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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1714
1 juli 2021

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037
Förslag till beslut

•

Informationen om arbetet med framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022–2033 mottages.

Sammanfattning

Det regionala utvecklingsutskottet informerades om arbetet med framtagande av ny
länsplan 2 juni 2021. I slutet av samma månad lämnade regeringen direktiv för
infrastrukturplaneringen. I direktiven framgår att en remitterad och sammanställd
plan ska redovisas för regeringskansliet senast den 30 april 2022. Mot bakgrund av
direktiven ämnar regionstyrelseförvaltningen ha en remissversion färdig för
regionstyrelsen att behandla på sitt möte den 27 oktober, med en remisstid som löper
november – januari. De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan 2022-2033
uppgår preliminärt till 273 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning

Som en del i den statliga infrastrukturplaneringen tar alla län vart fjärde år fram
länsplaner för regional transportinfrastruktur. Dessa löper vanligtvis på tolv år.
Länsplanen innehåller dels investeringar i den statliga infrastrukturen och dels
medfinansiering av kollektivtrafikinvesteringar och kommunala åtgärder som rör
miljö, trafiksäkerhet, cykel- och gångtrafik. För Gotlands län är det Region Gotland
som ansvarar för att upprätta och fastställa länsplanen. Det ingår som en del i det
regionala utvecklingsansvaret och finns reglerat i lagen om regionalt
utvecklingsansvar. Trafikverket står för genomförandet av de statliga åtgärderna i
planen och ansvarar för medlen.
Det regionala utvecklingsutskottet informerades om arbetet med framtagande av ny
länsplan 2 juni 2021. I slutet av samma månad lämnade regeringen direktiven för
infrastrukturplaneringen. Det innebär att regeringen gav Trafikverket i uppdrag att
upprätta ett förslag till nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen 20222033. Samtidigt gavs länsplaneupprättarna förutsättningarna för sitt arbete med att
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upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur avseende samma
period.
Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen
avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande
synsätt, liksom regionala strategier och systemanalyser. 6 kap. miljöbalken ska
tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den
kommande planen så att en hållbar utveckling främjas.
I direktiven framgår vad länsplanen ska innehålla redovisningar av. Nytt för denna
planeringsomgång är att länsplanerna ska redovisa de objekt som beräknas ha en total
kostnad av minst 50 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under
planperioden, jämfört med tidigare 25 miljoner kronor.
Enligt direktivet ska planen redovisas till regeringskansliet
(infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022. Förslaget ska då vara
remitterat och sammanställt. I redovisningen ska förslag lämnas till åtgärder för de
preliminära planeringsramarna. De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan 20222033 uppgår efter avräkning mot nuvarande länsplan preliminärt till 273 miljoner
kronor.
Regionstyrelseförvaltningen har tidigare planerat för att ha en remissversion klar för
regionstyrelsen att behandla på sitt möte den 29 september, med en remissperiod
oktober – december. I och med de tidsramar som framgår av direktiven ämnar
regionstyrelseförvaltningen nu istället ha en remissversion klar för regionstyrelsen till
mötet den 27 oktober, med en remisstid november – januari.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det regionala utvecklingsutskottet ska
informeras om tidplanen för fortsatt behandling av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033.
Beslutsunderlag



Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och
möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr.
2020/21:409)



Tjänsteskrivelse Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037, 2021-05-19.



REGU § 9 Information. Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037, 2021-02-03.



Tjänsteskrivelse Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037, 2021-01-20.
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 47

Framtagande av förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur 20222033/2037

RS 2020/1714

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Informationen om arbetet med framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022–2033 mottages.

Det regionala utvecklingsutskottet informerades om arbetet med framtagande av ny
länsplan 2 juni 2021. I slutet av samma månad lämnade regeringen direktiv för
infrastrukturplaneringen. I direktiven framgår att en remitterad och sammanställd
plan ska redovisas för regeringskansliet senast den 30 april 2022. Mot bakgrund av
direktiven ämnar regionstyrelseförvaltningen ha en remissversion färdig för
regionstyrelsen att behandla på sitt möte den 27 oktober, med en remisstid som löper
november – januari. De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan 2022-2033
uppgår preliminärt till 273 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på Regionstyrelseförvaltningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1184
25 augusti 2021

