samverkan och internationella projekt. Därför föreslås en remissperiod från den 1
januari 2021 till den 15 mars 2021.
Beslutsunderlag
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Bilaga Förslag reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige,
§Rf 31. Målen är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet
sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla
verksamheternas kvalitet. Strategin följs upp årligen och redovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande samordning och för relationerna i de internationellt
prioriterade nätverken. Nämnderna ansvarar för integration av internationella perspektiv i
verksamheten.
Bifogat förslag utgår från att reviderad internationell strategi för Region Gotland huvudsakligen
utgör en aktualiserad version utifrån nya förutsättningar och arbetet med Vårt Gotland 2040, ny
regional utvecklingsstrategi för Gotland. Mål och syfte är däremot desamma, liksom
ansvarsfördelningen, som i Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020.
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Vi välkomnar även synpunkter på
strategins användbarhet i er nämnd och förvaltning:
- Hur upplever ni att arbeta med strategin?
- Vilka möjligheter och hinder upplever ni med internationellt arbete?

Nuvarande lydelse
Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av
omvärlden. Den ökade
globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utveckling och tillväxt,
har en viktig roll att fylla
internationellt som företrädare
för Gotland och därmed
säkerställa att regionens
intressen och internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av
att arbeta internationellt.
Redan under tidigt 1990-tal

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020
2021-2024
Gotland påverkar och påverkas
alltmer av omvärlden. Som öregion har Gotland alltid varit
öppet för influenser från
omvärlden, något som
fortfarande är fallet, inte minst
genom internationellt
samarbete. Allt detta stärker
förmågan till förnyelse och
omställning.
Den ökade globaliseringen och
regionernas ökade betydelse i
Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för
regional utvecklingspolitik
regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att
fylla internationellt som

Kommentar

Tillägget knyter an till lydelser I
förslag till ny regional
utveckligsstrategi för Gotland,
Vårt Gotland 2040.

Enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar och
förordningen om regionalt
tillväxtarbete har regionerna
och Gotlands kommun ansvar

engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i örelaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet projekt.
Gotland har även en lång
tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i
bland annat Tanzania och
Ukraina. Detta har framför allt
gjorts via finansiering från
Internationellt centrum för
lokal demokrati (ICLD).

Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

företrädare för Gotland och
därmed säkerställa att
regionens intressen och
internationella
samarbetsmöjligheter
tillvaratas.
Region Gotland har lång
erfarenhet av att arbeta
internationellt. Samarbeten
inom EU underlättas av att det
finns gemensamma strukturer
och finansieringsmöjligheter.
Samtidigt sker samarbeten
även med regioner utanför EU.
Geografin avgör inte val av
samarbetspartners, utan det är
mervärdet i Region Gotlands
verksmhetsutveckling och
mervärdet för Gotland och
gotlänningarna som är
avgörande.
Redan under tidigt 1990-tal
engagerade sig Gotland i flera
europeiska nätverk med
koppling till strategisk
utveckling i ö-relaterade frågor
samt Östersjöfrågor. När det
kommer till EU-finansierade
projekt har Gotland drivit och
deltagit i flertalet EU-projekt.
Region Gotland har även en
lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland
annat Tanzania och Ukraina.
Detta har framför allt gjorts via
finansiering från Internationellt
centrum för lokal demokrati
(ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt
internationellt samarbete
kräver fortlöpande
kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som
bland tjänstepersoner.
Språkkunskaper, kunskaper om
det europeiska samarbetets
verktyg och möjligheter,
kunskaper om
samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner,

för det regionala
tillväxtarbetet i sina respektive
län. Från 2021 byter
politikområdet namn från
regional tillväxtpolitik till
regional utvecklingspolitik.
Region Gotland avser här
Gotlands kommun. Tillägget
med Region tydliggör att det är
organisationen Region Gotland
som avses.
Tillägget ersätter tidigare
lydelser och betonar
mervärdet för måluppfyllse
enligt regionala prioriteringar
och verksamhetsmål.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

kompetens i projektledning
och projektarbete i samband
med internationellt samarbete
är några exempel på
kunskapsområden som kan
stärka och utveckla Gotlands
roll på den internationella
arenan.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska
bidra till att uppnå de
strategiska mål som finns i det
regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.

De rådande ekonomiska
förutsättningarna inom Region
Gotland medför stor
arbetsbelastning på de olika
förvaltningarna. Detta får dock
inte lägga hinder i vägen för ett
strategiskt fortsatt
utvecklingsarbete. Även om
arbetet med till exempel EUprojekt kan ses som
tidskrävande är det, om
kärnverksamheten får stå i
fokus, en investering för
framtiden som utvecklar
medarbetarna och
organisationen samtidigt som
det kan tillföra externa medel.
Syfte
Syftet med Den internationella
strategin är att klargöra hur
Region Gotlands
internationella arbete ska bidra
till att uppnå de strategiska
målen som finns i den
regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040, som är en
strategi för en långsiktig
hållbar regional utveckling för
Gotland. det regionala
utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, vilket är Region
Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland
vill möta framtidens
utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter,
civilsamhället, akademi och
andra aktörer.
Strategin syftar även till att ge
ramar för tydliggöra hur
Region Gotlands samtliga
nämnder och förvaltningar i
större utsträckning kan att

Strategin syftar även till att
tydliggöra hur Region Gotlands
samtliga nämnder och
förvaltningar i större
utsträckning kan integrera det
internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna

Den regionala
utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040 ersätter Vision
2025.

Strategin sätter mål och
avgränsar, själva arbetet med
att integrera internationellt

förstärka, förbättra och
utveckla Gotland.

integrera det internationella
arbetet i sina verksamheter.
för att kunna förstärka,
förbättra och utveckla Gotland.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Mål
De övergripande målen för
Region Gotlands
internationella strategi är:
 att främja internationellt
utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands
verksamheter.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella
arbete leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika
aktörer som ger en tydlig nytta
för den egna verksamheten
och gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang.

Internationalisering ska vara
integrerat i Region Gotlands
samtliga verksamheter. Det
innebär att internationellt
arbete inte är ett avgränsat
sakområde, utan ett ansvar för
alla nämnder och förvaltningar
där sakkunskap finns. Goda
kontakter med nationella
myndigheter och nätverk ökar
möjligheterna till framgång i
det internationella arbetet.
Genom att sträva mot de
uppsatta målen ska Region
Gotlands internationella arbete
leda till:
 ökad internationell
samverkan mellan olika aktörer
som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och
gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering
genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom
Region Gotland, men även hos
andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse
mellan människor med olika
bakgrund, samt
 en tydligare roll och profil för
Region Gotland i nationella och
internationella sammanhang,

arbete görs i respektive
förvaltning.

Förtydligande tillägg om att
internationell strategi ligger i

Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.

Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och det
är därför logiskt att Region
Gotlands internationella
insatser tar sin utgångspunkt i
Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är
det viktigt att Region Gotland
prioritera utifrån mervärde,
nytta och resurser inför
medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar,
bland annat inom Sveriges
kommuner och Landsting
(SKL). Medlemskapen är viktiga
att aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i

samt en förstärkt position av
varumärket Gotland.
Region Gotlands behov och
långsiktig nytta ska styra
engagemang och deltagande i
det internationella arbetet.
Målen ska brytas ner och
konkretiseras per nämnd, och
aktiviteter redovisas i
nämndernas
verksamhetsplaner. Till stöd
för arbetet finns ett nätverk
som utgörs av förvaltningarnas
utsedda internationella
kontaktpersoner.
Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s
övergripande strategi för
tillväxt, jobb och välstånd2 .
Den regionala utvecklingen är
en central fråga i Europa 2020strategin och samtliga
regionala tillväxtstrategier ska
ta hänsyn till strategin. Även
alla EU:s fonder och program
syftar till att uppfylla målen i
Europa 2020-strategin och
Region Gotlands
internationella arbete insatser
tar sin utgångspunkt i Vårt
Gotland 2040, vilken bygger på
En nationell strategi för hållbar
regional tillväxt, Agenda 2030
samt EU:s klimatmål 2050.
Under de kommande åren Det
är det viktigt att Region
Gotland prioriterar utifrån
mervärde, nytta och resurser
inför medverkan i projekt och
nätverk och för andra
åtaganden med koppling till
det internationella arbetet.
Region Gotland finns
representerat i flera nationella
nätverk och beredningar, bland
annat inom Sveriges
kommuner och regioner
(SKR)Landsting (SKL).
Medlemskapen är viktiga att

linje med arbetet med
varumärkesplattformen för
Gotland.

Europa 2020-strategin tar
snart slut. Ingen ny
helhetsstrategi har tagits fram
av EU ännu, men
kommissionen har beslutat att
stärka den europiska
planeringsterminen genom
tätare band till den sociala
pelaren, Agenda 2030 samt
EU:s klimatmål 2050.

internationella nätverk
kommer Region Gotland,
utifrån relevans och resurser,
att aktivt arbeta med
medlemskapen i Conference of
Peripheral Maritime Regions
(CPMR)3 , Union of the Baltic
Cities (UBC), Organization of
World Heritage Cities (OWHC)
samt Stockholmregionens
Europakontor. Region
Gotlands engagemang i
Hansan är fortsatt en
prioriterad uppgift, och ska,
liksom engagemanget i övriga
prioriterade nätverk och
projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland kommer även
att fortsätta att prioritera sitt
engagemang i ICLD. Det är
viktigt att sakfrågan i
förstahand styr arbetet och
inte geografin. Genom att
säkerställa att projekt ligger i
linje med befintliga strategier
kan de skapa ett mervärde till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

aktivt nyttja för
kunskapsinhämtning och
påverkansarbete. För att
optimera medlemskapen i
internationella nätverk
kommer Region Gotland
prioriterar , utifrån relevans
och resurser, att aktivt arbeta
med medlemskapen i
Conference of Peripheral
Maritime Regions (CPMR),
Union of the Baltic Cities
(UBC), Organization of World
Heritage Cities (OWHC) samt
Stockholmregionens
Europakontor. Region Gotlands
engagemang i Hansan är
fortsatt en prioriterad uppgift,
och ska, liksom engagemanget
i övriga prioriterade nätverk
och projekt, eftersträva
synergieffekter dem emellan.
Region Gotland prioriterar
kommer även att fortsätta att
prioritera sitt engagemang i
ICLD.
Det är viktigt att sakfrågan i
förstahand styr det
internationella arbetet och inte
geografin. Genom att
säkerställa att projekt och
samarbeten ligger i linje med
övriga befintliga strategier kan
de skapa ett mervärde i Region
Gotlands verksamheter och det
regionala tillväxtarbetet. till
redan planerade insatser.

Arbetssätt
Region Gotlands
internationella arbete ska vara
ett verktyg för till att nå de mål
och inriktningar som är
fastställda i styrdokument.
Arbetet ska präglas av
nyfikenhet och samtidigt vara
målinriktat, såväl vid
studiebesök och konferenser

Det är synergieffekter mellan
regionalt prioriterade mål som
Region Gotland fokuserar på,
och inte främst synergieffekter
mellan nätverken.
Medlemskapen i
internationella nätverk och
deltagande i internationella
samarbetsprojekt utgör medel
för att uppnå våra regionalt
prioriterade mål.

Tillägg för att förtydliga att
internationellt arbete ska
integreras i ordinarie arbete.
Så det kopplar an till första
meningen under rubriken
Arbetssätt.

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter
och möjliga projektidéer ska
följas upp. Genom att arbeta
på detta sätt blir Region
Gotland en relevant, attraktiv
och kunnig samarbetspartner
som samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationella relationer på
Gotland. För att skapa
förutsättningar för
engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter. För att uppnå
Region Gotlands mål med det
internationella arbetet krävs
ofta samverkan med andra
aktörer. Region Gotland har
bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
campus Gotland där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från
projekt, resor och konferenser
ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på
hemmaplan. Nya kontakter och
möjliga projektidéer ska följas
upp. Genom att arbeta på
detta sätt blir Region Gotland
en relevant, attraktiv och
kunnig samarbetspartner som
samtidigt bidrar till ökad
förståelse för mervärdet av
internationell samverkan a
relationer på Gotland.

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska
uppnå målen med den
internationella strategin krävs:
- Tydliga prioriteringar som
utgår från Region Gotlands
strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till

För att skapa förutsättningar
för engagemang i nätverk och
andra utvecklingsaktiviteter
avsätts medel i
regionstyrelseförvaltningens
budget med syftet att
stimulera förvaltningarna att
arbeta med internationella
aktiviteter.
För att uppnå Region Gotlands
mål med det internationella
arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region
Gotland har bland annat en
överenskommelser om
samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län där
internationella frågor ingår,
liksom en
partnerskapsöverenskommelse
med Uppsala universitet
Campus Gotland, där
internationalisering är ett av
samverkansområdena.

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv
är viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

ordinarie verksamhet och dess
behov.
- Långsiktighet, uthållighet och
aktivt engagemang – nya
kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan
därför inte alltid ses direkt.
- Att Region Gotland aktivt ska
identifiera möjligheterna för
delfinansiering av
verksamhetsutveckling via
externfinansiering som ligger
väl i linje med styrdokument
och utvecklingsmål.
- Tydlig styrning och
uppföljning från såväl den
politiska ledningen som
förvaltningsledningarna för ett
hållbart och långsiktigt
internationellt arbete.
- Att Region Gotlands aktivt
och strategiskt använder sig av
medlemskapen i nationella och
internationella nätverk för
påverkansarbete,
kunskapsutveckling och nya
perspektiv för både politiker
och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas
utifrån relevans, mervärde,
kostnad och arbetstid/restid.
Deltagandet ska kontinuerligt
utvärderas, följas upp och
redovisas.
Ett internationellt perspektiv är
viktigt för den
verksamhetsutveckling som
kontinuerligt behövs för att
förbättra, anpassa eller
förändra regionens
verksamheter för att möta
omvärldsförändringar och för
att nå uppsatta mål. Viktiga
förutsättningar för
verksamhetsutveckling skapas
genom ett internationellt
fokus, där personella och
finansiella resurser avsätts för
att få tillgång till extern
projektfinansiering,

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

omvärldsinformation,
kompetens och idéer.
GENOMFÖRANDE – ansvar och
arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet
görs årligen till
regionfullmäktige i samband
med årsredovisningen.

Regionfullmäktige har det
övergripande ansvaret för att
strategin följs. Rapportering av
det internationella arbetet görs
årligen till regionfullmäktige i
samband med
årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen. Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Regionstyrelsen leder och
samordnar det övergripande
internationella arbetet och
ansvarar även för det
långsiktiga deltagandet i de
internationella nätverken de
långsiktiga relationerna med
vänorterna och de
internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut
om val av politiska företrädare
till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter
och permanent deltagande i
kommittéer och
arbetsgrupper. Rapportering
av det internationella arbetet
görs årligen till regionstyrelsen
i samband med
årsredovisningen.
Regionstyrelsen Den beslutar
även om eventuell revidering
av strategin.

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.

Tjänstemannaorganisation

Nämnderna ansvarar för att
det internationella
perspektivet integreras i
verksamheten och att
möjligheter till extern
medfinansiering undersöks,
samt de samarbeten och
nätverk som är ämnesspecifika
utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/avstämningsgrupp

Koncernledningsgruppen (KLG)
agerar styr/ avstämningsgrupp

Ändringen motiverad av att
lyfta fram det arbete som de
av RF utsedda
representanterna utför.
Medlemskap i nätverk har
ersatt bilaterala avtal.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningschefen ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

Förvaltningscheferna ansvarar
för och bevakar den
internationella utvecklingen
inom sina respektive områden,
samt för att undersöka
möjligheten till extern
medfinansiering av beslutad
verksamhetsutveckling.
Förvaltningscheferna ansvarar
också för att utse en
internationell kontaktperson
till det interna internationella
nätverket.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort. EUsamordnaren är övergripande
kontaktperson för Region
Gotlands internationella
nätverk och stödjer
förvaltningarna i deras
nätverksaktiviteter. Vidare ska
samordnaren bistå Region
Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd. Primär kontakt
med förvaltningarna sker
genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.

EU-samordnaren har i uppdrag
att hålla sig ajour med EUagendan och utveckling som
påverkar Region Gotland och
Gotland i stort.
EU-samordnaren är
övergripande kontaktperson
för Region Gotlands
internationella nätverk och har
i uppdrag att:
 hålla sig ajour med EUagendan och
utveckling som
påverkar Region
Gotland och Gotland i
stort
 bistå de
förtroendevalda
representanterna för
Region Gotland i de
internationella
nätverken och stödja
förvaltningarna i sina
deras
nätverksaktiviteter
 sammankalla Region
Gotlands interna
internationella
nätverk.

Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i det
internationella nätverket.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med
syftet att stimulera

Regionstyrelseförvaltningens
finansierings- och
projektkontor Vidare ska
samordnaren bistår Region

Tillägget förtydligar EUsamordnarens uppdrag.

förvaltningens internationella
arbete. Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Gotlands samtliga
verksamheter med aktuell
information om
utbildningsmöjligheter i EUrelaterade frågor,
omvärldsbevakning samt
projektstöd,
finansieringsmöjligheter och
omvärldsbevakning. Primär
kontakt med förvaltningarna
sker genom det interna
internationella nätverket som
EU-samordnare är
sammankallande av.
Förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner företräder
den egna förvaltningen i
Region Gotlands det
internationella nätverk.
Kontaktpersonen ska, med
stöd av EU-samordnaren,
ansvara för informations- och
kunskapsförmedling med syftet
att stimulera förvaltningens
internationella arbete.
Tillsammans bildar
kontaktpersonerna ett nätverk
som träffas regelbundet för
kunskaps- och
informationsutbyte.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och
andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av det
internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för
att det internationella arbetet
beskrivs, rapporteras och
utvärderas i nämndens
verksamhetsberättelse.
Redovisningen ska innehålla:



Pågående EU-projekt
och andra
internationella projekt.
Övrigt internationellt
arbete. Verksamhetsrelaterade
effekter och resultat av
det internationella
arbetet.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.



Där det är möjligt ska
rapportering ske med
könsuppdelad statistik.

För att tydliggöra det
internationella arbetet och visa
på resultat ska årligen en
sammanställning med goda
exempel redovisas. Detta görs
av EU-samordnaren i
samarbete med
förvaltningarnas
internationella
kontaktpersoner. För den
regiongemensamma
utvärderingen ansvarar
regionstyrelsen. Syftet är att
det arbetssätt som tillämpas
för det internationella arbetet
blir mer resultat- och
kunskapsinriktat. Fokus läggs
på ett ökat lärande i
verksamheterna.

Företeckning över Region Gotlands internationella nätverk
Nuvarande lydelse
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(2017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Föreslagen lydelse i kursiv
gulmarkerad text
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlem av
Stockholmregionens Europaförening
som äger Stockholmregionens
Europakontor. Dem har sin bas i Bryssel
och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen ajour med EUagendan samt profilera regionen i
Bryssel. Region Gotland har en
styrelseplats i Stockholmregionens
Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av
organisationen.
Hemsida:
http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor
(20202017).
Conference of Peripheral Maritime
Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner
från 28 länder och har till syfte att
påverka EU så att EU:s politik främjar
en balanserad territoriell utveckling.

Kommentar

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:13 372 euro
(CPMR 7180 euro, Baltic Sea
Commission 1600 euro (kostnaden
kommer öka) Island Commission 4592
euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
1200 euro (2017).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. OWHC
samarbetar framför allt i frågor kring
de särskilt anpassade
utvecklingsinsatser som kan behövas i
världsarvsstäderna under ledning av
städernas borgmästare. Sekretariatet

Gotland har varit medlem i CPMR
sedan tidigt 1990-tal och är idag
medlemmar i två av nätverkets sex
arbetsgrupper: Island Commission som
arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea
Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland
är det viktigt att vara aktiva inom detta
nätverk för regionala utvecklingsfrågor
där vi kan möta andra regioner med
liknande utmaningar. Hemsida CPMR:
www.cpmr.org Hemsida Baltic Sea
Commission:
http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission:
http://www.islandscommission.org/en/
Årlig medlemsavgift:19 228 13 372
euro (CPMR 7636 7180 euro, Baltic Sea
Commission 7000 1600 euro,
(kostnaden kommer öka) Island
Commission 4592 euro).
Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100
medlämsstäder från länder i
Östersjöområdet. Huvudsyften är att
främja samarbete och utbyte av
erfarenheter mellan städerna, och här
kan Region Gotlands kommunala
uppdrag få input i sitt arbete, samt
hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju
arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett
omtag under 2015 då arbetsgrupper
slogs ihop, en ny hemsida lanserades
och inriktningen i nätverket ändrades
och mer fokus lades på
projektsamarbete och
erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är
placerat i Gdansk. Hemsida:
www.ubc.net Årlig medlemsavgift:
3250 1200 euro (2020).
Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på
FN:s världsarvslista; platser värda att
bevara för framtiden. 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. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2017)
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185
medlemsstäder i 16 länder. En stad är
årligen värd för Hansedagen, där 75120 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. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU-policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

ligger i Quebec. Inom OWHC finns en
särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt
sekretariat för nordvästra Europa och
Nordamerika i Regensburg. Hemsida:
http://www.ovpm.org/. Årlig
medlemsavgift: 2700 euro (2020)
Hansan
Hansan är ett nätverk med mer än 190
185 medlemsstäder i 16 länder. En stad
är årligen värd för Hansedagen, där 75120 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. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice
ordförande både i nätverket och i
föreningen. Gotland står värd för
Hansadagarna 2025. Hemsida:
www.hanse.org. Årlig medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift. (Varje
organisation täcker sina egna
kostnader för deltagande i olika
aktiviteter, årlig kostnad för webmedverkan är 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket
B7 1989. Nätverket har haft en stor
betydelse för Gotland i Östersjöfrågor
och i EU-policy arbetet men har under
senare år haft en lägre aktivitetsgrad
med fokus på konst- idrotts och
ungdomsutbyten. Hemsida:
http://www.b7.org/. Årlig
medlemsavgift:1000 euro (2017).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL)
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande
som Vox, nasjonalt fagorgan for
kompetansepolitikk, administrerar på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet
(NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt
önätverk där Bornholm, Gotland och

Nätverket
nedlagt 2019

Åland deltar. Nätverket fokuserar på
särskilda utmaningar och möjligheter
inom ”glesbygden”, förnärvarande och
framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/. Årlig
medlemsavgift: Arbetstid (övriga
kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
ICLD:s program till att stärka lokala och
regionala politiskt styrda organ,
decentraliseringsprocesser, lokalt
självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade
samarbetsländer. SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKL utgör ICLD:sstyrelse.
Hemsida: www.icld.se. Sveriges
kommuner
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, landsting och regioner som
har till uppgift att stötta och bidra med
verksamhetsutveckling och fungerar
som ett nätverk för kunskapsutbyte
och samordning. SKL har till uppgift att
ge service och professionell rådgivning
inom alla de områden kommuner,
landsting och regioner är verksamma.
Region Gotland är aktiva inom flera
nätverk och beredningar som drivs av
SKL, både på tjänstepersonnivå och
politikernivå.
Hemsida: www.skl.se

Åland deltar. Nätverket fokuserar på
särskilda utmaningar och möjligheter
inom ”glesbygden”, förnärvarande och
framöver är integrationsfrågor
prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/. Årlig
medlemsavgift: Arbetstid (övriga
kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med
fattigdomsbekämpning genom lokal
demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar
ICLD:s program till att stärka lokala och
regionala politiskt styrda organ,
decentraliseringsprocesser, lokalt
självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade
samarbetsländer. SKR SKL är ICLD:s
huvudman. Lunds Universitet, Region
Gotland och SKR SKL utgör
ICLD:sstyrelse. Hemsida: www.icld.se.
Sveriges kommuner
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, landsting och regioner som
har till uppgift att stötta och bidra med
verksamhetsutveckling och fungerar
som ett nätverk för kunskapsutbyte
och samordning. (SKR) SKL har till
uppgift att ge service och professionell
rådgivning inom alla de områden
kommuner, landsting och regioner är
verksamma. Region Gotland är aktiva
inom flera nätverk och beredningar
som drivs av (SKR) SKL, både på
tjänstepersonnivå och politikernivå.
Hemsida: www.skr.se www.skl.se

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 264

Revidering. Internationell strategi för Region
Gotland

RS 2020/1254
Regu § 51

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en reviderad Internationell strategi
för Region Gotland för perioden 2021-2024.

Regionfullmäktiges årliga uppföljning av Internationell strategi för Region Gotland 20172020, samt dialogen i Region Gotlands interna internationella förvaltningsnätverk, visar
att strategin har givit förvaltningarna ramar och vägledning kring hur internationellt
arbete kan bedrivas. Strategin har skapat tydlighet kring ansvar och roller. Samtliga
förvaltningar har under perioden årligen redovisat hur de bedrivit sitt internationella
arbete. Nuvarande strategi fyller följaktligen sina vägledande syften. Uppföljningen visar
emellertid också att tidsbrist, tillgången till projektledare med internationell erfarenhet och
konkurrensen med andra förvaltningsaktiviteter är exempel på identifierade utmaningar i
förvaltningarna för att bedriva internationellt arbete. En ytterligare aspekt som understryker behovet av en revidering, är att det pågår ett antal regionala strategiska processer
som en internationell strategi behöver ha samstämmighet med. Det handlar om regional
utvecklingsstrategi (RUS), nytt regionalt tillväxtprogram, en regional finansieringsstrategi,
nya regionala program för Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Därtill pågår
etableringen av stödfunktionen projektkontor och finansieringsteam i regionstyrelseförvaltningen samt projektet Vägar till hållbar tillväxt. Därtill har ett av de internationella
nätverken som pekas ut i strategin, B7, avslutats.
Arbetet med en revidering föreslås ske under hösten 2020, vilket möjliggör för regionstyrelsen att fatta beslut om förslag till Internationell strategi för Region Gotland 20212024 vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2020. Regionfullmäktige
kommer då kunna fatta beslut vid ett sammanträde under andra kvartalet 2021.
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål. Den internationella strategins mål är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt på
Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella arbetet
sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och kunnande, för att
utveckla mervärden i verksamheterna.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-09-30

RS § 264
RS 2020/1254
Regu § 51
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 56

Revidering Internationell strategi för Region
Gotland

RS 2020/1254

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen sänder förslag till reviderad internationell strategi för Region
Gotland 2021-2024 på remiss till Region Gotlands nämnder.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella
arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att i den mån det finns risker eller problem
med strategins genomslag i nämnder och förvaltningar så beror det på andra orsaker
än strategins utformning. En revidering av strategin utgör ett tillfälle att samla in
erfarenheter och medskick från nämnder och förvaltningar kring internationellt
strategiskt arbete. Utfallet av en intern remiss till samtliga nämnder av förslaget bör
därför kompletteras med frågor kring hur de upplever att arbeta med strategin och
hur de ser på strategins genomslag i den egna verksamheten.
Region Gotlands internationella strategi 2017-2020 har varit betydelsefull för att ge
ramar och tydlighet avseende mål, samarbeten i internationella nätverk, samt ansvarsfördelning och roller för olika funktioner i Region Gotlands interna organisation. Det
visar den årliga uppföljningen av Region Gotlands internationella strategi 2017-2020.
Uppföljningen visar även att integrering av det internationella arbetet, omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella nätverken bedrivs i
varierande omfattning och intensitet av förvaltningarna. Inom ramen för Region
Gotlands interna internationella nätverk har några faktorer som påverkar
genomförandet identifierats:
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 56 forts
RS 2020/1254

Det finns ett intresse och en nyfikenhet att arbeta med internationella projekt och
samarbeten, samtidigt så sätter resurser i form av tid, konkurrerande uppdrag och
budget ramar för vad som hinns med.
Det finns en vana av att arbeta med projekt som arbetsform och i nätverk, men
linjeorganisation och projekt måste koppla an till varandra, för att projektresultat ska
ge mervärde.
Det finns erfarenheter av att söka externfinansiering inte minst från nationella källor,
men det behövs stöd i omvärldsbevakning av internationella utlysningar och i
ansökningsförfarandet samt i rapporteringen.
Regionstyrelseförvaltningen ser att etablerandet under 2020 av projektkontoret på
avdelningen för regional utveckling (RU) ökar möjligheterna för förvaltningarna att
få stöd i att utveckla sina verksamheter med att driva fler externfinansierade och
internationella projekt. Projektkontorets huvudsakliga inriktning är inte internationalisering i sig. Men den internationella strategins inriktning mot omvärldsbevakning, nätverkande och extern finansiering ligger i linje med projektkontorets
funktion. Projektkontoret och EU-samordnaren är dessutom del av den funktion
som kallas finansieringsteamet på RU, vilket ger samordningsvinster.
För att få en aktualiserad bild av läget i nämnder och förvaltningar, vore det värdefullt att i samband med en revidering låta nämnder och förvaltningar signalera
erfarenheter och medskick kring hur de ser på att arbeta med internationellt samverkan och internationella projekt. Därför föreslås en remissperiod från den 1 januari
2021 till den 15 mars 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Region Gotlands nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1572
21 oktober 2020

Helena Andersson

Regionstyrelsen

LONA 2021 ansökan om lokala naturvårdsprojekt
Förslag till beslut

•
•

Regiondirektören får delegation på att underteckna LONA- ansökan
Ansökan inges till länsstyrelsen i Gotlands län.

Sammanfattning

Sedan 2004 har kommuner genom sina respektive länsstyrelser kunna söka statligt
stöd för naturvård. Detta är ett arbete som regionen åtagit sig inom ramen för
ordinarie arbete, men på senare år har beloppen inom LONA vuxit så att de
sammantaget överskrider delegationsramarna för projekt. Beviljade pågående projekt
har ett projektvärde på över åtta miljoner kronor.
Årets ansökan om statligt stöd till lokala naturvårdsprojekt 2021-2025 gäller tre
projekt inom ideell sektor, ett projekt riktar sig till mellanstadieelever över hela
Gotland, de andra två är mer lokala. Ett riktar sig till boende runt Ängmansviken på
Östergarnslandet och ett är en lokal biotopskyddsinsats för hotade arter av vildbin på
en plats vid golfbanan i Slite. Totalt ansöker projekten om 325 000 kr i 50 % stöd.
Ärendebeskrivning

LONA- bidraget regleras av förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt. Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, statliga
bidrag ges till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt som bidrar till att nå det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt.
Naturvårdsverket skriver i sin vägledning till förordningen ”Kommunen kan inom
satsningen söka bidrag hos länsstyrelsen för att genomföra åtgärder, på egen hand
eller tillsammans med andra lokala aktörer eller med andra kommuner i gemensamma
projekt. Om kommunen beviljas bidrag är kommunen rättsligt och ekonomiskt
ansvarig inför länsstyrelsen för genomförandet och redovisning av åtgärderna.
I de fall där andra lokala aktörer än kommunen genomför åtgärder bör kommunen
upprätta skriftliga avtal med genomförande aktörer för de enskilda åtgärderna. I
dessa avtal regleras det som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande. Det är
kommunen som tar emot bidraget från länsstyrelsen.”
Det finns inget hinder för att regionen använder LONA-stödet för ersättning till
lokala aktörer som i sin tur genomför åtgärderna, inom ramarna för gällande
lagstiftning, exempelvis om offentlig upphandling.
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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 2020/1572

Genomförda och pågående LONA-projekt finns hos tjugotalet gotländska föreningar
för botanik, ornitologi, idrott, hembygd, kultur, friluftsliv och fiske. Även några av
regionens förvaltningar, muséer på Gotland och Sveriges lantbruksuniversitet har
eller har haft LONA-projekt.
För närvarande pågår tio olika LONA-projekt med ett samlat projektvärde på drygt 8
mnkr. Projektens omfattning varierar från 50 kkr till 4 mnkr. Drygt 6,7 mnkr är
beviljade i LONA-stöd till dessa projekt.
Naturvårdsverket lyser som regel ut en årlig ansökningsomgång. Den ansökan som
nu är öppen till 1 december gäller beslut som ska fattas i början av 2021.
Följande projektförslag har inkommit till årets ansökan
Förening

Projekt

Total summa

Ansökt bidrag

Slite Golfklubb

Stortapetserarbi, Thomsonkägelbi vid Sanden

150 000:-

75 000:-

Sportfiskarna på Gotland

Skolbäcken 2.0

400 000:-

200 000:-

Aquabrava

Vattenvårdsplan Aquabrava

100 000:-

50 000:-

Förhandsbedömningar av projektet inhämtas från länsstyrelsen, men det är regionen
som står för valet av vilka projekt som ska lyftas i ansökan.
Till grund för verksamhets-, slutrapporter och utbetalningar ligger de underlag som
varje utförare lämnat i form av verksamhetsberättelser, bilder och ekonomiska
underlag. Regionen får som regel årliga förskottsutbetalningar från länsstyrelsen på
beviljade projekt. För att undvika risken för återkrav på föreningar, kan under projekttiden utförarna rekvirera projektstöd från regionen mot kostnads- och tidsredovisningar, förutsatt att länsstyrelsen betalat ut medel. Minst 25 % av LONA stödet
hålls inne av länsstyrelsen till efter att projektens slutrapporter har fått godkänt av
dem. Ett LONA-projekt får högst pågå i fyra år.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att möjligheten till ekonomiskt stöd genom LONA
bidrag är av avgörande betydelse för att förverkliga de projekt som LONA stödjer.
Särskilt gäller det projekt hos de ideella föreningar som arbetar med naturvård.
LONA ger möjlighet att få räkna ideella insatser som motfinansiering till kontanta
bidrag. Det ger ekonomisk möjlighet att täcka direkta kostnader för föreningens
insatser. De föreningar som nu ansöker om LONA-projekt har mycket olika
inriktning och målgrupper, även projekten skiljer sig åt. Alla projekten kan var och en
på sitt vis bidra till miljömålen. Bedömningen är att alla tre kan ingå i årets ansökan.
Beslutsunderlag

Bilagda projektsammanfattningar 1-3 i pdf-format, från projektansökningarna.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
RSF, enhet samhällsplanering samt SBF regionekologen

2 (2)

RS 2020/1572
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Sammanfattning av projektansökan – Skolbäcken Gotland 2.0
Under perioden 2018–2020 drev vi på Sportfiskarnas regionkontor på Gotland det LONA-finansierade
projektet Skolbäcken där vi tog ut skolklasser till olika vattendrag. Projektet var framgångsrikt med
höga betyg från deltagande skolor och Skolbäcken som koncept är nu etablerat hos skolor runt om
på Gotland. Det finns en stor efterfrågan från fler skolor och pedagoger att delta och vi ser ett stort
behov av att fortsätta bedriva denna typ av pedagogiska utomhusverksamhet riktad till skolelever.
Därför söker vi nu medel för att kunna utveckla Skolbäcken på Gotland ytterligare och ge fler skolor
och nya elever chansen att på plats vid en vattenmiljö i skolans närhet få uppleva det de annars bara
läser om i skolböckerna.
I Sportfiskarnas undervisningskoncept Skolbäcken följer en skolklass med förbundets
ungdomsansvariga till ett vattendrag eller någon annan lämplig vattenmiljö för att studera livet i och
omkring denna miljö. Utgångspunkten är alltid fisken, vattnet och närmiljön – hur hänger allt ihop? Vi
undersöker vilka fiskar som lever i vattendraget, vad fisken äter och hur vattendraget ser ut? Vilka
förutsättningar krävs för att fisken ska trivas? Vad kan vi göra praktiskt här idag för att göra det
bättre för fisken och samtidigt påverka vattenmiljön i positiv riktning? Eleverna får tillsammans göra
konkreta insatser för att förbättra vattenmiljön. Det kan till exempel handla om att placera ut sten
och grus för att förbättra förutsättningarna för havsöringen att lyckas med sin lek. Andra typer av
fiskevårdsinsatser kan också bli aktuella, kanske planterar vi träd, lägger i död ved (stockar/träd som
bildar gömslen för fisk och småkryp) eller bygger en risvase? Allt vävs sedan ihop med lärorika lekar
och andra former av utomhuspedagogik. Ofta erbjuds även skolklasserna att göra ett återbesök vid
vattnet för att se hur det förändras vid olika årstider samt för att undersöka om deras
fiskevårdsinsatser gjort någon skillnad.
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I Skolbäcken Gotland 2.0 vill vi precis, som i det tidigare LONA-projektet, ta ut grundskoleelever i
årskurs 3–6 till olika vattenmiljöer med syfte att öka kunskapen och förståelsen för våra
vattenmiljöer, fiskar och andra vattenlevande organismer. Ur det förra projektet kom viktiga
lärdomar som vi nu kommer att dra nytta av. Bland annat upptäckte vi att viljan från särskolor att
förlägga undervisningstid utomhus i denna form är mycket stor och därför kommer vi inom ramen
för detta projekt rikta medvetna insatser mot just denna målgrupp. Vår erfarenhet av kontakter med
skolor är också att efterfrågan på utomhusaktiviteter ökat under pandemin och vi har utvecklat ett
genomförande som är anpassat efter rådande omständigheter.
Projektets mål är att genomföra 60 klassaktiviteter inom Skolbäcken för grundskoleelever på
Gotland under perioden 2021–2022.
Vi kommer även att ha som mål att genomföra klassbesök i två (2) nya vattendrag och minst fyra (4)
nya skolor som inte tidigare deltagit i Skolbäcken.
Vi uppskattar att vi, med mål om 60 klassaktiviteter, kommer att kunna engagera ca 500 barn och
ungdomar i detta projekt. Denna siffra baseras på att 30 skolklasser med i genomsnitt 15–20 elever i
varje klass får göra två skolbäcksbesök vardera (inkl. återbesök).
__________________________________________________________________________________
Total budget för projektet: 400 000
Belopp som vi planerar att söka: 200 000
Projektet är skalbart och vid reducerat budget kan genomförande och projektmål anpassas till
budgetförutsättningarna.
__________________________________________________________________________________