Elin Lööf

Regionstyrelsen

Genomförandeprogram social välfärd 2023-2027
Förslag till beslut i Regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
”Genomförandeprogram social välfärd 2023-2027” enligt beskrivningen i denna
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår ett genomförandeprogram för social välfärd för
perioden 2023-2027 kopplat till den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Förslaget anger en tentativ struktur med fyra avsnitt för programmet: Jämlik hälsa,
Arbetsmarknad och livslångt lärande, Trygghet och brottsförebyggande arbete samt
Demokrati och delaktighet.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige antog den 22 februari 2021 en ny regional utvecklingsstrategi
(RUS) Vårt Gotland 2040 med en vision om en kreativ ö med plats för hela livet.
Syftet är att skapa förutsättningar för ett hållbart Gotland och skapa utvecklingskraft
tillsammans, både inom Region Gotland och med externa aktörer, genom samsyn
och samhandling för en hållbar framtid. För att konkretisera vad som behöver göras
på kort sikt, för att nå de långsiktiga målen, har regionstyrelseförvaltningen påbörjat
processen med att ta fram tre genomförandprogram där siktet är att första versionen
av respektive program sträcker sig till år 2027.
Genomförandeprogrammen är därmed en del av RUS genomförande där syftet med
programmen kan delas upp i tre delar: samla handlingskraft både inom Region
Gotland och för externa aktörer till koordinering och samhandling, underlag för
finansiering och resursallokering samt tydliggörande av Region Gotlands avsikt
gällande utveckling och riktning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår ett genomförandeprogram för social välfärd med
en grund i social hållbarhet1 där tidigare program och strategier inom området kan
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare. Ett jämlikt
och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck
och ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället
1
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antingen inkluderas i sin helhet eller kopplas samman med programmet. Även
områden utan tidigare program eller strategi men med en koppling till social
hållbarhet och RUS kan komma att behandlas inom genomförandeprogrammet.
Genomförandeprogrammet social välfärd kommer ha ett genomgående perspektiv på
hållbar utveckling med stöd av riktlinjer från den regionala utvecklingsstrategin. Vårt
Gotland 2040 betonar individperspektivet med stöd av den grundläggande principen i
Agenda 2030 om att ingen ska lämnas utanför. En insats inom programmet kan
därför påverka olika grupper på olika sätt, utifrån exempelvis ålder, kön, etnisk
tillhörighet, socioekonomi etc. Nationella minoriteter kommer tas i beaktande i
programmet. Barnperspektivet, jämställdhet och hela Gotland- land och stad
tillsammans bedöms som särskilt viktiga i ett hållbarhetsperspektiv och kommer
genomsyra samtliga avsnitt beskrivna nedan.
I den regionala utvecklingsstrategin lyfts betydelsen av god beredskap och förmåga
att hantera samhällsstörningar. Regionstyrelseförvaltningen föreslår dock att detta
utelämnas i genomförandeprogrammen då verksamheten inom beredskapsområdet
(kris-/katastrofberedskap och civilt försvar) styrs, i allt väsentligt, utifrån lagstiftning
”lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap” samt överenskommelse mellan Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) om:
 kommunernas arbete med kommunernas krisberedskap 2019-2022
 kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 (förlängt t o m 2021)
 regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018-2020 (förlängt t
o m 2021)
Utöver dessa ”ramöverenskommelser” har även SKR och staten
(Socialdepartementet) tecknat överenskommelse om bl.a. hälso- och sjukvårdens
arbete med civilt försvar för 2021 som även innehåller inriktning för perioden fram
till 2025. Region Gotland har i de av regionfullmäktige beslutade målen för perioden
2020-2023 angett mål 3 ”Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar” samt i den regionala utvecklingsstrategin angett samma effektmål
för området.
I RUS lyfts även kulturens betydelse och där anges en tydlig inriktning att kulturen
ska användas som en kraft för samhällsutvecklingen. Kulturaktörer som till exempel
bidrar till en bättre psykisk hälsa eller skapar trygghet hos barn och unga utgör
därmed viktiga aktörer i framtagningen av insatser för att uppnå ambitionerna
formulerade i ett genomförandeprogram för social välfärd. Däremot föreslås att
kultur med fokus på dess eget värde inte behandlas i programmet. Inom regionen
finns, och kommer att finnas behov även framöver, av en särskild regional kulturplan
där mål, prioriteringar och samverkan m.m. beskrivs. En särskild behandling i ett
genomförandeprogram för social välfärd bedöms leda till ineffektiva processer utan
att det skapar ett mervärde. Kulturplanen föreslås således även framöver utgöra det
strategiskt regionala styrdokumentet för utvecklingen av kulturpolitiken.
Genomförandeprogrammet social välfärd föreslås med en period fram till år 2027 av
flera skäl. Dels för att harmonisera med kommande mandatperioder där tillträdande
styre från valet 2026 har möjlighet att tillträda och påverka perioden 2028 och framåt.
Dels löper Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård på
Gotland till 2027. Genomförandeprogrammet social välfärd får därmed ytterligare
ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är
inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov. (styrkort 2020-2023)
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kraft genom samordning med färdplanen för god och nära vård. Ytterligare skäl är att
de andra två genomförandeprogrammen kopplade till RUS löper till 2027. Förslaget
på ett startdatum på 2023 harmoniserar med programmet God jämlik jämställd hälsa för
Region Gotland som kommer avslutas för att inkluderas i genomförandeprogrammet
social välfärd.
Förslag struktur genomförandeprogram social välfärd
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att arbetet för framtagandet av ett
genomförandeprogram för social välfärd perioden 2023-2027 ska utgå från
nedanstående tentativa struktur med fyra avsnitt. Avsnitten lyfter fyra olika områden
kopplade till prioriteringar inom Vårt Gotland 2040 men kan även med fördel
sammankopplas till en helhet då områdena integrerar med varandra inom social
hållbarhet och välfärd. Barnperspektivet, jämställdhet och hela Gotland- land och
stad är tillsammans genomgående perspektiv inom alla fyra avsnitt.
Jämlik hälsa
Avsnittet kommer att handla om likvärdiga förutsättningar, trygghet, delaktighet,
inkludering, tillit och mångfald med syfte att minska skillnader i hälsa. Det innefattar
främjandet och bibehållandet av så väl fysisk som psykisk hälsa och goda
uppväxtvillkor. Avsnittet kommer att ha en nära sammankoppling med systemskiftet
till God och nära vård samt kan även lyfta fritiden och kulturens koppling till
folkhälsan. Således hanterar avsnittet flera områden kopplade till hälsofrämjande,
förebyggande och tidiga insatser samt hälsosamma levnadsvanor som exempelvis
fysisk aktivitet, goda matvanor och ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och
spelmissbruk).
Arbetsmarknad och livslångt lärande
Detta avsnitt hanterar arbetsmarknad och social välfärd. Avsnittet fokuserar även på
förutsättningar för livslångt lärande på Gotland. Detta innebär att avsnittet kan
hantera områden så som inkluderande arbetsmarknad, individens möjlighet till
försörjning och deltagande i samhällsutveckling samt god hälsa i arbetslivet.
Områden så som tidiga insatser samt likvärdiga villkor och förutsättningar är viktiga
delar för möjligheten för livslångt lärande.
Trygghet och brottsförebyggande arbete
Avsnittet hanterar trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete. Många av
utmaningarna på området är komplexa och kan svårligen lösas av enskilda aktörer,
utan förutsätter samarbete över verksamhets- och organisationsgränser. Arbetet utgår
därför från en gemensam lokal problembild och innefattar både åtgärder som är
socialt orienterade och som är inriktade mot platser och situationer. Viktiga delar här
är bland annat våld i olika former (offentligt, i nära relationer, barn som bevittnar
våld etc.) såväl som goda uppväxtvillkor, utsatta grupper, platssamverkan, tillit och
gemenskap.
Demokrati och delaktighet
Demokrati och delaktighet lyfts speciellt i ett avsnitt. Integration kommer att
hanteras inom avsnittet samt alla människors lika värde och inkludering. Delaktighet
handlar exempelvis även om möjligheten till nya möten och rikare liv, mångfald,
deltagande i samhällsutveckling, etablering av nyanlända, gemenskap och
föreningsliv. Genom demokrati och delaktighet kan även områden så som dynamisk
och attraktiv region, goda uppväxtvillkor och mänskliga rättigheter behandlas.
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Genomförandeprogrammet för social välfärd kommer att integrera följande tidigare
antagna program och strategier;
 Program för god jämlik jämställd hälsa för Region Gotland 2020-2023
 Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023
 Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region
Gotland 2019-2022