Kontakt
Joakim Lyander, projektledare och regionalt ungdomsansvarig
Tel: 073-742 35 03
E-post: joakim.lyander@sportfiskarna.se
Postadress: Kopparsviksgatan 9, 621 58 Visby
www.sportfiskarna.se
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Projekt: Stortapetserarbi, Thomsonkägelbi vid Sanden

Län och kommun
Gotlands län, Gotland
Kontaktperson på kommunen
Namn: Helena Andersson, Telefon: 0498- 26 92 12 , Epost: helena.andersson@gotland.se
Sammanfattning
Projektet syftar till att skapa miljö och flora gynnsamt för främst Thomssonkägelbiet samt även för övriga
bobyggande bi och steklar.
Åtgärder
1. För biets utveckling krävs en utpräglad torrmarksflora med rika bestånd av bl. a väddklint som är primär
värdväxt. Väddklinten förekommer idag i området.För bobyggnad är sandslänter med sydvända hak
önskvärda.Alla åtgärder planeras i samråd med Länsstyrelsen (Biotopförbättrande åtgärder)
2. Markblottor skapas genom att harva, avbana eller bränna marken, den blottlagda sanden ger förutsättning
för bobyggnad.Ingen eller mycket sen slåtter skall gynna väddklinten, eventuellt planteras/sås ytterligare
väddklint om fröreserven i marken inte går att aktivera.Marken skall ”svältas” för att gynna torrmarksfloran.
(Biotopförbättrande åtgärder)
3. Torrmarksflora med riklig förekomst av vilda bin och steklar.Ökad blomrikedomLätt tillgängligt och lätt
att åskådliggöra genom att vägen/leden till File Hajdar passerar förbi (Informationstavla/skylt)
4. Upprätta förvaltnings- och skötselplan för långsiktig skötsel av av marken i samråd med Länsstyrelsen.
Detta bör lämpligen föregås av en inventering förhoppningsvis genom Länsstyrelsens försorg.Länsstyrelsen
får möjlighet får möjlighet att upplysa om värdet av vilda pollinatörer. (Skötselplan för oskyddat natur- eller
kulturområde)
Politikområden
• Areella näringar (60 %) Behov av pollinatörer
• Kulturmiljö (30 %) Rikt och varierat odlingslandskap
• Friluftsliv (10 %) Kunskapuppbyggnad
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Projekt: Vattenvårdsplan Aquabrava
Län och kommun
Gotlands län, Gotland
Kontaktperson på kommunen
Namn: Helena Andersson , Telefon: 0498-269212, Epost: helena.andersson@gotland.se
Sammanfattning
FÖRBEREDELSEARBETE INFÖR RESAURERING OCH ANLÄGGNING AV VÅTMARKER
Projektet avser att skapa en plan för vattenvård i ett specifikt avrinningsområde på Gotland.
Vattenvårdsplanen upprättas tillsammans med mark- och fastighetsägare och utgör grund för uppföljning
med landskapsbaserade åtgärder för ökad vattentillgång i området samt skapa underlag för forskning om
våtmarkernas klimatpåverkan.

Åtgärder
1. ÅTGÄRD: Vattenvårdsplan 2021-2022METOD: Information- och planeringsmöten med mark- och
fastighetsägare, fältbesök i avrinningsområdet. PLANERAT RESULTAT: En detaljerad plan för
landskapsbaserade vattenhållande åtgärder i området. Tillstånd för åtgärder och aktuella avtal är upprättade
med mark- och fastighetsägare. Lämpliga provpunkter kartlagda inför klimatforskning med Göteborgs
universitet. (Ta fram plan för genomförande av åtgärder och skötsel)
Politikområden
• Regional utveckling (50 %) Gotland behöver fler landskapsbaserade lösningar för ökad
grundvattentillgång.
• Areella näringar (50 %) Skogsbruk, jordbruk men främst betesmarker är beroende av god
grundvattentillgång. Med anläggning av våtmark på betesmark tillgodoses även betesdjurens behov av
dricksvatten.
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Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA

2020-10-14

Projekt: Stortapetserarbi, Thomsonkägelbi vid Sanden
Län

Kommun

Gotlands län

Gotland

Kommunens projektansvarige
Kommunens projektansvarige

Enhet/förvaltning

Ingen information

Ingen information

Postadress

Postnr Postort

Ingen information

Ingen information Ingen information

Telefon

Mobil

Ingen information

Ingen information

E-post

Postgiro/Bankgiro

Ingen information

Ingen information

Organisationsnummer

Betalningsreferens

Ingen information

Ingen information

Övriga kontaktpersoner
Namn, organisation

Namn, kontaktperson

Slite GK

Jan Edström

Typ av organisation
Ideell organisation
Postadress

Postnr Postort

Gevärsvägen 5

62449 Slite

Telefon

Mobil

0706844101

-

E-post

Organisationsnummer

janeds@telia.com

-
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Projektbeskrivning
Projektnummer

21177271

Status

Arbetsversion

Projektets startår

Projektstart

Projektslut

Prio

2020

2021-01-01

2023-12-31

Ingen prio satt

Tätortsnära

Kmn diarienummer

Lst diarienummer

Projektet drivs av

Projektet är tätortsnära

-

-

Ideell förening

Inkommet Lst

Senaste Statusändring

Gott exempel

Projektets tema

-

2020-10-14 Arbetsversion Nej

Gynna vilda pollinatörer
och pollinering

Sammanfattning
Projektet syftar till att skapa miljö och flora gynnsamt för främst Thomssonkägelbiet samt även för övriga
bobyggande bi och steklar.
Syfte
Utöver att skapa habitat för insekter, kan projektet göras tillgängligt för allmänheten genom att området
gränsar till den väg som leder ut till File Hajdar.
Bakgrund
Vid ett besök av Länsstyrelsen sommaren 2018 konstaterades förekomst av Thomsonkägelbiet vid Slite GK
samt att förutsättningar fanns för att utveckla en gynnsam biotop för insekten som är starkt hotad och vars
enda nu kända lokal är Gotland
Lokala aktörer
Slite GK, rådgivning genom Länsstyrelsen på Gotland
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
Projektet syftar till bevara starkt hotade insektsarter samt utveckla och bibehålla en torrmarksflora
Projektets långsiktiga effekter
En ökad mångfald av pollinatörer samt en bestående torrmarksflora. Tillgängligt för allmänheten.
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Projektets stöd till olika samhällsintressen
I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen?
Hållbarhetsmål 2030

Ingen betydelse

Liten betydelse

Stor betydelse

Ingen fattigdom

X

-

-

Ingen hunger

X

-

-

Hälsa och välbefinnande

X

-

-

God utbildning för alla

X

-

-

Jämställdhet

X

-

-

RentVattenOchSanitet

X

-

-

HållbarEnergiFörAlla

X

-

-

Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt

X

-

-

Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur

X

-

-

Minskad ojämlikhet

X

-

-

Hållbara städer och
samhällen

X

-

-

Hållbar konsumtion och
produktion

X

-

-

Bekämpa
klimatsförändringen

X

-

-

Hav och marina resurser

X

-

-

Ekosystem och biologisk
mångfald

-

-

X

Fredliga och inkluderande
samhällen

X

-

-
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I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljökvalitetsmålen?
Miljökvalitetsmål

Ingen betydelse

Liten betydelse

Stor betydelse

Begränsad
klimatpåverkan

X

-

-

Frisk luft

X

-

-

Försurning

X

-

-

Giftfritt

-

-

X

Ozonskikt

X

-

-

Strålning

X

-

-

Övergödning

-

-

X

Sötvatten

X

-

-

Grundvatten

X

-

-

Kust och hav

X

-

-

Våtmark

X

-

-

Skog

X

-

-

Odlingslandskap

-

X

-

Fjäll

X

-

-

Bebyggelse

X

-

-

Djur och växter

-

-

X
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Åtgärder och kostnader i projektet
Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

1

2021-01-01

2021-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

20 000 kr

10 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
05 - Restaurering
av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

44 - Biotopförbättrande åtgärder

100

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

16 - Ett rikt växt- och
djurliv

05 - Odlingslandskap

05 - Ryggradslösa djur

01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

0 - Ej vald

08 - Pollinering

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
För biets utveckling krävs en utpräglad torrmarksflora med rika bestånd av bl. a väddklint som är primär
värdväxt. Väddklinten förekommer idag i området.För bobyggnad är sandslänter med sydvända hak
önskvärda.Alla åtgärder planeras i samråd med Länsstyrelsen
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Slite Golfklubb förvaltar området
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Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

2

2021-01-01

2022-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

100 000 kr

50 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
05 - Restaurering
av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

44 - Biotopförbättrande åtgärder

100

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

13 - Ett rikt
odlingslandskap

05 - Odlingslandskap

05 - Ryggradslösa djur

02 - Kulturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

0 - Ej vald

08 - Pollinering

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Markblottor skapas genom att harva, avbana eller bränna marken, den blottlagda sanden ger förutsättning för
bobyggnad.Ingen eller mycket sen slåtter skall gynna väddklinten, eventuellt planteras/sås ytterligare
väddklint om fröreserven i marken inte går att aktivera.Marken skall ”svältas” för att gynna torrmarksfloran.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Slite Golfklubb
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Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

3

2021-01-01

2022-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

10 000 kr

5 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
06 - Information, folkbildning
och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

54 - Informationstavla/skylt

100

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

16 - Ett rikt växt- och
djurliv

05 - Odlingslandskap

05 - Ryggradslösa djur

03 - Människa/Friluftsliv

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

1 - Tillgänglig natur för alla

03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Torrmarksflora med riklig förekomst av vilda bin och steklar.Ökad blomrikedomLätt tillgängligt och lätt att
åskådliggöra genom att vägen/leden till File Hajdar passerar förbi
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Slite GK
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Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

4

2021-01-01

2023-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

20 000 kr

10 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
02 - Framtagande av underlag
t.ex. i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed
sammanhängande friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

09 - Skötselplan för oskyddat natur- eller
kulturområde

100

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

16 - Ett rikt växt- och
djurliv

05 - Odlingslandskap

11 - Övrigt

01 - Naturvärde

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

0 - Ej vald

08 - Pollinering

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Upprätta förvaltnings- och skötselplan för långsiktig skötsel av av marken i samråd med Länsstyrelsen.
Detta bör lämpligen föregås av en inventering förhoppningsvis genom Länsstyrelsens försorg.Länsstyrelsen
får möjlighet får möjlighet att upplysa om värdet av vilda pollinatörer.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Slite GK samt Länsstyrelsen
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Summering åtgärder
Åtgärdsnummer

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

1

20 000 kr

10 000 kr

0 kr

2

100 000 kr

50 000 kr

0 kr

3

10 000 kr

5 000 kr

0 kr

4

20 000 kr

10 000 kr

0 kr

150 000 kr

75 000 kr

0 kr

Summa
Önskad utbetalningstakt
År

Belopp
2020

0 kr

2021

35 000 kr

2022

25 000 kr

2023

15 000 kr

2024

0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?
Nej
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Finansiärer
Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Ideell organisation

Slite Golfklubb

1

Period från

2021-01-01

Period till

2023-12-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2021

0 kr

35 000 kr

0 kr

2022

0 kr

25 000 kr

0 kr

2023

0 kr

15 000 kr

0 kr

Totalt

0 kr

75 000 kr

0 kr
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Villkor
Id

Beskrivning

Motivering till beslut
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Politikområden
• Areella näringar (60 %) Behov av pollinatörer
• Kulturmiljö (30 %) Rikt och varierat odlingslandskap
• Friluftsliv (10 %) Kunskapuppbyggnad

Bilagor
•
•
•
•

Google Maps.pdf
181219 Masterplan Sanden.pdf
CCF20201013.pdf
Foto Sanden.jpg
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Underskrift och Godkännande av Projekt 21177271

________________

____________________________________________

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

__________________________________________________________________
Namnförtydligande

För ________________________________________________________ Kommun
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Sammanfattning av projektansökan – Skolbäcken Gotland 2.0
Under perioden 2018–2020 drev vi på Sportfiskarnas regionkontor på Gotland det LONA-finansierade
projektet Skolbäcken där vi tog ut skolklasser till olika vattendrag. Projektet var framgångsrikt med
höga betyg från deltagande skolor och Skolbäcken som koncept är nu etablerat hos skolor runt om
på Gotland. Det finns en stor efterfrågan från fler skolor och pedagoger att delta och vi ser ett stort
behov av att fortsätta bedriva denna typ av pedagogiska utomhusverksamhet riktad till skolelever.
Därför söker vi nu medel för att kunna utveckla Skolbäcken på Gotland ytterligare och ge fler skolor
och nya elever chansen att på plats vid en vattenmiljö i skolans närhet få uppleva det de annars bara
läser om i skolböckerna.
I Sportfiskarnas undervisningskoncept Skolbäcken följer en skolklass med förbundets
ungdomsansvariga till ett vattendrag eller någon annan lämplig vattenmiljö för att studera livet i och
omkring denna miljö. Utgångspunkten är alltid fisken, vattnet och närmiljön – hur hänger allt ihop? Vi
undersöker vilka fiskar som lever i vattendraget, vad fisken äter och hur vattendraget ser ut? Vilka
förutsättningar krävs för att fisken ska trivas? Vad kan vi göra praktiskt här idag för att göra det
bättre för fisken och samtidigt påverka vattenmiljön i positiv riktning? Eleverna får tillsammans göra
konkreta insatser för att förbättra vattenmiljön. Det kan till exempel handla om att placera ut sten
och grus för att förbättra förutsättningarna för havsöringen att lyckas med sin lek. Andra typer av
fiskevårdsinsatser kan också bli aktuella, kanske planterar vi träd, lägger i död ved (stockar/träd som
bildar gömslen för fisk och småkryp) eller bygger en risvase? Allt vävs sedan ihop med lärorika lekar
och andra former av utomhuspedagogik. Ofta erbjuds även skolklasserna att göra ett återbesök vid
vattnet för att se hur det förändras vid olika årstider samt för att undersöka om deras
fiskevårdsinsatser gjort någon skillnad.

I Skolbäcken Gotland 2.0 vill vi precis, som i det tidigare LONA-projektet, ta ut grundskoleelever i
årskurs 3–6 till olika vattenmiljöer med syfte att öka kunskapen och förståelsen för våra
vattenmiljöer, fiskar och andra vattenlevande organismer. Ur det förra projektet kom viktiga
lärdomar som vi nu kommer att dra nytta av. Bland annat upptäckte vi att viljan från särskolor att
förlägga undervisningstid utomhus i denna form är mycket stor och därför kommer vi inom ramen
för detta projekt rikta medvetna insatser mot just denna målgrupp. Vår erfarenhet av kontakter med
skolor är också att efterfrågan på utomhusaktiviteter ökat under pandemin och vi har utvecklat ett
genomförande som är anpassat efter rådande omständigheter.
Projektets mål är att genomföra 60 klassaktiviteter inom Skolbäcken för grundskoleelever på
Gotland under perioden 2021–2022.
Vi kommer även att ha som mål att genomföra klassbesök i två (2) nya vattendrag och minst fyra (4)
nya skolor som inte tidigare deltagit i Skolbäcken.
Vi uppskattar att vi, med mål om 60 klassaktiviteter, kommer att kunna engagera ca 500 barn och
ungdomar i detta projekt. Denna siffra baseras på att 30 skolklasser med i genomsnitt 15–20 elever i
varje klass får göra två skolbäcksbesök vardera (inkl. återbesök).
__________________________________________________________________________________
Total budget för projektet: 400 000
Belopp som vi planerar att söka: 200 000
Projektet är skalbart och vid reducerat budget kan genomförande och projektmål anpassas till
budgetförutsättningarna.
__________________________________________________________________________________

Kontakt
Joakim Lyander, projektledare och regionalt ungdomsansvarig
Tel: 073-742 35 03
E-post: joakim.lyander@sportfiskarna.se
Postadress: Kopparsviksgatan 9, 621 58 Visby
www.sportfiskarna.se

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 57

LONA 2021 ansökan om lokala naturvårdsprojekt

RS 2020/1572

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regiondirektören får delegation på att underteckna LONA- ansökan.
• Ansökan inges till Länsstyrelsen i Gotlands län.
•

Sedan 2004 har kommuner genom sina respektive länsstyrelser kunna söka statligt
stöd för naturvård. Detta är ett arbete som regionen åtagit sig inom ramen för
ordinarie arbete, men på senare år har beloppen inom LONA vuxit så att de
sammantaget överskrider delegationsramarna för projekt. Beviljade pågående projekt
har ett projektvärde på över åtta miljoner kronor.
Årets ansökan om statligt stöd till lokala naturvårdsprojekt 2021-2025 gäller tre
projekt inom ideell sektor, ett projekt riktar sig till mellanstadieelever över hela
Gotland, de andra två är mer lokala. Ett riktar sig till boende runt Ängmansviken på
Östergarnslandet och ett är en lokal biotopskyddsinsats för hotade arter av vildbin på
en plats vid golfbanan i Slite. Totalt ansöker projekten om 325 000 kr i 50 % stöd.
Förvaltningens bedömning är att möjligheten till ekonomiskt stöd genom LONA
bidrag är av avgörande betydelse för att förverkliga de projekt som LONA stödjer.
Särskilt gäller det projekt hos de ideella föreningar som arbetar med naturvård.
LONA ger möjlighet att få räkna ideella insatser som motfinansiering till kontanta
bidrag. Det ger ekonomisk möjlighet att täcka direkta kostnader för föreningens
insatser. De föreningar som nu ansöker om LONA-projekt har mycket olika
inriktning och målgrupper, även projekten skiljer sig åt. Alla projekten kan var och en
på sitt vis bidra till miljömålen. Bedömningen är att alla tre kan ingå i årets ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Nyps Id. 20205415, RS 2020/556
26 oktober 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 sammanlagt
högst 3 448 193 kronor, varav 2 066 493 kronor ur 2021 års anslag 1:1,
1 107 273 kronor ur 2022 års anslag 1:1 och 266 427 kronor ur 2023 års anslag
1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det
operativa regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet
för 2020 togs 2020-05-27.
Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska
inkomma senast 2023-05-31.

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
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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.
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
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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.
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.
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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.



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 2021-01-01 till 2023-04-30
Beslut om finansiering för 2020 togs den 27 maj 2020.

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
36 000
36 000
178 289
534 867
534 867
2 190 342 4 132 987 2 214 547

2023
238 000
123 333
12 000
159 522
532 855

Totalt
2 100 000
5 467 186
96 000
1 407 545
9 070 731

1 095 171 2 066 493 1 107 273
1 095 171 2 066 494 1 107 274
2 190 342 4 132 987 2 214 547

266 427 4 535 364
266 428 4 535 367
532 855 9 070 731

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.
Villkor

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

Representanter för 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.
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Regionstyrelseförvaltningen
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Nyps Id. 20205415, RS 2020/556

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Region Gotland, Avdelningen för regional utveckling
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 140

Gemensam digital plattform - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/556
AU § 129

Regionstyrelsens beslut

Projektet godkänns.
• 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.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

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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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 140 forts
RS 2020/556
AU § 129

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.
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.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:

Dokument

Karin Bill
0703414651
0703414651
karin.bill@gotland.se
Kontaktperson
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 59

Gemensam digital plattform - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/556

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Gemensam Digital
Plattform Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader sammanlagt
högst 3 448 193 kronor, varav 2 066 493 kronor ur 2021 års anslag 1:1, 1 107 273
kronor ur 2022 års anslag 1:1 och 266 427 kronor ur 2023 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det operativa
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

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.
forts

15 (36)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 59 forts
RS 2020/556

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.
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.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Nyps Id 20205215, RS 2020/578
26 oktober 2020

Johann Malmström

Regionstyrelsen

Zero - Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar Science Park Gotlands projekt Zero med 50
procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 6 402 105 kronor,
varav 2 841 079 ur 2021 års anslag 1:1, 2 841 079 kronor ur 2022 års anslag 1:1
och 719 947 kronor ur 2023 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet
har beviljats finansiering från det operativa regionalfondsprogrammet Småland
och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet
för 2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
Sammanfattning

Projektet ska stärka gotländska startups innovations- och konkurrenskraft. Det sker
genom utvecklingsprocesser som Science Park Gotland har integrerade arbetssätt för,
vilka stärker företagsutveckling av hållbara affärsmodeller utifrån Agenda 2030 och
klimatutmaningen. Projektet avser att ta vara på den tillväxtpotential som finns för
nybildade företag som kan möta marknadens krav på långsiktigt hållbara produkter
och tjänster. Deltagande företag 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 välintegrerade smarta
processer, metoder och verktyg inom hållbarhet genom hela inkubationsprocessen
som stärker nybildade företags konkurrenskraft. Nya företag 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.
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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
Nyps Id 20205215, RS 2020/578

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.
Målgrupp

Projektets primära målgrupp är nyetablerade företag 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

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 som knyter an 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
nyetablerade företag 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. Nyetablerade företag 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 testas hos SMF
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Nyps Id 20205215, RS 2020/578

på Gotland. Startups möter även den internationella marknaden för sina
produkter/tjänster genom deltagande på branschspecifika säljmässor eller liknande.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2020-06-01 – 2023-04-30
Beslut för 2020 års finansiering togs den 27 maj 2020.
Kostnader
2020
2021
2022
Egen personal
1 257 000 1 992 000 1 992 000
Extern personal/köpta tjänster
1 975 000 2 225 000 2 225 000
Resor och logi
50 000
100 000
100 000
Lokalkostnader
25 000
50 000
50 000
Schablonkostnader
842 517 1 335 158 1 335 158
Projektintäkter
-10 000
-20 000
-20 000
Summa kostnader
4 149 517 5 702 158 5 702 158
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
2 069 758 2 841 079 2 841 079
Europeiska regional utvecklingsfonden
2 069 759 2 841 079 2 841 079
Summa finansiering
4 139 517 5 682 158 5 682 158

2023
Totalt
434 000 5 675 000
675 000 7 100 000
20 000
270 000
25 000
150 000
290 893 3 803 726
-5 000
-55 000
1 444 893 16 943 726
719 947 8 471 863
719 946 8 471 863
1 439 893 16 943 726

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.
Projektet kan även bidra till ambitionen i Vårt Gotland 2040 (RUS) inom området
Innovationer och forskning där UUCG:s roll som motor för samhällsutvecklingen på
Gotland beskrivs.
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

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
Science Park Gotland
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 142

Zero - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

RS 2020/578
AU § 131

Regionstyrelsens beslut

Projektet godkänns.
• Region Gotland medfinansierar projektet ”Zero” med 50 procent av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt högst
2 069 758 kronor ur anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2020-06-01 till 2020-12-31.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

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.
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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 142 forts
RS 2020/578
AU § 131
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 60

Zero - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

RS 2020/578

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Science Park Gotlands projekt Zero med 50
procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 6 402 105 kronor,
varav 2 841 079 ur 2021 års anslag 1:1, 2 841 079 kronor ur 2022 års anslag 1:1
och 719 947 kronor ur 2023 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet
har beviljats finansiering från det operativa regionalfondsprogrammet Småland
och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Projektet ska stärka gotländska startups innovations- och konkurrenskraft. Det sker
genom utvecklingsprocesser som Science Park Gotland har integrerade arbetssätt för,
vilka stärker företagsutveckling av hållbara affärsmodeller utifrån Agenda 2030 och
klimatutmaningen.
Projektet avser att ta vara på den tillväxtpotential som finns för nybildade företag
som kan möta marknadens krav på långsiktigt hållbara produkter och tjänster.
Deltagande företag 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 välintegrerade smarta processer, metoder och
verktyg inom hållbarhet genom hela inkubationsprocessen som stärker nybildade
företags konkurrenskraft.
Nya företag 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.
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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 60 forts
RS 2020/578

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. Projektet kan även bidra
till ambitionen i Vårt Gotland 2040 (RUS) inom området Innovationer och forskning
där UUCG:s roll som motor för samhällsutvecklingen på Gotland beskrivs.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Nyps Id 20205274, RS 2020/579
26 oktober 2020

Beata Afzelius

Regionstyrelsen

Innovationssystem Gotland - Ansökan om medel ur anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar projektet Uppsala universitets projekt
”Innovationssystem Gotland” med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 7 709 967 kronor, varav 3 437 703 kronor ur 2021 års anslag
1:1, 3 511 198 kronor ur 2022 års anslag 1.1 och 761 066 kronor ur 2023 års
anslag 1.1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det
operativa regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet
för 2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.

Sammanfattning

Den hälsorelaterade ekonomin karakteriseras av en bransch med kunskapsintensiva
verksamheter där avancerade produkter och tjänster är en del av vardagen, den utgör
också en samhällsutmaning i såväl demografiperspektiv som ökade driftsutgifter.
Samtidigt finns här en stor potentiell innovations- och utvecklingskraft som kan
frigöras genom en samarbetsmodell mellan praktiska utförare inom verksamheterna
och forskare. Genom att medarbetare inom vårdsektorn på ett tidigt
idéutvecklingsstadium praktiskt kan pröva olika metoder, följs och lotsas idéerna
vidare till matchande forum via innovationslotsar och möta antingen marknaden via
inkubatorn Science Park Gotland eller förvaltas i den egna organisationen.
Projektet ska medverka till att skapa en stegvis processad samarbetsmodell med
innovationslotsar och kvalificerat stöd som möjliggör för verksamma
praktikers/medarbetares idéer att nå forsknings- eller innovationshöjd genom
förstudier som stärker det gotländska innovationssystemet och därmed näringslivet i
stort. Varje nytt företag inom vårdsektorn är ett viktigt tillskott till det gotländska
näringslivet och Gotlands demografiska utmaningar.
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Projektidén är förankrad hos verksamhetsföreträdare, den fackliga
samverkanskommittén samt i den politiska nämnden.

Syfte

Projektets grundtanke är att bygga strukturer och utforma samverkansmodeller
genom att dra nytta av utvecklingskraften hos Gotlands största huvudman, Region
Gotland och samtidigt bjuda in privata företag inom branschområdet hälso- och
sjukvård, samt forsknings- och utvecklingsaktörer. Genom att skapa strukturella
grundförutsättningar med syfte att öka samverkan mellan praktiker och forskare samt
företagsrådgivare vill projektet på sikt såväl medverka till att underlätta för
företagsbildningar, som att stärka utvecklingsförutsättningarna för existerande
företag i en långsiktigt utvecklingsfrämjande satsning med goda samhällseffekter.
Projektet ska också bidra till att Science Park Gotland ska vara en vital aktör för
forskning kopplat till kommersialisering av forskningsresultat.
Mål, övergripande

Grundförutsättningar för företagens innovationsmöjligheter på Gotland stärks
genom samverkan mellan akademi, praktik och Science Park Gotland, Uppsala
Innovation samt verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn.
Projektmål

Hälso- och sjukvårdsverksamheter har stärkt sin innovationsförmåga via en modell
som möjliggör att innovationer når marknaden samt stärker det gotländska
näringslivet. Modellen ska också kunna spridas för att implementeras i andra
verksamheter.
Effekter, långsiktiga

Gotland ska uppfattas som en plats för praktiknära forskning med ett starkt
stödsystem för innovation. Fler kunskapsintensiva företag kan växa fram, vilket ökar
möjligheterna att rekrytera kvalificerad kompetens till ön inom såväl privat som
offentlig sektor.
Målgrupp

Anställda inom offentlig och privat hälso- och sjukvård på Gotland samt forskare på
Uppsala Universitet. Sekundärmålgrupp är medarbetare inom Region Gotland som
sprider information om metod, projekt och arbetssätt till andra förvaltningar samt
även företag inom andra näringsgrenar som kan inspireras till att använda modellen.
Horisontella perspektiv, miljömässiga, mångfaldseffekter, jämställdhetseffekter

Projektet ska bidra till innovativa idéer för minskad miljöpåverkan och jämställd
vård. Projektverksamheten ska innehålla säkerställande av- och kritiskt granska att
alla delar planeras, genomförs och följs upp ur samtliga hållbarhetsperspektiv. Inom
aktiviteterna kommer speciella satsningar fokusera på exempel där nyskapande och
innovation bidrar till att möta utmaningar utifrån social och miljömässig hållbarhet.
Projektet ska även ta fram kriterier för att bedöma potentialen i innovativa idéer som
bidrar till att stärka hälso- och sjukvårdens resurseffektivitet samtidigt som de möter
samhällsutmaningar kring främst mångfald, jämställdhet, klimat och miljö.
Projektorganisation

Styrgruppen består av Uppsala Universitet Innovation (verksamhetsansvarig),
Uppsala Universitet och Science Park Gotland (rektorsråd tillika styrelseledamot
SPG), Region Gotland (regiondirektör, förvaltningsdirektör hälso- och sjukvård,
samt representant från regionstyrelseförvaltningen). Den rådgivande gruppen består
av funktioner inom organisationerna som samverkansansvarig, kvalitetschef samt
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verksamhetsledare, dessa utgör ett strategiskt stöd för projektledarna. Projektgruppen
tillhandahåller förutom projektledare och biträdande projektledare även
affärsrådgivare, samverkansledare, innovationslotsar och kommunikatör. I frågor
som kan uppstå mellan styrgruppsmötena spelar kvalitetschefen och
sjukvårdsdirektören (HSF) viktiga roller som stöd till projektledare och biträdande
projektledare. Science Park Gotland stöttar och coachar idéer både i tidig och senare
fas, samt ansvarar för tidiga omvärldsanalyser.
Genomförande

Initialt behöver arbetstid läggas på att skapa den struktur som ska
möjliggöra samverkan i form av förstudier. Detta kräver
exempelvis fysiska möten mellan forskare och praktiker,
studiebesök, verksamhetsbesök, företagsbesök, större konferenser
där olika funktioner möts för dialog och att idéer kan
vidareutvecklas.
Projektet utgår ifrån att de inledande stegen kräver omfattande
insatser och arbetstid om identifierade idéer ska kunna bearbetas,
vägledas och lotsas vidare till de olika följande stegen
(verksamhetsutveckling eller förstudier).
En omfattande kunskapsspridning, information och dialog krävs fortlöpande om
projektet ska nå målsättningen att få fram förstudier enligt delmålen.
Resultatet av förstudier ska rapporteras med stöd av en mall som
utarbetas av projektgruppen i samråd med seniorrådgivaren. UUI:s
erfarenheter av förstudier i ACCESS-projektet inom Östra
Mellansverigeprogrammet tas tillvara i utformandet av mallen.
Förstudier som genomförs under första halvan av projekttiden kan
även tänkas vara underlag för exempelvis inspirationsseminarier
med deltagande praktiker och forskare.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2020-10-01 – 2023-04-30
Beslut om finansiering för 2020 togs den 27 maj 2020.

Kostnader
Egen personal
Schablonkostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Summa finansiering

2020
2021
2022
2023
Totalt
425 768 4 036 195 4 108 195
827 049 9 397 207
344 248 2 839 212 2 914 201
695 084 6 792 745
770 016 6 875 407 7 022 396 1 522 133 16 189 952
385 008 3 437 703 3 511 198
761 066 8 094 975
385 008 3 437 704 3 511 198
761 067 8 094 977
770 016 6 875 407 7 022 396 1 522 133 16 189 952

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Innovationssystem Gotland ligger helt i
linje med Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 insatsområde ”Företagsfrämjande
och nyindustrialisering”. Även den rapport som ligger till grund för Hållbara Gotland
där regeringens företrädare speciellt preciserar behovet av ökad innovationsgrad är
starkt relaterad till projektet.
Projektet överensstämmer väl med Region Gotlands ambitioner i det pågående
arbetet med Regional utvecklingsstrategi (RUS) Vårt Gotland 2040, där
dialogprocessen tydligt visar på behovet av ökad innovation som hävstång till
utmaningar inom hållbar omställning och demografisk utveckling. Strategisk
inriktning som nämns i strategin prioriterar bl a insatser som stimulerar samspel
mellan näringsliv, akademi, offentliga myndigheter och föreningslivet för stärkt
innovationsförmåga vilket projektet har för avsikt att arbeta med. I Europa 20203 (4)
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strategin kopplar projektet till Smart tillväxt genom att höja kunskapsnivå och
innovationsförmåga inom hälso- och sjukvård på Gotland.
Beslutsunderlag

Innovationssystem Gotland - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder inkommen
2020-03-09.
Villkor

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

Representanter för 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
Uppsala Universitet
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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
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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

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Detaljerad budget Innovationssystem Gotland Final.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Medfinansieringsintyg Innovationssystem Gotland.pdf

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Personalintensiv budget Innovationssystem Gotland.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Riskanalys EU-projekt_ISG.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Samverkansavtal.pdf

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Upphandlingsplan EU-projekt Innovationsmiljö Gotland.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

UUI delegation 2018 ufv 2018_390.pdf

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Originalansökan
Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
2020-03-09

2020-03-09

2020-03-09

2020-03-09

2020-03-09

2020-03-09

2020-03-09

2020-03-09

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 139

Innovationssystem Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/579
AU § 128

Regionstyrelsens beslut

Projektet godkänns.
• Region Gotland medfinansierar projektet Uppsala universitets projekt
”Innovationssystem Gotland” med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 1 515 404 kronor ur 2020 års anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2020-10-01 till 2020-12-31. Slutredovisning ska inkomma
senast 2021-01-31.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Den hälsorelaterade ekonomin karakteriseras av en bransch med kunskapsintensiva
verksamheter där avancerade produkter och tjänster är en del av vardagen, den utgör
också en samhällsutmaning i såväl demografiperspektiv som ökade driftsutgifter.
Samtidigt finns här en stor potentiell innovations- och utvecklingskraft som kan
frigöras genom en samarbetsmodell mellan praktiska utförare inom verksamheterna
och forskare. Genom att medarbetare inom vårdsektorn på ett tidigt idéutvecklingsstadium praktiskt kan pröva olika metoder, följs och lotsas idéerna vidare till
matchande forum via innovationslotsar och möta antingen marknaden via
inkubatorn Science Park Gotland eller förvaltas i den egna organisationen.
Projektet ska medverka till att skapa en stegvis processad samarbetsmodell med
innovationslotsar och kvalificerat stöd som möjliggör för verksamma praktikers/
medarbetares idéer att nå forsknings- eller innovationshöjd genom förstudier som
stärker det gotländska innovationssystemet och därmed näringslivet i stort. Varje nytt
företag inom vårdsektorn är ett viktigt tillskott till det gotländska näringslivet och
Gotlands demografiska utmaningar.
Projektidén är förankrad hos verksamhetsföreträdare, den fackliga samverkanskommittén samt i den politiska nämnden.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Innovationssystem Gotland ligger helt
i linje med Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 insatsområde
”Företagsfrämjande och nyindustrialisering”. Även den rapport som ligger till grund
för Hållbara Gotland där regeringens företrädare speciellt preciserar behovet av ökad
innovationsgrad är starkt relaterad till projektet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 139 forts
RS 2020/579
AU § 128

Projektet överensstämmer väl med Region Gotlands ambitioner i det pågående
arbetet med Regional utvecklingsstrategi (RUS) Vårt Gotland 2040, där dialogprocessen tydligt visar på behovet av ökad innovation som hävstång till utmaningar
inom hållbar omställning och demografisk utveckling. Strategisk inriktning som
nämns i strategin prioriterar bl a insatser som stimulerar samspel mellan näringsliv,
akademi, offentliga myndigheter och föreningslivet för stärkt innovationsförmåga
vilket projektet har för avsikt att arbeta med. I Europa 2020-strategin kopplar
projektet till Smart tillväxt genom att höja kunskapsnivå och innovationsförmåga
inom hälso- och sjukvård på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-03-09
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-20
Skickas till
Uppsala universitet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 61

Innovationssystem Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/579

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar projektet Uppsala universitets projekt ”Innovationssystem Gotland” med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 7 709 967 kronor, varav 3 437 703 kronor ur 2021 års anslag 1:1,
3 511 198 kronor ur 2022 års anslag 1.1 och 761 066 kronor ur 2023 års anslag 1.1,
regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det operativa
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Den hälsorelaterade ekonomin karakteriseras av en bransch med kunskapsintensiva
verksamheter där avancerade produkter och tjänster är en del av vardagen, den utgör
också en samhällsutmaning i såväl demografiperspektiv som ökade driftsutgifter.
Samtidigt finns här en stor potentiell innovations- och utvecklingskraft som kan
frigöras genom en samarbetsmodell mellan praktiska utförare inom verksamheterna
och forskare. Genom att medarbetare inom vårdsektorn på ett tidigt idéutvecklingsstadium praktiskt kan pröva olika metoder, följs och lotsas idéerna vidare till
matchande forum via innovationslotsar och möta antingen marknaden via
inkubatorn Science Park Gotland eller förvaltas i den egna organisationen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Innovationssystem Gotland ligger helt
i linje med Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 insatsområde ”Företagsfrämjande och nyindustrialisering”. Även den rapport som ligger till grund för
Hållbara Gotland där regeringens företrädare speciellt preciserar behovet av ökad
innovationsgrad är starkt relaterad till projektet.
Projektet överensstämmer väl med Region Gotlands ambitioner i det pågående
arbetet med Regional utvecklingsstrategi (RUS) Vårt Gotland 2040, där dialogprocessen tydligt visar på behovet av ökad innovation som hävstång till utmaningar
inom hållbar omställning och demografisk utveckling. Strategisk inriktning som
nämns i strategin prioriterar bl a insatser som stimulerar samspel mellan näringsliv,
akademi, offentliga myndigheter och föreningslivet för stärkt innovationsförmåga
vilket projektet har för avsikt att arbeta med. I Europa 2020-strategin kopplar
projektet till Smart tillväxt genom att höja kunskapsnivå och innovationsförmåga
inom hälso- och sjukvård på Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 61 forts
RS 2020/579
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Uppsala Universitet

20 (36)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Nyps Id. 20205223, RS 2020/558
26 oktober 2020

Mats Jansson

Regionstyrelsen

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

•

Region Gotland medfinansierar RF-Sisu Gotlands projekt OUT – Experience
Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 4 159 227 kronor, varav 1 772 587 ur 2021 års anslag 1:1, 1 782 587
kronor ur 2022 års anslag 1:1 och 604 052 kronor ur 2023 års anslag regionala
tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det operativa
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet
för 2020 togs 2020-04-29.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.