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 48

Genomförandeprogram för social välfärd
2023-2027

RS 2021/1184

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
”Genomförandeprogram social välfärd 2023-2027” enligt beskrivningen i denna
tjänsteskrivelse.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår ett genomförandeprogram för social välfärd för
perioden 2023-2027 kopplat till den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Förslaget anger en tentativ struktur med fyra avsnitt för programmet: Jämlik hälsa,
Arbetsmarknad och livslångt lärande, Trygghet och brottsförebyggande arbete samt
Demokrati och delaktighet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefaan de Maecker, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
till regionalt utvecklingsutskotts sammanträde den 9 november 2021 med förslag till
underlag för genomförandeprogrammet social välfärd.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/725
25 augusti 2021

Jonas Nilsson

Regionala utvecklingsutskottet

Information. Genomförandeprogram för klimat, miljö och
energi
Förslag till beslut

 Informationen mottages och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de långsiktiga
målen från 2040 till 2027.
Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi är uppdelat utifrån följande
prioriteringar i Vårt Gotland 2040: Stärk tillgängligheten (prioriteringen delas med
näringslivsprogrammet), Gå före i klimat- och energiomställningen, Säkra miljö och vatten
samt Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning
Arbetet med genomförandeprogrammet påbörjades under våren 2021. Strateger
inom respektive prioritering vid avdelningen för regional utveckling formerade
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har arbetat individuellt och gemensamt, samt
initierat kontakt med interna och externa aktörer, för att ta fram förslag på insatser,
aktörer och effektmål. Processledare tog emot utkast i slutet av juni.
Processledare har sedan dess arbetat med att sammanställa utkasten. Framåt kretsar
arbetets huvudfokus kring fortsatt dialog med interna och externa aktörer, revidering
av befintligt material samt, framför allt, prioritering mellan olika insatsförslag.
En workshop för interna och externa aktörer är planerad till den 9 september 2021.
Preliminärt genomförs en uppföljande workshop under oktober. Slutgiltigt utkast
förväntas presenteras för regionstyrelsen under slutet av innevarande år.
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Ärendebeskrivning

Uppdraget

I den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040”, som antogs av
regionfullmäktige i februari 2021 (§ 4), formuleras följande kring hur Gotland samlat
ska arbeta för att nå målen:
”Tre genomförandeprogram tar arbetet vidare
Tre program för samhandling – så kallade genomförandeprogram – tar arbetet
vidare och konkretiserar vad som behöver göras på kort sikt, för att nå de
långsiktiga målen. Kort sikt kan vara en mandatperiod eller längre om det bedöms
lämpligt. Siktet för den första omgången genomförandeprogram är 2027.
Tre program tas fram med följande inriktning:
• Näringslivets förutsättningar och innovation
• Klimat, energi och miljö
• Social välfärd
Programmen tas fram i en samordnad process med berörda utvecklingsaktörer.
Förutom gotländska aktörer innefattas också relevanta nationella och
internationella aktörer. Syftet är att skapa handlingskraft i frågor där ingen enskild
aktör ensam kan stå för genomförandet och där det är särskilt viktigt med stärkt
samverkan och koordinering.
Genomförandeprogrammen ska:
•

konkretisera insatsområden där vi gemensamt behöver kraftsamla på kort sikt
- med stöd av prioriteringar och mål i Vårt Gotland 2040

•

formulera mål på kortare sikt för insatsområden för att konkretisera
önskvärda resultat av gemensamma utvecklingsinsatser - för att nå de
långsiktiga målen i Vårt Gotland 2040

•

definiera vilka aktörer som behöver delta, vilka resurser som finns/behövs,
målgrupper osv.

•

stärka hållbarhetsarbetet på Gotland

•

underlätta regelbunden uppföljning och utvärdering av regionala
utvecklingsinsatser och regionalt utvecklingsarbete.”

Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi omfattar fyra av
prioriteringarna i Vårt Gotland 2040:
Stärk tillgängligheten (prioriteringen delas med näringslivsprogrammet)

Prioriteringen ska innehålla insatser som har inriktning mot hur transportsystemet
ska bli hållbart och fossilfritt, hur Gotlands förbindelser med omvärlden ska
utvecklas, hur framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar ska öka samt
hur Gotlands tillgång till digital infrastruktur kan säkerställas.
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Gå före i klimat- och energiomställningen

Prioriteringen ska innehålla insatser som har inriktning mot hur klimatpåverkan i hela
samhället kan minska och en viktig del är att fortsätta arbetet med att ställa om till ett
hållbart och robust energisystem baserat på förnybar energi. Vidare att öka
energieffektiviseringen och minska energianvändningen, stimulera delaktighet,
kunskap och engagemang i omställningen samt att anpassa samhället till ett förändrat
klimat.
Säkra miljö och vatten

Prioriteringen ska innehålla insatser som har inriktning mot att skydda och förstärka
tillgången till yt- och grundvatten på Gotland, ställa om till hållbar konsumtion och
produktion baserad på cirkulär ekonomi samt att brukandet av skog, mark och vatten
sker på ett hållbart sätt och den biologiska mångfalden säkras.
Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning

Prioriteringen ska innehålla insatser som har inriktning mot att det skapas
förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för alla, att det utvecklas attraktiva
och väl gestaltade bostäder och boendemiljöer samt att bebyggelsen är resurseffektiv.
Klimat-, miljö- och energiprogrammet kan sägas vara en blandning av det
horisontella ekologiska perspektivet och två ”vertikala” prioriteringar,
kommunikationer och bostadsförsörjning. Som framgår av ovan, finns många
kopplingar mellan prioriteringarna och även till prioriteringarna inom
genomförandeprogrammet för näringslivets förutsättningar och innovation. Det är
därför viktigt att alla ”vertikala” prioriteringar beaktar samtliga horisontella
perspektiv. Ett gemensamt programforum har därför skapats, där avdelningens
ansvariga strateger möts över enhetsgränserna och diskuterar hur effektmålen ska
kunna nås.
Framtagandet av genomförandeprogrammen leds och samordnas inom ordinarie
linjeverksamhet på avdelningen för regional utveckling. Programorganisation,
processledning, gruppansvariga etc. har rapporterats löpande för regionala
utvecklingsutskottet, senast 2 juni 2021. Styrgruppen för framtagande av regional
utvecklingsstrategi, där Länsstyrelsen och Uppsala universitet ingår, utgör även
styrgrupp för framtagande av genomförandeprogrammen. Befintliga samverkansfora,
som exempelvis Trafikrådet när det gäller prioriteringen Stärk tillgängligheten, används
för dialog om arbetet.
Lägesrapport augusti 2021

Rapporteringsperioden omfattar arbetet med genomförandeprogrammet för klimat,
miljö och energi från och med 19 maj till och med 25 augusti.
Strax före sommarledigheterna avslutades fas 2, i vilken samtliga grupper
rapporterade vilka insatser, aktörer och effektmål på kort sikt man bedömde som
viktigast.
Klimat, miljö och energiprogrammet omfattar för närvarande 80 insatser, vilket kan
sägas utgöra en bruttolista. Insatserna bedöms överlag vara på rätt nivå och fokuserar
samhandling, men är som sagt för många till antalet. Region Gotland finns oftast
med som aktör, vilket inte är överraskande eftersom det ofta förväntas att Regionen i
rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör ska ta initiativ och även ofta äga och
driva processer. Även i rollen som utvecklingsaktör involveras ofta någon av alla
verksamheter som finns inom Region Gotland och som kan bidra till att nå målen.
Två exempel som visar på bredden av insatser är exempelvis insatsen
”cementindustrins materialomställning” inom prioriteringen Gå före i klimat- och
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energiomställningen. Den insatsen, på ett högaktuellt ämnesområde, kommer kräva
finansiering långt utanför de ”normala” källorna för regional utveckling, i det här
fallet EU-fonden för en rättvis omställning. Om man jämför skalan på en insats av
det slaget med insatsen ”åtgärder mot nedskräpning inkl. strandstädningar” inom
prioriteringen ”Säkra miljö och vatten” så är det dels en insats som oftast brukar
innehålla mycket ideellt arbete, men – trots att den är konkret och ”enkel” – kräver
samhandling mellan många olika parter, både mellan nationella organisationer som
Håll Sverige Rent, regionala som Region Gotland (teknikförvaltningen samt ibland
även skolorna) samt mängder av ideellt arbetande föreningar. Insatser på detta
område finns numera med i den nationella åtgärdsplanen för havsmiljön.
Arbetet går nu vidare med fas 3 som omfattar fortsatt dialog med interna och externa
aktörer samt revidering och prioritering av föreslagna insatser. Inriktningen för
prioriteringsarbetet bör vara att insatserna är de som krävs för att verkligen göra
skillnad och nå en förflyttning mot målen i Vårt Gotland 2040 och att de kräver
samhandling mellan flera gotländska aktörer.
En workshop med externa och interna aktörer sker den 9 september 2021.
Preliminärt sker en uppföljande workshop i oktober. Avstämning kommer ske med
regionala utvecklingsutskottet 9 november, löpande med den gemensamma
styrgruppen, där Länsstyrelsen och Uppsala universitet ingår, samt med de befintliga
samverkansfora som finns, exempelvis trafikrådet. Det har också framförts önskemål
om en information till hela regionstyrelsen innan ett färdigt förslag presenteras.
Vilket sammanträde detta kommer äga rum är i skivande stund inte bestämt.
Slutgiltigt utkast av program med insatsförslag presenteras i regionstyrelsen under
slutet av innevarande år, med planen att genomförandeprogrammet ska kunna antas
av regionfullmäktige i början av 2022.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige § 4, 2021. Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS)
RS 2020/725. Information. Genomförandeprogram för klimat-, miljö- och energi.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-25
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 49

Genomförandeprogram för klimat, miljö och
energi 2022-2027

RS 2020/725

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Informationen mottages och läggs till handlingarna.

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de långsiktiga
målen från 2040 till 2027.
Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi är uppdelat utifrån följande
prioriteringar i Vårt Gotland 2040: Stärk tillgängligheten (prioriteringen delas med
näringslivsprogrammet), Gå före i klimat- och energiomställningen, Säkra miljö och
vatten samt Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning
Arbetet med genomförandeprogrammet påbörjades under våren 2021. Strateger
inom respektive prioritering vid avdelningen för regional utveckling formerade
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har arbetat individuellt och gemensamt, samt
initierat kontakt med interna och externa aktörer, för att ta fram förslag på insatser,
aktörer och effektmål. Processledare tog emot utkast i slutet av juni.
Processledare har sedan dess arbetat med att sammanställa utkasten. Framåt kretsar
arbetets huvudfokus kring fortsatt dialog med interna och externa aktörer, revidering
av befintligt material samt, framför allt, prioritering mellan olika insatsförslag.
En workshop för interna och externa aktörer är planerad till den 9 september 2021.
Preliminärt genomförs en uppföljande workshop under oktober. Slutgiltigt utkast
förväntas presenteras för regionstyrelsen under slutet av innevarande år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/827
25 augusti 2021