Sammanfattning

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

Tjänsteskrivelse
Nyps Id. 20205223, RS 2020/558

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

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

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

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

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

Projektet ägs och leds av RF-SISU Gotland som ansvarar för att projektet får de
resurser och förutsättningar som krävs. Tillsammans med RF-SISU Gotland är
Gotlands förenade besöksnäring initiativtagare till projektet och de kommer att följa
projektet genom representanter i styrgruppen, såväl från styrelsen i föreningen som
med medlemmar från näringslivet. Projektet kommer att anställa en projektledare
och en kommunikatör. Jämställd representation beaktas genomgående i projektet, det
gäller även i val av projektledning och styrgrupp.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Nyps Id. 20205223, RS 2020/558

Styrgruppen består preliminärt av representanter från RF-SISU Gotland, Gotlands
Förenade Besöksnäring, Idrottens Ö, Region Gotlands kultur och fritidsenhet samt
Uppsala universitet Campus Gotland.
Genomförande

Projektet har två arbetspaket affärsutveckling samt produkt- och
marknadsutveckling.
Affärsutveckling för hållbara upplevelser och affärsmodeller innehåller insatser för
att små företag inom sportnäringen och idrottsföreningar ska utveckla hållbara
affärsmodeller som i sin tur skapar strategiska samarbeten, utifrån bred inkludering,
lokal förankring, lågt klimatavtryck och jämställdhet dem emellan.
Produkt- och marknadsutveckling ska bidra till att små företag och föreningar har
fokus på social och ekologisk hållbarhet för att utveckla nya tematiska produkter,
tjänster och reseanledningar som skapat förutsättningar för säsongsförlängning, nya
evenemang och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och
affärssegment. Ett gemensamt material för digital kommunikation och digitala
kontaktytor som underlättar affärsrelationen med marknaden kommer att göras
tillgängligt för och används av företag och föreningar.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2020-09-01 – 2023-04-30
Beslut för 2020 års finansiering togs den 29 april 2020.

Kostnader

2020

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

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

Summa kostnader

2021

1 001 726 3565174

2022

2023

Totalt

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

3 565 174 1 208 104 9 320 178

Finansiering

Europeiska regionalfonden
Region Gotland, anslag 1:1
Summa finansiering

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

604 052 4 660 089
604 052 4 660 089

3 565 174 1 208 104 9 320 178

Bedömning

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

Tjänsteskrivelse
Nyps Id. 20205223, RS 2020/558

Beslutsunderlag

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

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

Representanter från projektet ska delta på erfarenhetsträffar som arrangeras av
Region Gotland. Projektledare och projektmedarbetare ska även finnas tillgängliga
för löpande uppföljning under projektperioden.
Övrigt

Rapportering och begäran om utbetalning följer Tillväxtverkets plan.
Regionstyrelseförvaltningen

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

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

Stödsökande

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

Org.Nr: 834000-6611
1030
Visby

Arb.ställenr.: 11348604
Besöksadress:
Färjeleden
5
62158 Visby

J

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Nej
Hemsida www.rfsisu.se/Gotland

Samverkanspart
Betalningssätt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tid och aktivitetsplan
Aktivitet

Beskrivning

Extern kommunikation
och resultatspridning

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

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

-

Kostnad

-

2 004 312

Aktivitet

Avslutsarbete

Utvärdering och lärande

Extern utvärderare

Läranderesor

Affärsutvecklings
program för fördjupande
samarbeten
mellan
företag och föreningar

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

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2023-03-01
2023-04-30

-

267 242

2020-09-01
2023-02-28

-

801 725

2020-09-01
2023-02-28

-

450 000

2020-09-01
2023-02-28

-

100 000

2020-09-01
2023-02-28

-

1 846 725

Aktivitet

Stimulera
produktutveckling

Gemensam
kommunikation

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

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-09-01
2023-02-28

-

1 501 725

2020-09-01
2023-02-28

-

801 725

Aktivitet

Beskrivning

Digitalt material

Nätverksbyggande
mellan
företag
föreningar

och

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

Startdatum
Slutdatum

-

Kostnad

2020-09-01
2023-02-28

-

775 000

2020-09-01
2023-02-28

-

921 725

Budget

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

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

2020

2021

2022

2023

Totalt

140 000
160 000
180 000

420 000
480 000
540 000

420 000
480 000
540 000

140 000
80 000
180 000

1 120 000
1 200 000
1 440 000

25 000

65 000

65 000

25 000

180 000

20 000

140 000

140 000

150 000

450 000

25 000

250 000

250 000

250 000

775 000

65 000

250 000

250 000

0

565 000

30 000

400 000

400 000

100 000

930 000

20 000

30 000

50 000

0

100 000

15 000

80 000

80 000

15 000

190 000

104 573

313 718

313 718

87 144

819 153

217 152

651 456

651 456

180 960

1 701 024

1 001 725

3 620 174

3 640 174

1 208 104

9 470 177

0
0
1 001 725

75 000
75 000
3 545 174

75 000
75 000
3 565 174

0
0
1 208 104

150 000
150 000
9 320 177

1 001 725

3 545 174

3 565 174

1 208 104

0
9 320 177

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

0

1 772 587

1 782 587

604 052

4 660 088

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

1 772 587

1 782 587

604 052

4 660 088

1 772 587

1 782 587

604 052

4 660 088

0

0
0
1 772 587

1 782 587

604 052

4 660 088

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2020
500 863

2021
1 772 587

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

2022
1 782 587

2023
604 052

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

Totalt
4 660 089

Förskott

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

Mina kontakter

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

Bo Johansson
0498-207051

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

Bo Ronsten
0498-20707

Dokument

bo.johansson@rfsisu.se
Ekonomi

bo.ronsten@rfsisu.se
Kontaktperson

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Inköps- upphandlingsplan EU-projekt OUT200302.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Riskanalys EU-projekt OUT_240220.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

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

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Protokoll 3-19 GI konstituerande.pdf

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Budget ERUF projektet Outdoor_FINAL_RFSISUGotland.xlsx

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Originalansökan
Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
2020-03-05

2020-03-05

2020-03-05

2020-03-05

2020-03-05

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 113

OUT – Experience Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/558
Regu § 20

Regionstyrelsens beslut

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

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

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 113 forts
RS 2020/558
Regu § 20

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

Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskottets förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-03-05
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-03
Skickas till
RF-Sisu Gotland

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 62

OUT – Experience Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/558

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar RF-Sisu Gotlands projekt OUT – Experience
Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 4 159 227 kronor, varav 1 772 587 ur 2021 års anslag 1:1, 1 782 587 kronor
ur 2022 års anslag 1:1 och 604 052 kronor ur 2023 års anslag regionala
tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det operativa
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-04-29.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

RF-SISU Gotlands projekt OUT – Experience Gotland ska stärka förutsättningarna
för hållbar outdoor-turism på Gotland. Det sker genom affärs-och marknadsutveckling för sportföretag och idrottsföreningar som erbjuder event, upplevelser,
produkter och tjänster inom outdoorsektorn. Potentialen för företags- och föreningsutveckling inom hållbarhet finns i samarbetet dem mellan och Agenda 2030 genomsyrar alla aktiviteter i projektet. Projektet kommer även att stötta företagens
internationella konkurrenskraft genom att utveckla gemensamt material för digital
kommunikation som kan användas i målgruppens affärsrelationer med marknaden.
Förväntat resultat är ökad tillväxt hos sportföretag och idrottsföreningar aktiva inom
outdoorsektorn. Vid projektavslut har målgruppen stärkt sin förmåga att arbeta aktivt
med hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi, inkludering/mångfald samt jämställdhet
som innovationsdrivande faktorer för att utveckla nya tematiska produkter och reseanledningar. Det har bidragit till att det har skapats förutsättningar för säsongsförlängning och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och
affärssegment. Den långsiktiga effekten är att besökare vet att på Gotland kan de
delta i upplevelser, köpa paket och produkter som har låga klimatavtryck samt hög
nivå av inkludering i det lokala sportlivet.
Projektet utgör ett av tre utvalda tematiska områden inom den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland.
Projektet Out – Experience Gotland kopplar tydligt till styrkeområdet besöksnäring
som är utpekat i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 62 forts
RS 2020/558

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet ligger i linje med Tillväxtprogrammets
insatsområde ”Att använda befintliga resurser bättre för att skapa fler reseanledningar
höst, vinter och vår och därmed attrahera fler besökare under dessa perioder”.
Projektet tar också ett nödvändigt helhetsgrepp på en av de tre tematiska inriktningarna,
Outdoor, som ingår i den antagna Regionala besöksnäringsstrategin för Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla besöksnäringen på Gotland. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
RF-Sisu Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Nyps Id 20252353, RS 2019/1351
26 oktober 2020

Catrine Wikström

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, sammanlagt högst
3 969 168 kronor, varav 2 345 240 kronor ur 2021 års anslag 1:1 och
1 623 928 kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet
har beviljats medel från Tillväxtverket för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken.



Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av
projektet för 2020 togs 2020-05-27.



Beslutet avser perioden 2021-01-01 – 2022-09-20. Slutredovisning ska
inkomma senast 2022-10-31.

Sammanfattning

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.

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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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
Nyps Id 20252353, RS 2019/1351

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
organisering och styrning av uppdraget för att främja en hållbar strukturomvandling
och utveckling av det gotländska näringslivet och samhället.
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.
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. Projektstart är 1 juni 2020 (beslut om 2020 års finansiering togs den 27 maj
2020) och projektet förväntas pågå till september 2022.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Nyps Id 20252353, RS 2019/1351

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
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.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Nyps Id 20252353, RS 2019/1351

Projektbeskrivning

Uppdraget att leda, samordna, följa upp, samt redovisa resultaten av regionala
utvecklingsinsatser, vilket följer av det regionala utvecklingsansvaret, ligger inom
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.
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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
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.
2.
3.
4.

Intern samverkan och styrning av det regionala utvecklingsuppdraget
Utveckling av gränssnittet mellan regional ledning och intern kommunal styrning
Utveckling av regionala samhandlingsprogram
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 för perioden 2020-06-01-2022-09-20.
Beslut om medel för 2020 togs den 27 maj 2020.
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
Summa finansiering
1 459 454 4 690 480

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.
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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
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.
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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
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

Representanter för 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.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Uppsala Universitet Campus Gotland
Region Gotland, Avdelningen för regional utveckling
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Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

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

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

Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedel som egenidentifierade
insatsområden och det kommande projektet fokuserar på de horisontella perspektiven
klimat/energi/miljö, jämställdhet samt integration/mångfald inom alla fyra moduler,
liksom ovan nämnda kriterier för intersektionalitet.
Behovsinventeringen har tre delar, bakgrund/nuläge, insatser och börläge. Givna
frågor från Tillväxtverket, liksom en instruktion, ligger till grund för inventeringen.
Bakgrunden ska ge en nulägesbild av hur regionen har arbetat med hållbarhet i

forts
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särskilda uppdrag, vilka målgrupper som är i fokus för det fortsatta arbetet samt vilka
hållbarhetsutmaningar som ska adresseras. Avsnittet Insatser ska beskriva exempel på
insatser inom de två egenidentifierade och de två obligatoriska modulerna. Börläget
innehåller formulerade mål och effekter på kort och lång sikt för samtliga fyra
moduler.
Länsstyrelsen och Uppsala universitet Campus Gotland är i behovsanalysen
identifierade som de viktigaste externa samverkansparterna, jämte övriga externa
utvecklingsaktörer, bland annat inom det företagsfrämjande systemet.
Förvaltningens bedömning är att redovisade insatser är nödvändiga för att stärka och
utveckla arbetet med hållbar regional utveckling i det regionala tillväxtarbetet.
Mot bakgrund av att hela 1:1-anslaget, i enlighet med § 4 förordningen (2017:538)
och villkorsbeslut för 2020, ska användas för utveckling i det regionala tillväxtarbetet
avseende hållbarhet, gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att kommande
projekt till stora delar har potential att möta Tillväxtverkets och det omgivande
samhällets förväntningar på att Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig
aktör levererar ett hållbart regionalt tillväxtarbete.
Konsekvensanalyser är inte genomförda, men en högre grad av integrering av sociala
och miljömässiga perspektiv i det regionala tillväxtarbetet bedöms generellt ha en
positiv inverkan utifrån barnkonventionen, ur genusperspektiv, ur klimat/energi och
miljöperspektiv samt ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på utvecklingsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

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

Filnamn:

annette.glover@gotland.se
Ekonomi

Beskrivning:
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 63

Vägar till hållbar utveckling - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2019/1351

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Vägar till hållbar
utveckling med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst
3 969 168 kronor, varav 2 345 240 kronor ur 2021 års anslag 1:1 och 1 623 928
kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats
medel från Tillväxtverket för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 – 2022-09-20. Slutredovisning ska inkomma
senast 2022-10-31.
•

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 kapitalförsörjning. I detta sammanhang ska också
noteras att regeringen har ett särskilt mål för jämställd regional tillväxt.
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
organisering och styrning av uppdraget för att främja en hållbar strukturomvandling
och utveckling av det gotländska näringslivet och samhället.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 63 forts
RS 2019/1351

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.
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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 63 forts
RS 2019/1351

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 stadlandperspektiv 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.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Uppsala Universitet Campus Gotland
Region Gotland, Avdelningen för regional utveckling
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Nyps id 20295994, RS 2020/1589
26 oktober 2020

Annette Glover

Regionstyrelsen

En hållbar besöksnäring efter coronoapandemin - Ansökan om
medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar Gotland Besöksnäring AB:s projekt En hållbar
besöksnäring efter coronapandemin med 50 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 2 249 612 kronor, varav 754 816 kronor ur 2021 års anslag 1:1,
1 249 816 kronor ur 2022 års anslag 1:1 och 244 980 kronor ur 2023 års anslag
1:1 regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det
nationella regionalfondsprogrammet.
Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.

Sammanfattning

Projektet ska förbättra förutsättningarna för företag och företagare att komma stärkta
och långsiktigt hållbara ur pandemin Covid-19. Besöksnäringen är ett identifierat
styrkeområde som skapar jobb och tillväxt på Gotland, där Gotlands besöksnäring
står för en tredjedel av Gotlands totala ekonomi. Det är viktigt i
återhämtningsarbetet under och efter pandemin att det utgår från de 12
hållbarhetsprinciperna för en hållbar besöksnäring utifrån målen i Agenda 2030. Det
sker genom insatser som tar fasta på krisen som en möjliggörare för hållbar
utveckling i företagen, projektaktiviteter som skapar social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet riktade främst till små och medelstora företag i kris på
Gotland. Projektet innebär också samverkansinslag med andra destinationer (Öland
och Västervik) som möter samma utmaningar och är i behov av samma effektmål,
vilket möjliggör ett gemensamt lärande både under och efter projektperioden. Extra
fokus läggs på områden som varit utsatta på Gotland på grund av ö-läget, som till
exempel företag inom ”Möten & Evenemang”. Fokus läggs även på områden som i
den regionala utvecklingsstrategin ses som generella problem men som nu i
pandemins spår blivit till en krisanledning för företagen till exempel de gotländska
företagens låga digitaliseringsmognad. Projektaktiviteterna berör stödfunktioner och
kompetensutveckling inom områdena affärsutveckling, samverkan och utbyte,
ledarskap, exportmognad och digitalisering. Aktiviteterna i projektet är riktade direkt
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Region Gotland
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Nyps id 20295994, RS 2020/1589

till företagen och består av fyra utvecklings- och uppbyggnadsfaser med fokus på
hållbarhet inom ovanstående samt omställningsförmåga, återhämtningsförmåga och
framtidssäkring. Aktiviteterna kompletterar och knyter an till den handlingsplan för
gotländska besöksnäringsstrategin som redan finns antagen, men med tydligt fokus
på att stärka företag i Covid-19-relaterad kris. De fyra aktivitetspaketen löper
parallellt då olika företag kan vara i behov av olika insatser, och under hela projektet
pågår utvärdering och lärande, kommunikation av projektets resultat och delmål för
implementering och spridning av projektets resultat, effekter och strategiska
påverkan. Aktiviteterna sker i tätt kunskapsutbyte och samarbete över
regiongränserna med relevanta aktörer på Gotland, i Västervik och på Öland och alla
aktiviteter har sin grund i jämställdhet, miljö, likabehandling och icke-diskriminering
som verktyg för att nå resultat.
Syfte

Projektet ska förbättra förutsättningarna för företag och företagare att komma stärkta
och långsiktigt hållbara ur coronapandemin.
Mål

Att de deltagande företagen har gott utgångsläge för hållbar omställningsförmåga
genom fokus på företagarens och anställdas kompetensutveckling, ökat självledarskap och ökad social och miljömässig. Att företagen kan dra nytta av hållbar
affärsutveckling med fokus på ett socialt och miljömässig perspektiv för att vara redo
för nystart efter pandemin. Att de deltagande företagen har en hållbar ekonomisk
återhämtningsförmåga och kan fortsätta sin verksamhet i framtiden med ett stort
fokus på hållbarhet.
Målgrupp

Primär målgrupp: Gotländska SMF inom besöksnäringen som är eller kan komma i
kris på grund av Covid-19. Stort fokus läggs på områden som varit extra utsatta på
Gotland på grund av ö-läget, som företag inom ”Möten & Evenemang”.
Regionöverskridande samarbetspartners: Ölands Turistförening och Västervik
Framåt. Sekundära målgrupper: - Underleverantörer till besöksnäringen, så kallade
infrastrukturföretag. Exempelvis de företag inom kulturella & kreativa näringar och
tjänsteleverantörer som möjliggör evenemang och stora möten. Skulle denna grupp
försvinna har besöksnäringen sämre konkurrenskraft framöver att genomföra sin
verksamhet. - Besöksnäringsföretag på Öland och i Västervik - Övriga näringslivet:
Projektet skapar nytta och utvecklingsmöjligheter för hela det regionala näringslivet
genom att bland annat lyfta innovativa lösningar som kan spridas nationellt för att
stärka Sveriges konkurrenskraft framöver. På Gotland står småföretagen för den
största andelen av de kommunala skatteintäkterna och en tredjedel av Gotlands totala
ekonomi bärs upp av besöksnäringen. Därför är en besöksnäring i kris också en kris
för Gotland, och en hållbar besöksnäring som står stärkt under och efter pandemin
är också till gagn för Gotland. Organisationer som arbetar för att stärka företagandet
på Gotland är intressenter, exempelvis: - Företagarna på Gotland, Almi
Företagspartner, Gotland Convention Bureau, Tillväxt Gotland, andra projekt för
stärkt besöksnäring, Region Gotland (med bland annat projektet Vägar till hållbar
utveckling), Science Park Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland
(forskningsprojekt om hållbar turism under pandemin).
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Horisontella perspektiv