William Cöster

Regionstyrelsen

Information. Genomförandeprogram för näringslivets
förutsättningar och innovation
Förslag till beslut

 Informationen mottages och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de långsiktiga
målen från 2040 till 2027.
Genomförandeprogrammet Näringslivets förutsättningar och innovation är uppdelat
utifrån följande prioriteringar i Vårt Gotland 2040: Stärk och utveckla näringslivet,
Utveckla attraktionskraften, Säkra kompetensen, Stimulera innovation och förnyelse samt Stärk
tillgängligheten.
Arbetet med genomförandeprogrammet påbörjades under våren 2021. Strateger
inom respektive prioritering vid avdelningen för regional utveckling formerade
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har arbetat individuellt och gemensamt, samt
initierat kontakt med interna och externa aktörer, för att ta fram förslag på insatser,
aktörer och effektmål. Processledare tog emot utkast i slutet av juni.
Processledare har sedan dess arbetat med att sammanställa utkasten, men en hel del
arbete kvarstår. Huvudfokus framåt är fortsatt dialog med interna och externa
aktörer, revidering av befintligt material samt prioritering mellan olika insatsförslag.
En workshop för interna och externa aktörer är planerad till den 9 september 2021.
Preliminärt genomförs en uppföljande workshop under oktober. Slutgiltigt utkast av
program med insatsförslag presenteras i regionstyrelsen under slutet av innevarande
år, med planen att genomförandeprogrammet ska kunna antas av regionfullmäktige i
början av 2022.
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Ärendebeskrivning
Uppdraget

I den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, som antogs av
regionfullmäktige 2021-02-22 § 4, formuleras följande kring hur Gotland samlat ska
arbeta för att nå målen:
”Tre genomförandeprogram tar arbetet vidare
Tre program för samhandling – så kallade genomförandeprogram – tar arbetet
vidare och konkretiserar vad som behöver göras på kort sikt, för att nå de
långsiktiga målen. Kort sikt kan vara en mandatperiod eller längre om det bedöms
lämpligt. Siktet för den första omgången genomförandeprogram är 2027.
Tre program tas fram med följande inriktning:
• Näringslivets förutsättningar och innovation
• Klimat, energi och miljö
• Social välfärd
Genomförandeprogrammen tas fram i en samordnad process med berörda
utvecklingsaktörer. Förutom gotländska aktörer innefattas också relevanta
nationella och internationella aktörer. Syftet är att skapa handlingskraft i frågor där
ingen enskild aktör ensam kan stå för genomförandet och där det är särskilt viktigt
med stärkt samverkan och koordinering.
Genomförandeprogrammen ska:
•

konkretisera insatsområden där vi gemensamt behöver kraftsamla på kort sikt
- med stöd av prioriteringar och mål i Vårt Gotland 2040

•

formulera mål på kortare sikt för insatsområden för att konkretisera
önskvärda resultat av gemensamma utvecklingsinsatser - för att nå de
långsiktiga målen i Vårt Gotland 2040

•

definiera vilka aktörer som behöver delta, vilka resurser som finns/behövs,
målgrupper osv.

•

stärka hållbarhetsarbetet på Gotland

•

underlätta regelbunden uppföljning och utvärdering av regionala
utvecklingsinsatser och regionalt utvecklingsarbete.”

Genomförandeprogrammet för Näringslivets förutsättningar och innovation
omfattar fem av prioriteringarna i Vårt Gotland 2040:


Stärk och utveckla näringslivet: Avsnittet avser att hantera delar som rör
näringslivets utveckling på Gotland, exempelvis insatser som rör
förutsättningar att starta, driva och utveckla företag eller att öka företagens
möjligheter att nå en större marknad. Detta avsnitt hanterar också det
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företags- och innovationsfrämjande systemet som ansvarar för rådgivning
och finansiering för företag i utveckling.


Utveckla attraktionskraften: Avsnittet avser att hantera arbetet med att
utveckla och använda det gotländska varumärket när det gäller bo och leva,
besöka och möta samt verka på Gotland.



Säkra kompetensen: Avsnittet avser att hantera kompetensförsörjningen på
hela den gotländska arbetsmarknaden, vilket bör noteras är en betydlig
bredare fråga än enbart utbildning. Exempelvis omfattar avsnittet även
matchning kring arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i
offentlig sektor.



Stimulera innovation och förnyelse: Avsnittet avser att hantera Gotlands
strategi för smart specialisering och fokuserar på tre områden: 1) Mat- och
livsmedel, 2) Besöksnäring samt 3) Grön energiomställning i näringslivet.
Avsnittet utgår från två inriktningar: a) Stärk innovationsförmågan i det
gotländska samhället och b) Utveckla konkurrenskraften genom smart
specialisering.



Stärk tillgängligheten: Avsnittet avser att hantera utvecklingen av hållbara
och fossilfria transportsystem samt kommunikationerna till och från Gotland,
likväl som på Gotland – såväl de fysiska för personer och gods som de
digitala.

Ovanstående prioriteringar utgör kärnan av genomförandeprogrammet. Dessa är till
stor del beroende av och påverkar varandra, samt har koppling till
genomförandeprogrammet för Klimat, miljö och energi.
Framtagandet av genomförandeprogrammen leds och samordnas inom ordinarie
linjeverksamhet på avdelningen för regional utveckling. Programorganisation,
processledning, gruppansvariga etc. har rapporterats löpande för regionala
utvecklingsutskottet senast 2 juni 2021. Styrgruppen för framtagande av regional
utvecklingsstrategi, där Länsstyrelsen och Uppsala universitet ingår, utgör även
styrgrupp för framtagande av genomförandeprogrammen. Befintliga samverkansfora,
som Tillväxtrådet och Trafikrådet, används för dialog om arbetet.