På övergripande nivå: Region Gotlands strategi för besöksnäringen om en hållbar
framtid grundar sig dels på Agenda 2030 men även på flera års genomlysning av den
gotländska besöksnäringens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Pandemin har
varit ett oväntat hot och finns inte med i handlingsplanen för genomförande av
strategin som är redo att sjösättas. Projektet skapar möjligheter att på ett effektivt
och hållbart sätt kombinera de insatser som tidigare planerats med nya insatser som
kan parera pandemins negativa effekter. Detta gör att vi genom projektet vill kunna
anpassa insatser och identifiera fler nya behov. På projektnivå: För genomförandet av
projektet är det viktigt att hänsyn tas till faktorer som miljö, psykisk hälsa bland
företagare i kris, mångfald och jämställdhet, liksom behov och förutsättningar som
olika delar av branschen och grupper av företag kan ha eller stå inför. Det är även
viktigt att ha ett öra mot marken gällande inte bara marknads-förutsättningar, utan
även samhällsförändringar i spåren av Covid-19. Redan nu är en tydlig lärdom från
nuvarande pandemi vikten av hållbarhet i besöksnäringen inför kommande kriser.
Hållbarhet är förutsättningen för att effektmålen ska uppnås och alla tre
hållbarhetsdimensioner ska därför finnas med i varje steg i projektets aktiviteter.
Projektmålen och delmål visar även hur hållbarhetsaspekter är integrerade i
projektets olika delar riktade direkt till företagare.
Projektorganisation

Projektet ägs och leds av Gotlands besöksnäring AB som ansvarar för att projektet
får de resurser och förutsättningar som krävs. Projektet kommer att anställa en
projektledare (100% hela projekttiden utom de sista månaderna), en samordnare som
även sköter projektekonomin (20%) och en kommunikatör (20%). Rekryteringen
startar vid beslut om tilldelning av medel. En extern utvärderade anställs på
konsultbasis för att följa projektet för att säkerställa och utvärdera kvalitet och
lärande.
Styrgruppen består av Gotlands Besöksnärings AB styrelse med bred representation
från besöksnäringen, samt representant för Region Gotlands näringslivsstrategiska
och besöksnäringsstrategiska arbete.
Genomförande

Gotlands Besöksnäring AB samlar och representerar hela Gotlands besöksnäring, de
allra minsta företagen och de allra största. Det är den enda organisationen som finns
där dessa aktörer samlas. Arbetet med implementeringen av den gotländska
besöksnäringsstrategin leds genom ett partnerskap mellan Gotlands Besöksnäring AB
och Region Gotland, och i samverkan med större aktörer inom besöksnäringen,
Länsstyrelsen och Uppsala Universitet Campus Gotland.
För genomförandet av projektet är det viktigt att hänsyn tas till faktorer som miljö,
psykisk hälsa bland företagare i kris, mångfald och jämställdhet, liksom behov och
förutsättningar som olika delar av branschen och grupper av företag kan ha eller stå
inför.
Intern utvärdering av de insatser och aktivitetspaket som görs sker halvårsvis och i
den planerade slutkonferensen finns inplanerat moment för hur projektresultat och
lärande ska tas vidare efter projektets avslutning. Varje vecka görs en intern
avstämning under genomförandet av projektet och projektledaren svarar för att hålla
styrgruppen och referensgruppen informerad genom kvartalsvisa avstämningar och
oftare vid behov.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Nyps id 20295994, RS 2020/1589

Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2021-01-01 – 2023-04-30

Kostnader
2021
2022
Egen personal
732 000
732 000
Extern personal/köpta tjänster
207 000
882 000
Resor och logi
40 000
260 000
Material och lokaler
40 000
135 000
Schablonkostnader
490 631
490 631
Summa kostnader
1 509 631 2 499 631
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
754 816 1 249 816
Nationella regionalfondsprogrammet 754 815 1 249 815
Summa finansiering
1 509 631 2 499 631

2023
156 000
140 000
36 000
53 400
104 560
489 960

Totalt
1 620 000
1 229 000
336 000
228 400
1 085 822
4 499 222

244 980 2 249 612
244 980 2 249 610
489 960 4 499 222

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet En hållbar besöksnäring efter
coronapandemin ligger väl i linje med Regional besöksnäringsstrategin för Gotland.
Projektet ansluter väl till den avgörande förutsättningen för turismen och
besöksnäringen att utvecklas på ett hållbart sätt som tar hänsyn till alla tre
dimensionerna ekonomi, ekologi och den sociala aspekten.
Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 20162020, där utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål är ett viktigt mål.
Beslutsunderlag

En hållbar besöksnäring efter coronapandemin - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder inkommen 2020-10-21.
Villkor

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

Representanter för 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

Stefan Persson
Utvecklingsdirektör

Skickas till
Gotlands Besöksnäring AB

4 (4)

RS 2020/1589

Ansökan om stöd
Allmänna uppgifter
1.1
Projektnamn: 20292006 Genomförandeprojekt: En hållbar besöksnäring efter
Coronapandemin
Ansökansid: 133877
Ärendeid: 20295994
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION GOTLAND
Stödsökande
1.2
Namn: Fören Gotlands Förenade Besöksnäring
Donners Plats
62157 Visby
Sverige

Arbetsställe
Namn:
Postadress:

Org.Nr: 802489-6980

Arb.ställenr.:
Besöksadress:

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Nej
Hemsida https://gotlandsbesoksnari ng.se/
1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

Typ av konto: Bankkontonummer

Kontonummer: 84406943788782-2
Detaljerad info:

1.5

Projektinformation

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?

En tredjedel av Gotlands totala ekonomi bärs upp av besöksnäringen. För många gotlänningar
handlar det om det egna jobbet, tryggheten och försörjningen då Gotland har en stor andel
enmansföretag/microföretag inom besöksnäringen. Unga riskerar att drabbas extra hårt, då
många får sitt första jobb i besöksnäringen. Hur företagen klarar av att återhämta sig från krisen
får därför stora effekter, inte bara för besöksnäringen, utan för Gotlands ekonomi,
arbetsmarknad, framtida skattekraft och övergripande förutsättningar att komma tillbaka från
luisen. Företag inom besöksnäringen på Gotland är nu i kris och i extra utsatt läge på grund av
Covid-19-pandemin. ORSAKER till varför målgruppen är i kris: - Pandemin och
reserestriktioner slår hårt mot Gotlands besöksnäring som utgör en stor andel av öns
företagande. - Säsongen är intensiv men kort, över hälften av alla ca 1 miljon besökare reser
under tre sommarmånader med en absolut topp för juli månad. Det dröjer därför till nästa
period med möjlighet till intäkter, med osäkerhet kring framtida restriktioner. - Företagare har
inte personella, ekonomiska eller kunskapsmässiga resurser för att effektivt komma ur krisen på
egen hand. - Digitaliseringsmognaden är låg bland dessa SMF, så intäktsmöjligheter genom
dessa har inte kunnat nyttjas under krisen i önskvärd omfattning. EFFEKTER som pandemin

innebär för målgruppen: - Färre möjligheter till satsningar på ekologisk, ekonomisk och socialt
hållbar tillväxt. - Färre resurser för innovationer. Likviditeten finns inte. - Små och medelstora
företag på Gotland inom besöksnäringen riskerar konkurs. - De företag som inte går i konkurs
kan ha mycket svag återhämtningsförmåga och bli sårbara, med lägre konkurrenskraft - Psykisk
ohälsa och minskad social hållbarhet för både anställda och företagaren. - Varsel,
korttidspermitteringar och konkurser påverkar Gotlands skatteintäkter framöver - enligt SKRs
prognos från april tappar region Gotland 156 miljoner: jobb och sysselsättning är avgörande för
regionens möjligheter till en bra välfärd för alla på Gotland. - Lägre sysselsättningsgrad med
negativ påverkan fört.ex. utrikes födda personer samt ungdomar, två grupper som ofta får sina
första jobb inom besöksnäringen. - Företagen har inte tillgång till alla resurser som stärker
eventuell nödvändig omställningsförmåga samt i många fall inte heller kompetensen att
genomföra omställningen - Exportmognaden riskerar att backa från redan svagt utgångsläge,
med negativ påverkan även på rikets konkurrenskraft inom internationell besöksnäring
Gotländska företag inom besöksnäringen har gjort ett stort och tufft arbete med att hantera den
uteblivna försäsongen och en sommar helt utan stora evenemang som stora konserter,
Almedalsveckan, Medeltidsveckan och andra temaveckor utifrån rådande förutsättningar.
Andelen företag som fram till aug 2020 har gått i konkurs är låg men hållbarheten för företagen
att överleva, hålla ut och hålla i de kommande åren är hotad. Gotland står väl rustat att
genomföra insatser som behövs för att stärka besöksnäringen: Region Gotlands Strategi för
Besöksnäringen om en hållbar framtid grundar sig dels på Agenda 2030 men även på flera års
genomlysning av den gotländska besöksnäringens styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Pandemin har varit ett oväntat hot och finns inte med i handlingsplanen för genomförande av
strategin som är redo att sjösättas. Projektet skapar möjligheter att på ett effektivt och hållbart
sätt kombinera de insatser som tidigare planerats med nya insatser som kan parera pandemins
negativa effekter, vilket gör att vi genom projektet vill kunna anpassa insatser och identifiera fler
nya behov. Projektresultaten och lärandet kommer att spridas bland annat genom samarbete
med Uppsala universitets forskare inom hållbar besöksnäring och vara en del i att stärka
Sveriges besöksnäring, bryta hacket i besöksnäringskurvan och göra det möjligt att Gotland blir
en mer exportmogen destination.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken

Projektet ska förbättra förutsättningarna för företag och företagare att komma stärkta och
långsiktigt hållbara ur pandemin Covid-19: Besöksnäringen är ett identifierat styrkeområde som
skapar jobb och tillväxt på Gotland, där Gotlands besöksnäring står för en tredjedel av Gotlands
totala ekonomi. Det är viktigt i återhämtningsarbet et under och efter pandemin att det utgår
från de 12 hållbarhetsprinciperna för en hållbar besöksnäring utifrån målen i Agenda 2030. Det
sker genom insatser som tar fasta på krisen som en möjliggörare för hållbar utveckling i
företagen, projektaktiviteter som skapar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet riktade
främst till små och medelstora företag i kris på Gotland. Projektet innebär också
samverkansinslag med andra destinationer (Öland och Västervik) som möter samma
utmaningar och är i behov av samma effektmål, vilket möjliggör ett gemensamt lärande både
under och efter projektperioden. Extra fokus läggs på områden som varit utsatta på Gotland på
grund av ö-läget, som till exempel företag inom Möten och Evenemang, fokus läggs även på
områden som i den regionala utvecklingsstrategin ses som generella problem men som nu i
pandemins spår blivit till en krisanledning för företagen till exempel de gotländska företagens
låga digitaliseringsmognad. Projektaktiviteterna berör stödfunktioner och kompetensutveckling
inom områdena affärsutveckling, samverkan och utbyte, ledarskap, exportmognad och
digitalisering. Aktiviteterna i genomförandeprojektet är riktade direkt till företagen och består
av 4 utvecklings- och uppbyggnadsfaser med fokus på hållbarhet inom ovanstående samt
omställningsförmåga, återhämtningsförmåga och framtidssäkring av krisens lärdomar.
Aktiviteterna kompletterar och knyter an till den handlingsplan för gotländska
besöksnäringsstrategin som redan finns antagen, men med tydligt fokus på att stärka företag i
Covid-19-relaterad kris. De fyra aktivitetspaketen löper parallellt då olika företag kan vara i
behov av olika insatser, och under hela projektet pågår utvärdering och lärande,
kommunikation av projektets resultat och delmål för implementering och spridning av
projektets resultat, effekter och strategiska påverkan. Al<tiviteterna sker i tätt kunskapsutbyte
och samarbete över regiongränserna med relevanta aktörer på Gotland, i Västervik och på Öland
och alla aktiviteter har sin grund i jämställdhet, miljö, likabehandling och icke-diskriminering
som medel för att nå resultat. Det är viktigt att i projektet möta, stötta och coacha företagen där
de är istället för att erbjuda generaliserade workshops som utgår från att alla företagare har
samma förutsättningar. Projektet är väl förankrat inom region Gotland och bland
besöksnäringsföretag på Gotland. De krisstödsaktiviteter som utifrån förstudiens resultat

förväntas ingå i projektet finns inte idag i projektägarens ordinarie verksamhet. Nuläges- och
behovsanalysen genererad av förstudien kommer vara grund för agila insatser baserade på
deltagarnas utvecklings- och stödbehov, i dagsläget saknas en kartläggning över vilka insatser
gotländska SMF:s behöver för att närma sig ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt företagande.
GFBs roll som projektägare: Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) samlar och representerar
hela Gotlands besöksnäring, de allra minsta företagen och de allra största. Det är den enda
organisationen som finns där dessa aktörer samlas. Arbetet med implementeringen av den
gotländska besöksnäringsstrategin leds genom ett pa1tnerskap mellan GFB och Region Gotland,
och i samverkan med större aktörer inom besöksnäringen, Länsstyrelsen och Uppsala
universitet Campus Gotland. GFB är därför den part som söker projektmedlen för att hjälpa den
gotländska besöksnäringen ur den coronarelaterade krisen.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?

Primär målgrupp: Gotländska SMF inom besöksnäringen som är eller kan komma i kris pga
Covid-19. Stort fokus läggs på områden som varit extra utsatta på Gotland på grund av ö-läget,
som företag inom Möten och Evenemang. Regionöverskridande samarbetspartners: Ölands
Turismförening och Västervik Framåt. Sekundära målgrupper: - Underleverantörer till
besöksnäringen, så kallade infrastrukturföretag. Exempel är de företag inom KKN och
tjänsteleverantörer som möjliggör evenemang och stora möten, skulle denna grupp försvinna
har besöksnäringen sämre konkurrenskraft framöver att genomföra sin verksamhet. Besöksnäringsföretag på Öland och i Västervik - Övriga näringslivet: Projektet skapar nytta och
utvecklingsmöjligheter för hela det regionala näringslivet genom att bland annat lyfta innovativa
lösningar som kan spridas nationellt för att stärka Sveriges konkurrenskraft framöver. På
Gotland står småföretagen för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna och en
tredjedel av Gotlands totala ekonomi bärs upp av besöksnäringen. Därför är en besöksnäring i
kris också en kris för Gotland, och en hållbar besöksnäring som står stärkt under och efter
pandemin är också till gagn för Gotland. Organisationer som arbetar för att stärka företagandet
på Gotland är intressenter, exempelvis: - Företagarna på Gotland, Almi Företagspartner,
Gotland Convention Bureau, Tillväxt Gotland, andra projekt för stärkt besöksnäring, Region
Gotland (med bland annat projektet Vägar till Hållbar Utveckling), Science Park Gotland,
Uppsala universitet Campus Gotland (forskningsprojekt om hållbar turism under pandemin).
Förstudien kan kartlägga hur dessa intressenter exakt kan involveras genom till exempel
föreläsningar, workshops, dialog och ett gemensamt lärande. Intressenter är även
organisationer som arbetar för att stärka destinationerna Öland och Västervik.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?

Projektets förväntade huvudresultat är att fler av företagen inom besöksnäringen som befunnit
sig i kris pga Covid-19 är i gott utgångsläge för hållbar om- och nystart när pandemins
hämmande effekt börjar hävas, med resultatet ökad omsättning och sysselsättning, stärkt
samverkan både mellan organisationer och företag på Gotland men även över regiongränserna.
Vid projektavslut har de deltagande företagen stärkt sin förmåga att arbeta aktivt med
hållbarhetsaspekterna: miljö, ekonomi, inkludering/mångfa ld samt jämställdhet. Genom att
arbeta hållbart utifrån dessa aspekter står hela besöksnäringen redo för en offensiv nystart och
återhämtning med en minskad sårbarhet vid framtida kriser. Företagen har även höjt sin
digitaliseringsmognad och kunskap om exportmöjligheter. Sammantaget bidrar detta till hållbar
tillväxt, ökad sysselsättning och ger konkurrenskraftiga företag, inte bara på Gotland utan även
för en stärkt attraktionskraft för Sverige som internationell destination. Delmål: SMF får genom
insatserna direkt stöd där de är under krisen, stöd anpassade till individuella behov. 1.a
Rådgivande insatser ger SMF stärkt hållbar omställningsförmåga. 1.b Stärkt självledarskap ger
effekt på företagets möjligheter att förhålla sig till en förändrad värld. 1.c Inventering av
kompetensutveckling ger företagare med liknande behov vägar till gemensamma
utbildningsmöjligheter genom lotsning. 1.d Stöd till företagare för att minska psykisk ohälsa och
ge ökad social hållbarhet för både anställda och företagaren. 2.a Hållbar affärsutveckling för
krisrelaterade problem skapar nya samarbetsformer, nya affärsmodeller och nya metoder som
motverkar miljömässiga och sociala utmaningar somt.ex. nedskräpning, trängsel, buller,
intressekonflikter mm 2.b Fler vägar till satsningar på hållbar tillväxt, ökad affärsutveckling, tex
främja utvecklingen av hållbar transport, naturbevarande och stärkt miljömedvetenhet bland
kunder. Hållbar ekonomisk återhämtningskraft genom 3.a Stärkt möjlighet till affärsutveckling
3.b Stärkt möjlighet till innovation 3.c Stärkt möjlighet till marknadsföring, paketering och

internationalisering, ökad exportmognad 3.d Stärkta hållbara reseanledningar i utveckling av
produkter och verksamheter för nya marknader och målgrupper (som t.ex. tryffel,
skördemånad, december, film) 3.e Ökad digitalisering / digital närvaro / digital mognad 3.f
Högre sysselsättningsgrad fört.ex. personer med utländsk bakgrund och ungdomar. 4.a och b
Utbyten, nätverk, studiebesök och erfarenhetsutbyte med företag i Västervik och på Öland har
höjt företagens kompetenser i hållbar utveckling, ökat deras inspiration och bidragit till större
och fler nätverk. 4.c Slutkonferensen genererar genom kunskapsspridning ökat lärande, ökad
motivation och bidrar till ökad gemenskap

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?