Lägesrapport augusti 2021

I början av året inleddes fas 1 där huvudfokus var att formera programorganisationen
med rekrytering av processledare samt formering av arbetsgrupper. Strax före
sommarledigheterna avslutades fas 2, i vilken samtliga grupper rapporterade vilka
insatser, aktörer och effektmål för 2027 man bedömde som viktigast.
Ett led i att hantera arbetet, få en helhetsbild och hantera skärningar mellan
sakområden och program har varit etablerandet av ett gemensamt programforum för
avdelningens strateger.
Genomförandeprogrammet Näringslivets förutsättningar och innovation omfattar i
nuläget 77 insatser. Dessa insatser utgör en form av bruttolista. Insatserna bedöms
överlag vara på rätt nivå där den gemensamma nämnaren är samhandling mellan
Region Gotland och andra medaktörer – såväl lokala som nationella.
Exempelvis omfattar prioriteringen Säkra kompetensen insatsförslaget ”etablera ett
kompetensråd” till 2027, vilket kan tänkas bidra till att uppnå flera olika effektmål –
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exempelvis ”ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering”
samt ”ökad förståelse, färdighet och kompetens inom regionen.” Inom prioriteringen
Utveckla attraktionskraften återfinns insatsförslaget ”Utveckla faktorer som påverkar att
Gotland är en plats att besöka och uppleva året runt” vilket på sikt kan bidra till att
uppnå effektmålet ”Ett stärkt Gotländska varumärke”. Inom prioriteringen Stärk och
utveckla näringslivet föreslås insatsen ”Utveckla samverkan och synergieffekterna
mellan aktörer som bidrar till företagsutveckling på Gotland.” vilket till 2027 kan
tänkas bidra till en ”ökad samverkan mellan, och kännedom om, de aktörer som
bidrar till etablering av nya företag på Gotland”.
Sammantaget utgör ovanstående exempel endast ett litet urval av föreslagna insatser.
Utöver den gemensamma nämnaren i samverkan med andra aktörer återfinns Region
Gotland med i en majoritet av de föreslagna insatserna. Detta är dock inte särskilt
överraskande eftersom det ofta förväntas att Region Gotland – i rollen som regionalt
utvecklingsansvarig aktör – ska ta initiativ, äga och driva processer framåt. Samtidigt
omfattar Region Gotlands primär- och landstingskommunala uppdrag en bred och
viktig roll som utvecklingsaktör.
Det bör dock understrykas att nuvarande insatser utgör ett första urval, i första hand
framtagna av avdelningens strateger. Urvalet kommer med stor säkerhet att förändras
under hösten efter samtal med fler externa och interna aktörer.
Mängden föreslagna insatser visar också att det kvarstår en del arbete innan vi landar
i ett slutgiltigt genomförandeprogram. Bedömningen är att det krävs betydande
sållning och prioritering bland föreslagna insatser för att uppnå tydlighet, spets och
handlingskraft i respektive genomförandeprogram. Särskilt med tanke på att det
gotländska samhället är relativt litet och att det finns en begränsad mängd resurser
för genomförandet av insatserna (avser såväl aktörer som ekonomiska resurser).
Inriktningen för prioriteringsarbetet bör utgå från att insatserna är de som krävs för
att nå en tydlig förflyttning mot målen i Vårt Gotland 2040, samt att de kräver
samhandling mellan flera gotländska aktörer. Utarbetandet av specifika urvalskriterier
kvarstår och tas vidare i kommande arbete och har en viktig roll i fas 3 som inleds
under början av hösten 2021. Arbetet under denna period omfattar fortsatt dialog
med interna och externa aktörer, samt revidering och prioritering av föreslagna
insatser. En workshop med externa och interna aktörer sker den 9 september 2021.
Preliminärt sker en uppföljande workshop i oktober.
Under hösten fortsätter även dialog om genomförandeprogrammet i befintliga
samverkansfora som Tillväxtrådet och Trafikrådet, samt styrgruppen som består av
Region Gotland, Länsstyrelsen och Uppsala Universitet. Politiken kommer att
involveras och vara uppdaterad om arbetets utveckling genom regionala
utvecklingsutskottets sammanträde i november samt regionstyrelsens arbetsutskott i
december.
Slutgiltigt utkast av program med insatsförslag presenteras i regionstyrelsen under
slutet av innevarande år, med planen att genomförandeprogrammet ska kunna antas
av regionfullmäktige i början av 2022.

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige § 4, 2021, Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS)
RS 2020/827. Information: Genomförandeprogram för Näringslivets förutsättningar
och innovation. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-25
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Peter Lindvall
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 50

Genomförandeprogram för näringslivets
förutsättningar och innovation 2022-2027

RS 2020/827

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Informationen mottages och läggs till handlingarna.

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de långsiktiga
målen från 2040 till 2027.
Genomförandeprogrammet Näringslivets förutsättningar och innovation är uppdelat
utifrån följande prioriteringar i Vårt Gotland 2040: Stärk och utveckla näringslivet,
Utveckla attraktionskraften, Säkra kompetensen, Stimulera innovation och förnyelse
samt Stärk tillgängligheten.
Arbetet med genomförandeprogrammet påbörjades under våren 2021. Strateger
inom respektive prioritering vid avdelningen för regional utveckling formerade
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har arbetat individuellt och gemensamt, samt
initierat kontakt med interna och externa aktörer, för att ta fram förslag på insatser,
aktörer och effektmål. Processledare tog emot utkast i slutet av juni.
Processledare har sedan dess arbetat med att sammanställa utkasten, men en hel del
arbete kvarstår. Huvudfokus framåt är fortsatt dialog med interna och externa
aktörer, revidering av befintligt material samt prioritering mellan olika insatsförslag.
En workshop för interna och externa aktörer är planerad till den 9 september 2021.
Preliminärt genomförs en uppföljande workshop under oktober. Slutgiltigt utkast av
program med insatsförslag presenteras i regionstyrelsen under slutet av innevarande
år, med planen att genomförandeprogrammet ska kunna antas av regionfullmäktige i
början av 2022.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av William Cöster, projekthandläggare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-25
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Regionstyrelsen

Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 - 2027
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslag till Strategi för
smart specialisering för Gotlands län 2021 – 2027.