Resultaten från projektet används av Gotlands Förenade Besöksnäring (och gärna övriga
Sverige genom nya samarbeten) som strategisk kunskap för att stärka branschen inte bara
under projekttiden utan även för kommande decennium. Projektverksamheten används efter
projektet som case för forskning inom hållbar turism genom Campus Gotland och för vidare
samarbeten mellan olika destinationer. Hållbarhetsaspekterna är stommen i hur företag i kris
har kunnat komma stärkta ur pandemin, varför besöksnäringen även fortsatt använder dem
som metod och nyckel till framgångsrik utveckling. EFFEKTER 5-10 år framåt: 1. Tillväxt för
alla: Företagare inom besöksnäringen mår bra och har ett arbetssätt med social hållbarhet för
både anställda och företagaren. Det finns en hög sysselsättningsgrad inom näringen med extra
positiv påverkan fört.ex. utrikes födda personer samt ungdomar. Erfarenheter från projektet
med att hjälpa företag i kris under Covid-19-pandemin gör att regioner med hög andel av sin
ekonomi vilande på besöksnäringen står bättre rustade och mindre sårbara inför kommande
kriser vilket stärker EU 2020s mål att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med
social och tenitoriell sammanhållning. 2. Smart tillväxt: fler resurser för hållbara innovationer
och hållbar tillväxt. Företagens konkurrenskraft har stärkts långsiktigt genom
kompetensförsörjning och karriärvägar, affärsutveckling, innovation och digital utveckling. Nya
samarbetsformer, nya affärsmodeller och nya metoder som drivits fram av nödvändighet under
Covid-19-pandemin har inneburit kunskaps- och utvecklingssprång som annars skulle ha tagit
företagen mycket längre tid att genomföra, en utveckling för hållbar regional tillväxt som bidrar
till Europa 2020-målet smart tillväxt 3. Hållbar tillväxt: fler möjligheter till satsningar på
ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar tillväxt. Små och medelstora företag på Gotland inom
besöksnäringen har god likviditet och är konkurrenskraftiga, Skatteintäkterna från den
gotländska besöksnäringen ger goda möjligheter till en bra välfärd för alla på Gotland. De
horisontella målen i projektet stärker förmågan till en resurseffektivare, grönare och
konkurrenskraftigare ekonomi, som bidrar till hållbara tillväxtmålet i Europa 2020 4. Stärkt
kompetensförsörjning, företagen har tillgång till strategisk kunskap och rätt resurser som
stärker Sveriges offensiva omställningsförmåga vid framtida kriser. Projektet har bidragit till
ökad tillväxt hos besöksnäringen och att Gotlands besöksnäring är exportmogen med 30% fler
internationella besökare än 2016, vilket i sin tur har effekt på rikets konkurrenskraft inom
internationell besöksnäring.

Hur ska projektet organiseras och styras?

Projektorganisation: Projektet ägs och leds av Gotlands förenade besöksnäring, GFB, som
ansvarar för att projektet får de resurser och förutsättningar som krävs. GFB är en
näringslivsorganisation för den gotländska besöksnäringen, och har 2020 ca So medlemsföretag
med bred representation från de olika delarna av besöksnäringen. Gotlands förenade
besöksnäring samlar och representerar hela Gotlands besöksnäring. De allra minsta företagen
och de allra största. Det är den enda organisationen som finns där dessa aktörer samlas. GFB är
mottagare av projektets resultat och den löpande kommunikationen om projektet ansvarar för
att förankra projektet hos målgruppen och intressenter. Projektet kommer att anställa en
projektledare (100% hela projekttiden utom de sista månaderna), en samordnare som även
sköter projektekonomin (20%) och en kommunikatör (20%). Rekryteringen startar vid beslut
om tilldelning av medel. En extern utvärderade anställs på konsultbasis för att följa projektet för
att säkerställa och utvärdera kvalitet och lärande. Styrgruppen består av GFBs styrelse med bred
representation från besöksnäringen, samt representant för Region Gotlands
näringslivsstrategiska och besöksnäringsstrategiska arbete. Vi kommer att genomgående i
samtliga aktiviteter arbeta med genus och normmedvetenhet vad det gäller deltagande, resurser,
synlighet och kommunikation. Det är viktigt att i projektet och i framtida möten med besökare
visa på ett jämställt och inkluderande Gotland som plats att bo verka och leva på. Projektets

arbetssätt ska genomsyras av transparens, samverkan, innovation. Det ska leda till en socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbar besöksnäring på Gotland, där alla är inkluderade och ges
en möjlighet att få stöd för att möta de utmaningar Covid-19 inneburit. Arbetssätt För
genomförandet av projektet är det viktigt att hänsyn tas till faktorer som miljö, psykisk hälsa
bland företagare i kris, mångfald och jämställdhet, liksom behov och förutsättningar som olika
delar av branschen och grupper av företag kan ha eller stå inför. Det är även viktigt att ha ett öra
mot marken och ta in inte bara ändrade marknadsförutsättningar, utan även
samhällsförändringar i spåren av Covid-19. Redan nu är en tydlig lärdom från nuvarande
pandemi vikten av hållbarhet i besöksnäringen inför kommande kriser. Hållbarhet är
förutsättningen för att effektmålen ska uppnås och ska därför finnas med i varje steg i projektets
aktiviteter. De nya kunskaper som uppstår hos besöksnäringen är det som ska leda till att
resultaten lever vidare efter projekttiden. Vid rekryteringen av projektpersonal kommer det
finnas krav på kunskap i social hållbarhet med normkritisk medvetenhet och intersektionalitet.
Kommunikation är avgörande för att projektmålen ska kunna förverkligas och en
kommunikationsplan kopplad till projektet ska tas fram i inledningen av projektet. Den ska visa
på vilka kommunikationsinsatser och kommunikationskanaler som krävs för att stödja
genomförandet av projektet. Projektet kommer att informera om att det är ett Eruf-finansierat
projekt genom bland annat projekthemsida, nyhetsbrev och i kontakt med media. Alla
deltagande företag, samverkanspartner s och projektägaren kommer använda Eruf- logotypen
och informationen att hållbarhetsutvecklingen/projektet sker tack vare Eruf-medel och med
bidrag från Region Gotland. Kommunikationsplanen kommer att upprätta en rutin för
säkerställandet av att finansiärernas loggar syns i all extern och intern kommunikation. Detta
ligger även på projektledaren att förmedla och synliggöra. Intern utvärdering av de insatser och
aktivitetspaket som görs sker halvårsvis och i den planerade slutkonferensen finns inplanerat
moment för hur projektresultat och lärande ska tas vidare efter projektets avslutning. Varje
vecka görs en intern avstämning under genomförandet av projektet och projektledaren svarar
för att hålla styrgruppen och referensgruppen informerad genom kvartalsvisa avstämningar och
oftare vid behov.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?

Gotlands Förenade Besöksnäring har till uppdrag att samla, utveckla och driva besöksnäringens
frågor. Det arbete som här föreslås att aktivt genomföra insatser för besöksnäringsföretag i kris
på grund av Corona är inte en del i ordinarie verksamhet, och projektgruppen tillsätts för att
genomföra dessa arbetsuppgifter utöver den ordinarie verksamheten.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?

På övergripande nivå: Region Gotlands Strategi för Besöksnäringen om en hållbar framtid
grundar sig dels på Agenda 2030 men även på flera års genomlysning av den gotländska
besöksnäringens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Pandemin har varit ett oväntat hot och
finns inte med i handlingsplanen för genomförande av strategin som är redo att sjösättas.
Projektet skapar möjligheter att på ett effektivt och hållbart sätt kombinera de insatser som
tidigare planerats med nya insatser som kan parera pandemins negativa effekter, vilket gör att vi
genom projektet vill kunna anpassa insatser och identifiera fler nya behov. På projektnivå: För
genomförandet av projektet är det viktigt att hänsyn tas till faktorer som miljö, psykisk hälsa
bland företagare i kris, mångfald och jämställdhet, liksom behov och förutsättningar som olika
delar av branschen och grupper av företag kan ha eller stå inför. Det är även viktigt att ha ett öra
mot marken och ta in inte bara ändrade marknadsförutsättningar, utan även
samhällsförändringar i spåren av Covid-19. Redan nu är en tydlig lärdom från nuvarande
pandemi vikten av hållbarhet i besöksnäringen inför kommande kriser. Hållbarhet är
förutsättningen för att effektmålen ska uppnås och ska därför finnas med i varje steg i projektets
aktiviteter. De nya kunskaper som uppstår hos besöksnäringen är det som ska leda till att
resultaten lever vidare efter projekttiden. Projektmålen och delmål visar även hur
hållbarhetsaspekter är integrerade i projektets olika delar riktade direkt till företagare: De
deltagande företagen 1. har ett gott utgångsläge för hållbar omställningsförmåga: fokus på
företagarens och anställdas kompetensutveckling, ökat självledarskap och social och
miljömässig hållbarhet 2. kan dra nytta av hållbar affärsutveckling: fokus på ett socialt och
miljömässigt perspektiv för att vara redo för nyläge efter pandemin. 3. har en hållbar ekonomisk
återhämtningsförmåga som utgår från där företaget är, de får hjälp att ta nästa steg i sin
mognadstrappa och har mer resurser för hållbara innovationer. 4. Framtidssäkring utifrån
krisen, besöksnäringen kan dra lärdom av förändringen, stabilisera näringen, utbyta

erfarenheter med andra pågående projekt och verksamheter för långsiktig samverkan och
utveckling av besöksnäringen i stort. Delmål: SMF fär genom insatserna direkt stöd där de är
under krisen, stöd anpassade till individuella behov. 1.a Rådgivande insatser ger SMF stärkt
hållbar omställningsförmåga. 1.b Stärkt självledarskap ger effekt på företagets möjligheter att
förhålla sig till en förändrad värld. 1.c Inventering av kompetensutveckling ger företagare med
liknande behov vägar till gemensamma utbildningsmöjligheter genom lotsning. 1.d Stöd till
företagare för att minska psykisk ohälsa och ge ökad social hållbarhet för både anställda och
företagaren. 2.a Hållbar affärsutveckling för krisrelaterade problem skapar nya
samarbetsformer, nya affärsmodeller och nya metoder som motverkar miljömässiga och sociala
utmaningar somt.ex. nedskräpning, trängsel, buller, intressekonflikter mm 2.b Fler vägar till
satsningar på hållbar tillväxt, ökad affärsutveckling, tex främja utvecklingen av hållbar
transport, naturbevarande och stärkt miljömedvetenhet bland kunder. Hållbar ekonomisk
återhämtningskraft genom 3.a Stärkt möjlighet till affärsutveckling 3.b Stärkt möjlighet till
innovation 3.c Stärkt möjlighet till marknadsföring, paketering och internationalisering, ökad
exportmognad 3.d Stärkta hållbara reseanledningar i utveckling av produkter och verksamheter
för nya marknader och målgrupper (somt.ex. tryffel, skördemånad, december, film) 3.e Ökad
digitalisering/ digital närvaro/ digital mognad 3.f Högre sysselsättningsgrad fört.ex. personer
med utländsk bakgrund och ungdomar.

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

Sverige

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

Gotland

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

Gotland

Tid och aktivitetsplan
1.6
Beskrivning
Aktivitet

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Genomförande av
kommunikationsplan
och extern
kommunikation

Projektet arbetar aktivt med löpande
resultatspridning, kunskapsutbyte
och information inom ramen för
samtliga aktiviteter. Det sker bl.a. via
de träffar som ingår i
aktivitetspaketen, i nyhetsbrev, på
webbsidor, i kontakt med media och
genom deltagande i andra aktörers
evenemang och konferenser regionalt
och nationellt. Kommunikation är
avgörande för att projektmålen ska
kunna förverkligas och en
kommunikationsp lan kopplad till
projektet ska tas fram i inledningen av
projektet.
Kommunikationsplan kopplad till
projektet ska tas fram i inledningen av
projektet. Den ska visa på vilka kommunikationsinsats er och kommunikationskanaler som krävs för att

Startdatum Slutdatum
2021-01-012023-04-30

Kostnad

2021-01-01 2023-02-28

100 000

510 000

Aktivitet

Spridning av
delresultat

Spridning av
slutresultatet

Avslutsarbete

Utvärdering och
lärande

Beskrivning

stödja genomförandet av projektet. I
tonalitet och i bildmaterial ska
jämställdhet och bred representation
vara grunden, liksom aktiva agenter
som till exempel bilder på agerande
kvinnor. Projektet kommer att
informera om att det är ett Eruffinansierat projekt genom bland annat
projekthemsida, nyhetsbrev och i
kontakt med media. Alla deltagande
företag, samverkanspartners och
projektägaren kommer använda Erufloggan och informationen att
hållbarhetsutvecklingen/projektet
sker tack vare Eruf-medel och med
bidrag från Region Got-land.
Kommunikationsplanen kommer att
upprätta en rutin för säkerställandet
av att finansiärernas loggar syns i all
extern och intern kommunikation.
Detta ligger även på projektledaren
att förmedla och s .I!!_!ggöra.
Delresultat kommuniceras löpande i
kommunikationsplanens kanaler,
ägda, förtjänta och köpta. Delaktighet
i andra aktörers evenemang och
konferenser: digitalt, regionalt och
nationellt.
Kommunikationsinsatser och
kostnader kopplade till
slutkonferensen. Det är viktigt att
kommunicera resultatet av projektet
för att motivera till att fortsätta jobba
med omställning och affärsutveckling.
Genom att paketera case och intervjua
företagare som berättar om sin resa,
och på vilket sätt de kommit stärkta
ur krisen kan vi inspirera flera samt
att företagarna kan använda
presentationerna av sina paketerade
case i sina kanaler framöver sför att
perl!gare stärka sin konkurrenskraft.
Under avslutsarbetet under projektets
fyra sista månader ägnar sig
projektledningen åt att gå igenom och
sammanställa dokumentationen från
projektet till en slutrapport
tillsammans med den ekonomiska
ra J~orteringen
Genom hela projektet görs interna
utvärderingar utifrån indikatorer
(program- och projektspecifika) hur
de horisontella kriterierna bidrar till
att uppnå målen samt kvalitativ

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-01 2023-02-28

150 000

2022-10-012023-02-28

260 000

2023-01-01 2023-04-30

190 000

2021-01-01 2023-04-30

90 000

Aktivitet

Aktivitetspaket 1:
Hållbar
omställningsförmåga

Aktivitetspaket 2:
Hållbar
affärsutveckling

Beskrivning

måluppfyllelse. Den externa
utvärderarens arbete underlättar
även utvärdering och lärande. I de
insatser som planeras görs intern
utvärdering av halvårsvis och i den
planerade slutkonferensen finns
inplanerat moment för hur
projektresulta t och lärande ska tas
vidare efter projektets avslutning.
Varje vecka görs en intern avstämning
under genomförandet av projektet
och projektledaren svarar för att hålla
styrgruppen informerad genom
kvartalsvisa möten och oftare vid
behov.
Aktivitetspaket 1: Innehåll:
Samtalsstöd via extern konsult för
företag ca 20 företag och 20 träffar
per företag. Samtalscoaching och
träffar med hållbarhetskonsult 5
träffar per företag. Översiktlig
inventering av företagets
hållbarhets behov. Paketet ger hållbar
omställningsförmåga med fokus på
företagarens och medarbetares
sociala och miljömässiga hållbarhet.
Bygger på kunskaper från ett tidigare
projekt: "Hållbara företagare =
hållbara företag" och erfarenheter
från projektet Sustainable Speis.
Samtalscoachning för företagare i kris,
rådgivande insatser för att stärka
företagets omställningsförmåga. Stöd
inom självledarskap. Det handlar om
att skapa insikt kring företagets
möjligheter och förhållningssätt till en
förändrad värld. Att skapa tydliga
fokus och kommunikation för en
hållbar arbetsmiljö och hållbar
omställning i företagen. Inventering
av kompetensutvecklingsbehov,
framförallt hjälpa företagare med
liknande behov att hitta gemensamma
utbildningsmöjligheter genom
lotsning.
Aktivitetspaket 2: Innehåll: stöd med
extern konsult inom exempelvis
relevanta verktyg och modeller,
föreläsningar, studiebesök och
individuell affärsutvecklingcoaching.
Gemensamma dialogträffar, klustring
av behov och vidareslussning till rätt
instans där företagaren får hållbar
affärsutveckling med fokus utifrån ett
socialt och miliömässi!rt perspektiv.

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-012022-12-31

990 000

2021-01-01 2022-12-31

890 000

Aktivitet

Beskrivning

Hållbar affärsutveckling utifrån
krisrelaterade nya problem. Hjälp att
skapa nya samarbetsform er mellan
företag. I kriser föds kreativitet och
innovation, här fångas det upp på
individnivå och odlas långsiktigt för
att resultera i nya affärsmodeller och
arbetsmetode r för besöksnäringen.
Vad kan vi lära av varandra? Var
behövs extern kompetens? (i
samarbete med bl.a. Science Park
Gotland, Uppsala universitet, Almi och
Region Gotland) för att få fler företag
att ta fram fler hållbara produkter och
__tjänster.
Aktivitetspaket 3: innehåll coachande
Aktivitetspaket 3.
dialog med extern konsult inom
Hållbar ekonomisk
återhämtningsförmåga affärsutveckling, ekonomi, innovation,
marknadsföring, digitalisering,
paketering och internationali sering (i
samarbete med bl.a. Science Park
Gotland, Uppsala universitet, Almi och
Region Gotland) hållbar ekonomisk
återhämtningsförmåga. Utgår från där
företaget är, hjälper företagen att ta
nästa steg i sin mognadstrappa.
Krisen har betonat behovet av
åretrunt-verk samhet men även visat
hållbarhet i omställd verksamhet:
genom omsorg till kundens
upplevelse och trygghet skapar
företaget hållbarhet inom alla tre
dimensioner. Stärka hållbara
reseanledning ar i utveckling av
produkter och verksamheter för nya
marknader och målgrupper (somt.ex.
tryffel, skördemånad, december, film).
Företagen är drivande i utvecklingen,
men det kan finnas
samarbetspar tners inom respektive
område. Digitalisering och digital
närvaro (i samarbete med andra
pågående och planerade
digitaliseringsprojekt för större
hållbarhet och effektnytta som kan
vara av extra betydelse för företag
inom möten och evenemangJ
Aktivitetspaket 4: Innehåll:
Aktivitetspaket 4:
Lärtillfällen under ledning av extern
Fram tidssäkring
konsult där företagen får hjälp att dra
utifrån krisen
lärdom av förändringen, får konkret
hjälp att stabilisera företaget, utbyta
erfarenheter med andra pågående
projekt och verksamheter till stöd för
krisdrabbade företag för långs_i_!stig

Startdatum Slutdatum

Kostnad

2021-01-01 2022-12-31

940 000

2021-01-012023-02-28

890 000

Aktivitet

Beskrivning
samverkan och utveckling av
besöksnäringen i stort.
Kommunikation, tex kurs i
marknadsföring utanför Sveriges
gränser. Digitalisering
Affärsrådgivning Utbyte nätverk
studiebesök och erfarenhetsutbyte
med företag i Västervik och på Öland.
Slutkonferens. Nya affärsmodeller,
strategier och nya innovativa
arbetsmetoder kräver nya
förhållningssätt. Företagen får här
hjälp att framtidssäkra och få
långsiktighet i det nya som kommer
fram ur krisen. Hur bidrar mitt
hållbara företag till att också
destinationen ska vara hållbar i
framtiden?

Startdatum Slutdatum

Kostnad

1.7

Kostnader

Budget

Kostnadsslag
Personal:
Projektkoordinator 50
OOOkr/mån 20%
Personal: Kommunikatör
35000kr/mån 20%
Personal: Projektledare
44000kr/mån
100%/100%/50%
Externa tjänster:
Kommunikationstjänster
Externa tjänster:
Konsulttjänst
aktivitetspaket 4
Externa tjänster:
Konsulttjänst
aktivitetspaket 3
Externa tjänster:
Konsulttjänst
aktivitetspaket 1
Externa tjänster:
Konsulttjänst
aktivitetspaket 2
Externa tjänster: Extern
utvärderade
Resor och logi: Utbyte
nätverk
Gotland/Västervik/Öland
Resor och logi:
Deltagande i nationella
nätverk
Resor och logi:
Slutkonferens
Investeringar, materiel
och lokaler: Kostnader
för lokaler vid aktiviteter
Schablonkostnader:
Indirekta kostnader
Schablonkostnader:
Lönebikostnader

Summa kostnader
Projektintäkter

Summa faktiska
kostnader
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i annat
än pengar
Summa totala
kostnader

Finansiering

2021

2022

2023

Totalt

120 000

120 000

40000

280 000

84 000

84000

28000

196000

528 000

528 000

88 000

1144 000

10 000

60000

50000

120 000

30 000

180 000

0

210 000

50000

200 000

0

250000

80 000

250 000

0

330 000

37000

192 000

0

229 ooo

0

0

90 000

90000

20 000

225 000

0

245000

20 000

0

0

20000

0

35 000

36 000

71000

40000

135 000

53 400

228 400

159 474

159 474

33 986

352 934

331157

331157

70 574

732 888

1509 631

2 499 631

489 960

4 499 222

1509 631

2 499 631

489 960

4 499 222

0
1509 631

I Offentligt bidrag annat Iän pengar

2 499 631

489 960

4499 222

Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
genom Tillväxtverket:
Tillväxtverkets
utlysning "till
besöksnäring i kris"
har beviljat projektet
offentlig
kontantfinansiering
till SO% av
749 630
projektbudget.

Total offentlig
749 630
kontantfinansiering
Total offentlig
749 630
finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering
Summa
749 630
medfinansiering

0

1249 630

249 961

2 249 221

1249 630

249 961

2 249 221

1249 630

249 961

2 249 221

0

0
0
1249 630

2 249 221

249 961

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

Sammanställning

2021
760 001

2022
1250 001

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

Totalt
2 250 001

2023
239 999

50,01%
50,01%
50,01%
49,99%
100,00
%
0,00%

1.8

Förskott

Sökt förskottsbelopp : 0
Motivering:

Mina kontakter
1.9
Frida Ganshed
Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
073-752 66 65
frida@gotlandsbesoksnaring.se
E-postadress:
Kontaktperson
Roll:
Dokument
1.10
Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:
Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:
Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:
Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:
Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Beslut om stöd_20292006.pdf
Beslut om stöd ERUF
2020-10-19
Firmatecknare GFB protokoll.pdf
Firmatecknare för GFB
2020-10-19
Medfinansieringsintyg, GFB, 20200806.pdf
Medfinansieringsintyg
2020-10-19
UPPDATERAD 20292006 detaljerad budget.xlsx
Budget uppdaterad
2020-10-21
Originalansökan
Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
2020-10-21

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 64

En hållbar besöksnäring efter coronapandemin - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

RS 2020/1589

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Projektet ska förbättra förutsättningarna för företag och företagare att komma stärkta
och långsiktigt hållbara ur pandemin Covid-19. Besöksnäringen är ett identifierat
styrkeområde som skapar jobb och tillväxt på Gotland, där Gotlands besöksnäring
står för en tredjedel av Gotlands totala ekonomi. Det är viktigt i återhämtningsarbetet
under och efter pandemin att det utgår från de 12 hållbarhetsprinciperna för en
hållbar besöksnäring utifrån målen i Agenda 2030. Det sker genom insatser som tar
fasta på krisen som en möjliggörare för hållbar utveckling i företagen, projektaktiviteter som skapar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet riktade främst till
små och medelstora företag i kris på Gotland. Projektet innebär också samverkansinslag med andra destinationer (Öland och Västervik) som möter samma utmaningar
och är i behov av samma effektmål, vilket möjliggör ett gemensamt lärande både
under och efter projektperioden. Extra fokus läggs på områden som varit utsatta på
Gotland på grund av ö-läget, som till exempel företag inom ”Möten & Evenemang”.
Fokus läggs även på områden som i den regionala utvecklingsstrategin ses som
generella problem men som nu i pandemins spår blivit till en krisanledning för
företagen till exempel de gotländska företagens låga digitaliseringsmognad. Projektaktiviteterna berör stödfunktioner och kompetensutveckling inom områdena affärsutveckling, samverkan och utbyte, ledarskap, exportmognad och digitalisering.
Aktiviteterna i projektet är riktade direkt till företagen och består av fyra utvecklingsoch uppbyggnadsfaser med fokus på hållbarhet inom ovanstående samt omställningsförmåga, återhämtningsförmåga och framtidssäkring. Aktiviteterna kompletterar och
knyter an till den handlingsplan för gotländska besöksnäringsstrategin som redan
finns antagen, men med tydligt fokus på att stärka företag i Covid-19-relaterad kris.
De fyra aktivitetspaketen löper parallellt då olika företag kan vara i behov av olika
insatser, och under hela projektet pågår utvärdering och lärande, kommunikation av
projektets resultat och delmål för implementering och spridning av projektets resultat,
effekter och strategiska påverkan. Aktiviteterna sker i tätt kunskapsutbyte och samarbete över regiongränserna med relevanta aktörer på Gotland, i Västervik och på
Öland och alla aktiviteter har sin grund i jämställdhet, miljö, likabehandling och ickediskriminering som verktyg för att nå resultat.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 64 forts
RS 2020/1589

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet En hållbar besöksnäring efter coronapandemin ligger väl i linje med Regional besöksnäringsstrategin för Gotland. Projektet
ansluter väl till den avgörande förutsättningen för turismen och besöksnäringen att
utvecklas på ett hållbart sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi,
ekologi och den sociala aspekten.
Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020, där utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål är ett viktigt mål.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) föreslår att ärendet kompletteras med nya handlingar till regionstyrelsen. Ordförande föreslår därför att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan
eget yttrande. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att de bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-10-21
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Nyps id 20281633, RS 2020/1587
26 oktober 2020

William Cöster

Regionstyrelsen

Digital Hybridlösning Gotland - Ansökan om medel ur anslag
1:1, regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar Gotlands Besöksnäring AB:s projekt Digital
Hybridlösning Gotland med 45,37 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 1 958 878 kronor varav 1 382 452 kronor ur 2021 års anslag
1:1 och 576 426 kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Projektet har beviljats finansiering från det operativa regionalfondsprogrammet
Småland och Öarna.
• Beslutet avser perioden 2020-11-01 till 2022-07-31. Slutredovisning ska
inkomma senast 2022-08-31.

Sammanfattning

Den gotländska besöksnäringen har påverkats av den pågående pandemin som
begränsar människors möjlighet att resa och samlas. Pandemin har framförallt
påverkat lokala företag och arrangörer av möten, konferenser och kongresser som
under året tappat viktiga intäkter.
Mot denna bakgrund vill projektet Digital Hybridlösning Gotland ta fram och erbjuda en
digital hybridlösning för möten, konferenser och kongresser som kan användas av
lokala gotländska företagare.
Projektet riktar sig till mötes-, konferens- och kongressarrangörer som är verksamma
på Gotland. Dessa utgör projektets primära målgrupp.
På lång sikt vill projektet stärka och skapa nya intäkter till besöksnäringen samt
etablera Gotland som en ledande mötesplats för digitala hybridmöten.
Projektägare är Gotlands Besöksnäring AB och projektet kommer att drivas i regi av
Gotland Convention Bureau (GCB). Tidsramen för projektet är satt från 2020-11-01
till 2022-07-31.
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Syfte

På grund av rådande pandemi har den gotländska besöksnäringen tappat viktiga
intäkter. Pandemin har påverkat människors möjlighet att resa och samlas. Detta har
framförallt slagit hårt mot arrangörer av möten, konferenser och kongresser. Med
utgångspunkt i detta, och med fokus på lokala företagare och arrangörer, vill
projektet stärka och ge besöksnäringen ökade intäkter samt etablera Gotland som en
ledande mötesplats för digitala hybridmöten.
Mål

Vid projektslut ska projektet ha:
1) En god och konkurrenskraftig kompetens på Gotland för att kunna stå värd
för digitala hybridmöten.
2) Små och medelstora företag inom mötesnäringen på Gotland har
affärsutvecklats genom hållbara affärsmodeller och givits möjligheter att
skapa koncept som ökar deras omsättning och tillväxt.
3) Gotland är en erkänd mötesplats i norra Europa för miljömässigt hållbara
inkluderande och jämställda digitala hybrida möten som erbjuder
tillgänglighet för alla som deltar.
Målgrupp

Projektets primära målgrupp är mötes-, konferens- och kongressarrangörer på
Gotland.
Horisontella perspektiv

Projektet kommer att bidra till en ökad hållbar mötesdestination genom att erbjuda
digitala hybridlösningar för möten, konferenser och kongresser. På lång sikt ska detta
göra Gotland till ett attraktivt hållbar alternativ inom den internationella
mötesindustrin.
Miljömässiga effekter

På lång sikt kan digitala hybridmöten bidra till att minska påfrestningar för miljön,
t.ex. genom minskade utsläpp från transporter.
Mångfaldseffekter

Digitala hybridmöten kan vara mer inkluderande än fysiska möten, t.ex. för personer
som är ekonomiskt begränsade eller har funktionsvariationer.
Jämställdhetseffekter

Projektet ämnar inkludera en jämställd målgrupp i flera av de specificerade
aktiviteterna, t.ex. i flertalet utbildningstillfällen.
Projektorganisation

Gotlands Besöksnäring AB äger projektet men projektet kommer att genomföras av
Gotland Convention Bureau. Styrgrupp för projektet består av GCBs styrgrupp i
vilken det sitter representanter från transportörer, mediabolag, eventbyråer,
boendeanläggningar och konferenslokaler, Region Gotland och Gotlands
Besöksnäring AB.
Genomförande

Projektet omfattar utbildningsinsatser, kommunikation och marknadsföring,
kartläggning av tekniska förutsättningar, marknadsföring, utveckling och paketering
av en digital hybridlösning.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2020-11-01 – 2022-07-31

Kostnader
Personal
Externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Gotlands Förenade Besöksnäring
Summa finansiering

2020
2021
2022
Totalt
73 000
438 000
255 500
766 500
0 2 268 000
723 000 2 991 000
6 200
37 200
3 100
46 500
48 929
293 574
171 251
513 754
128 129 3 036 774 1 152 851 4 317 754
0 1 382 452
576 426 1 958 878
-60 964 1 643 415
576 425 2 158 876
189 093
10 907
0
200 000
128 129 3 036 774 1 152 851 4 317 754

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Digital Hybridlösning Gotland
överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har i den överliggande
strategin Vision Gotland 2025 samt i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Projektet är även i linje med Regional besöksnäringsstrategi för Gotland, där möten,
konferenser och kongresser är identifierat som ett viktigt utvecklingsområde. Dels
genom att projektet syftar till att öka samarbetet inom besöksnäringen mellan
aktörer. Dels genom att det bidrar till vidareutveckling av en hållbar besöksnäring.
Projektet överensstämmer även den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som är på
remiss. Framförallt i relation till fokusområdet näringslivsutveckling och dess
strategiska inriktning, inom vilken Region Gotland prioriterar insatser som bland
annat ”främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och
teknikutveckling för en ökad hållbarhet.”
Beslutsunderlag

Digital Hybridlösning Gotland - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2020-09-04.
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.
Representanter för projekt 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

Stefan Persson
Utvecklingsdirektör
Skickas till
Gotlands Besöksnäring AB
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Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 65

Digital Hybridlösning Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/1587

Regionalt utvecklingsutskotts beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Den gotländska besöksnäringen har påverkats av den pågående pandemin som
begränsar människors möjlighet att resa och samlas. Pandemin har framförallt
påverkat lokala företag och arrangörer av möten, konferenser och kongresser som
under året tappat viktiga intäkter. Mot denna bakgrund vill projektet Digital
Hybridlösning Gotland ta fram och erbjuda en digital hybridlösning för möten,
konferenser och kongresser som kan användas av lokala gotländska företagare.
Projektet riktar sig till mötes-, konferens- och kongressarrangörer som är verksamma
på Gotland. Dessa utgör projektets primära målgrupp. På lång sikt vill projektet
stärka och skapa nya intäkter till besöksnäringen samt etablera Gotland som en
ledande mötesplats för digitala hybridmöten.
Projektägare är Gotlands Besöksnäring AB och projektet kommer att drivas i regi av
Gotland Convention Bureau (GCB). Tidsramen för projektet är satt från 2020-11-01
till 2022-07-31.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Digital Hybridlösning Gotland
överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har i den överliggande
strategin Vision Gotland 2025 samt i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Projektet är även i linje med Regional besöksnäringsstrategi för Gotland, där möten,
konferenser och kongresser är identifierat som ett viktigt utvecklingsområde. Dels
genom att projektet syftar till att öka samarbetet inom besöksnäringen mellan
aktörer. Dels genom att det bidrar till vidareutveckling av en hållbar besöksnäring.
Projektet överensstämmer även den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som är på
remiss. Framförallt i relation till fokusområdet näringslivsutveckling och dess
strategiska inriktning, inom vilken Region Gotland prioriterar insatser som bland
annat ”främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och teknikutveckling för en ökad hållbarhet.”
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionalt utvecklingsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-11

REGU § 65 forts
RS 2020/1587
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) föreslår att ärendet kompletteras med nya handlingar till regionstyrelsen. Ordförande föreslår därför att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan
eget yttrande. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att de bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-09-04
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26

29 (36)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1448
9 november 2020

Anna Adler

Regionstyrelsen

Inrättande av nytt verksamhetsområde kvarteret Brodösen,
Visby
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker tekniska nämndens beslut § 201 om inrättande av nytt
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i kvarteret Brodösen i Visby
och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning

Region Gotlands dåvarande byggnadsnämnd antog 2017 en detaljplan för kvarteret
Brodösen på Terra Nova-området i Visby. Enligt detaljplanen ska området förses
med kommunalt VA. Tekniska nämnden fattade därför 2020-09-16 beslut om att
inrätta ett nytt verksamhetsområde för kvarteret Brodösen.
Genom beslut att innefatta detaljplanens fastigheter i verksamhetsområdet för vatten,
spillvatten och dagvatten möjliggörs Region Gotlands försäljning av cirka 40
villatomter i Visby med VA-anslutning.
Tekniska nämnden bedömer konsekvenserna som positiva för VA-kollektivet i och
med att nyanslutningar genererar intäkter till kollektivets kostnader.
Ärendebeskrivning

Region Gotlands dåvarande byggnadsnämnd antog 20 december 2017 en detaljplan
för kvarteret Brodösen på Terra Nova-området i Visby. Planen vann laga kraft 12
januari 2018. Enligt detaljplanen ska området förses med kommunalt VA. Tekniska
nämnden fattade därför 2020-09-16 beslut om att inrätta ett nytt verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och dagvatten för kvarteret Brodösen, TN § 201.
Bedömning

Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde kan VA-huvudmannen fullgöra sitt
uppdrag enligt detaljplan. Genom beslut att innefatta detaljplanens fastigheter i
verksamhetsområdet för VA möjliggörs Region Gotlands försäljning av cirka 40
villatomter i Visby med VA-anslutning.
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Att inrätta ett verksamhetsområde innebär intäkter i form av anläggningsavgifter och
framtida brukningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten enligt gällande taxa.
Barn- och genusperspektiv. Inget specifikt kan beskrivas.
Landsbygdsperspektiv. Inget specifikt kan beskrivas. Förändringar av
verksamhetsområden för VA görs återkommande i Visby, övriga tätorter och på
landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys. Det är positivt för VA-kollektivet med
nyanslutningar som ger intäkter till kollektivets kostnader.
Beslutsunderlag

TN 2020/1948. Utökning av verksamhetsområde i Visby för vatten, spillvatten och
dagvatten, kvarteret Brodösen. Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. kartbilaga,
2020-06-09
Tekniska nämnden, § 201. Inrättande av nytt verksamhetsområde kvarteret
Brodösen, 2020-09-16
RS 2020/1448 Inrättande av nytt verksamhetsområde kvarteret Brodösen, Visby.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. bilaga, 2020-11-09

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN reg
MBN reg
Länsstyrelsen i Gotlands län
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VISBY (BRODÖSEN)
- UTÖKNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE
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FASTIGHETER SOM OMFATTAS AVDET
UTÖKADE VERKSAMHETSOMRÅDET
VISBY BRODÖSEN 1>1
VISBY BRODÖSEN 2>1
VISBY BRODÖSEN 3>1
VISBY BRODÖSEN 4>1
VISBY BRODÖSEN 5>1
VISBY BRODÖSEN 6>1
VISBY BRODÖSEN 7>1
VISBY BRODÖSEN 8>1
VISBY BRODÖSEN 9>1
VISBY BRODÖSEN 10>1
VISBY BRODÖSEN 11>1
VISBY BRODÖSEN 12>1
VISBY BRODÖSEN 13>1
VISBY BRODÖSEN 14>1
VISBY BRODÖSEN 15>1
VISBY BRODÖSEN 16>1
VISBY BRODÖSEN 17>1
VISBY BRODÖSEN 18>1
VISBY BRODÖSEN 19>1

Plangräns

BEFINTLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE VATTEN
BEFINTLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE SPILLVATTEN
BEFINTLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE DAGVATTEN
TILLKOMMANDE VERKSAMHETSOMRÅDE
VATTEN- OCH SPILLVATTEN

VISBY BRODÖSEN 20>1
VISBY BRODÖSEN 21>1
VISBY BRODÖSEN 22>1
VISBY BRODÖSEN 23>1
VISBY BRODÖSEN 24>1
VISBY BRODÖSEN 25>1
VISBY BRODÖSEN 26>1
VISBY BRODÖSEN 27>1
VISBY BRODÖSEN 28>1
VISBY BRODÖSEN 29>1
VISBY BRODÖSEN 30>1
VISBY BRODÖSEN 31>1
VISBY BRODÖSEN 32>1
VISBY BRODÖSEN 33>1
VISBY BRODÖSEN 34>1
VISBY BRODÖSEN 35>1
VISBY BRODÖSEN 36>1
VISBY BRODÖSEN 37>1
VISBY BRODÖSEN 38>1
VISBY TERRA NOVA 1:1>1

TILLKOMMANDE VERKSAMHETSOMRÅDE DAGVATTEN
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