Sammanfattning

Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021-2027 ingår i
genomförandeprogrammet Näringslivets förutsättningar och innovation för Vårt
Gotland 2040. Strategin lägger grunden för en process för aktörssamverkan kring att
bygga innovationskapacitet och att stärka tillgängligheten till innovationskompetens
för näringslivet på Gotland. Från och med 2021 kräver EU-kommissionen att det
finns en smart specialiseringsstrategi för att få tillgång till medel från EU:s fonder och
program för forskning och innovation, däribland ERUF i Småland och Öarna,
Interreg Central Baltic, Fonden för en rättvis omställning (FRO).
Ärendebeskrivning

Smart specialisering (S3) är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen
som syftar till en strategisk användning av EU-medel och resultat. Smart
specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik för att styra
användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation.
Från och med 2021 är det ett krav från Europeiska kommissionen att svenska
regioner har en strategi för smart specialisering för att få tillgång till medel från EU:s
fonder och program för forskning och innovation, däribland ERUF i Småland och
Öarna, Interreg Central Baltic, Fonden för en rättvis omställning (FRO).
S3 handlar om att regioner och medlemsländer ska kraftsamla för innovation och
tillväxt inom de områden där det finns störst potential utifrån en vision om vad man
ska bli bäst på. En regions S3 bygger på en analys av platsens styrkor,
konkurrensmässiga fördelar och spetspotential. Fokus är på deltagande och
involvering av intressenter. Kraftsamlingen i sin helhet förutsätter nära samverkan
mellan olika aktörer inom en region (företag, det offentliga, akademi och
användargrupper) och mellan olika nivåer i samhället, inte minst mellan den regionala
och nationella nivån.
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Regionfullmäktige antog Gotlands regionala utvecklingsstrategi Vårt Gotland 2040 i
februari 2021. Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram tre program
för samhandling – så kallade genomförandeprogram – som tar arbetet vidare och
konkretiserar vad som behöver göras på kort sikt, för att nå de långsiktiga målen i
Vårt Gotland 2040.
Tre program tas fram med följande inriktning:
• Näringslivets förutsättningar och innovation
• Klimat, energi och miljö
• Social välfärd
Strategin för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027 ingår i Näringslivets
förutsättningar och innovation, men strategin knyter an även till de andra två
programmen.
Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021-2027 utgör en grund till en
fortlöpande process för aktörssamverkan kring att bygga innovationskapacitet och
att stärka tillgängligheten till innovationskompetens för näringslivet på Gotland.
Information och dialog med regionala aktörer har ägt rum framförallt inom ramen
för framtagandet av Vårt Gotland 2040, därtill inom ramen för igångsättande av
genomförandeprogrammet för Vårt Gotland 2040. Information och dialog kring
smart specialisering har även varit med på dagordningen för Tillväxtrådet och vid
partnerskapet för EU:s Fonder och Program på Gotland. Information om ärendet
avseende förslag till Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027 har
skett på REGU den 2 juni 2021.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att Region Gotland behöver ta fram en strategi för smart
specialisering hösten 2021 för att leva upp till de krav som ställs av EUkommissionen i den nya programperioden 2021 – 2027.
Förslaget till Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027 kan
användas som grund för aktörssamverkan på Gotland för att bygga
innovationskapacitet och stärka tillgängligheten till innovationskompetens för
näringslivet på Gotland inom ramen för förslagets prioriteringar. Det kan även
användas i samarbete med andra regioner i programområdet Småland och Öarna,
med innovationsaktörer i Sverige och på sikt internationellt.
Då genomförandeprogrammen Näringslivets förutsättningar och innovation samt Klimat-,
energi- och miljöprogrammet förväntas kunna antas i början av 2022, innebär det att
Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027 tidsmässigt ligger före i
sin utformning. Det kan följaktligen uppstå behov av att göra någon revidering i
bifogat förslag till strategi för smart specialisering för Gotlands län 2021 – 2027
redan under våren 2022 i samband med antagandet av de två programmen.
S3 är mer en arbetsmetod för regional samverkan kring innovation än ett styrande
strategidokument. Därför kommer uppföljningen fokusera på aktörssamverkan kring
att bygga innovationskapacitet och att stärka tillgängligheten till
innovationskompetens för näringslivet på Gotland.
Beslutsunderlag

Förslag till Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027
Bilaga Nuläge och analys till Förslag Strategi för smart specialisering i Gotlands län
2021 – 2027
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Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021-2027
En väl fungerande innovationsmiljö bidrar till att Gotland kan gå före i klimat- och energiomställningen, bredda näringslivet, utveckla välfärdstjänsterna samt skapa en attraktiv arbetsmarknad. Väl fungerande samarbetsarenor mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor
samt akademin är en katalysator för innovation och förnyelse.
Smart specialisering är ett arbetssätt för att kraftsamla för förnyelse och tillväxt inom de
områden där en region har störst potential. I det korta perspektivet ska metoden stödja innovationsprocesser och prioritera utvecklingsinsatser inom identifierade styrkeområden. I
ett längre perspektiv ska strategin – utifrån Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin och dess understrategier – skapa ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling
ur regionala tillgångar.
Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021-2027 ska ses som en början på en fortlöpande process. Det ett krav från Europeiska kommissionen att alla svenska regioner har
en strategi för smart specialisering för att få tillgång till medel från EU:s fonder och program i programperioden 2021 - 2027.
Syfte

Strategin syftar till att ge riktning åt det innovations- och tillväxtfrämjande arbetet som görs
av olika offentliga aktörer i Gotlands län i samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle med att bygga innovationskapacitet och med att stärka tillgängligheten till innovationskompetens för näringslivet på Gotland.
Mål

Målen för strategin är att näringslivet på Gotland ska öka sin produktivitet och sin konkurrenskraft genom smart specialisering.
Därmed bidrar strategin till målen i Vårt Gotland 2040:
 Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen;
 Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft
 Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla;
samt till kärnvärdena i det gotländska varumärket.
Effektmål för 2027

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29






Stärkt regional innovationskapacitet
Stärkt innovationssamverkan mellan regionala aktörer
Stärkt kompetens hos främjandeaktörer kring innovation inom prioriteringarna
Stärkta samband mellan insatser som finansieras med projektmedel inom Gotlands
smarta specialiseringsprioriteringar

Målgrupp

Strategin vänder sig till aktörerna i det innovations- och tillväxtfrämjande systemet och till
näringslivet som finns eller bedriver verksamhet på Gotland.
Vision

Visionen i Vårt Gotland 2040 är: en kreativ ö med plats för hela livet. Kreativitet, närhet
och livskraft behövs för omställning. Nu använder vi Gotlands styrkor, tar nya utvecklings2 (5)
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språng samtidigt som vi tar ansvar för att utvecklingen sker inom ramen för jordens resurser.
Prioriteringar

Gotland har identifierat tre styrkeområden för smart specialisering i Vårt Gotland 2040: besöksnäring, mat- och livsmedel, och näringslivets energiomställning. De gotländska prioriteringarna inom de tre styrkeområdena för smart specialisering fokuserar på att:
 Stärka destinationsutvecklingen och upplevelser inom besöksnäringen genom innovation kring gotländska autentiska värden och internationalisering
 Förstärka produkt-, process- och varumärkesutveckling genom innovation och genom investeringar i kompetens i mat- och livsmedelssektorn för att kunna växa och
nå fler marknader
 Accelerera näringslivets energiomställning, vara en föregångare i att anpassa teknik
och implementera det i det gotländska näringslivet, leda utvecklingen inom mineralindustrin mot klimatneutral cement.
Regionala insatser för smart specialisering utvecklas i samverkan i skärningspunkterna mellan styrkeområdena, de är branschöverskridande och de använder innovation som hävstång
för Gotlands systemutmaningar: bostads-, energi- och vattenförsörjning, samt hållbar tillgänglighet och kompetensförsörjning.
Arbetsprocess

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

Samverkan mellan aktörer används för att lotsa fram insatser inom ramen för prioriteringarna för smart specialisering utifrån förekomst och beaktande av:
 Aktörer och tillgångar: forskning och utveckling (FoU), lokomotivföretag, små- och
medelstora företag, lokala nätverk och kluster, befintlig samverkan, samarbeten nationellt och internationellt;
 Systembegränsningar: innovation som drivkraft för transformation av Gotlands
systembegränsningar inom bostads-, energi- och vattenförsörjning, samt hållbar tillgänglighet för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt;
 Gotlands smarta specialiseringsportfölj av insatser: pågående insatsers och samarbetens inbördes förstärkande effekter, komplettering med nya insatser och samarbeten för att bygga kapacitet och ta tillvara möjligheter, korsbefruktning mellan Gotlands smarta prioriteringar;
 Finansieringsplan: styrning och prioritering av tillgängliga utvecklingsmedel i riktning mot hållbar regional utveckling i enlighet med Vårt Gotland 2040.
Styrning och genomförande

Strategin för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027 kopplar an till de styrformer,
samverkansformer och rollfördelning som aktörerna på Gotland har i genomförandet av
Vårt Gotland 2040.
Ansvar och befogenheter inom Region Gotland:
 Regionfullmäktige ansvarar för uppföljning.
 Regionstyrelsen ansvarar för revidering av strategin och för relationerna med nyckelaktörer inom det innovations- och tillväxtfrämjande systemet lokalt, nationellt och
internationellt.
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Ansvarig för dokumentet

Regional utvecklingsdirektör.
Revidering och uppföljning

Revidering sker årligen inom ramen för revidering av genomförandeprogrammet för den
regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med smart specialisering är en del i det regionala utvecklingsarbetet som drivs och följs upp, med inriktning mot angivna prioriteringar, inom
befintliga regionala strukturer.
Beslutsdatum och beslutsinstans
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2021-10-25 i Regionfullmäktige
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Nuläge och analys
1. Bakgrund till en strategi för smart specialisering (S3)
Regionfullmäktige antog Gotlands regionala utvecklingsstrategi Vårt Gotland 2040 i februari
2021. Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram genomförandeprogram för
Vårt Gotland 2040. Arbetet kommer pågå under 2021 och fortlöpa under 2022.
Genomförandeprogrammen ska:
 Konkretisera strategiska områden
 Formulera mål på kortare sikt
 Definiera aktörer som behöver delta
 Stärka hållbarhetsarbetet på Gotland
 Underlätta regelbunden uppföljning och utvärdering
Tre program tas fram med följande inriktning:
 • Näringslivets förutsättningar och innovation
 • Klimat, energi och miljö
 • Social välfärd
Inom ramen för Näringslivets förutsättningar och innovation tar Regionstyrelseförvaltningen fram 5 handlingsplaner, varav 1 heter Stimulera innovation och förnyelse. Här ingår
smart specialisering.

Den här bilagan ger en bild av nuläge och analys på Gotland i förhållande till Tillväxtverkets 6-stegsprocess för smart specialisering. Bilagan lägger även en grund för kommande
arbete för aktörssamverkan kring gotländska prioriteringar för smart specialisering. Avsikten är att fortlöpande uppdatera bilagan allteftersom arbetet med genomförandet av Vårt
Gotland 2040 utvecklas i samverkan med innovations- och tillväxtfrämjande aktörer. Arbetet med smart specialisering på Gotland inleds nu som en del i genomförandet av Vårt
Gotland 2040.
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1.1 Vad innebär smart specialisering (S3)?

Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Från och med 2021 är
det ett krav från Europeiska kommissionen att alla svenska regioner har en strategi för
smart specialisering för att få tillgång till medel från EU:s fonder och program.
Idén med smart specialisering är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en
region redan har styrkor och också om nya områden.
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Smart specialisering (S3) är ett arbetssätt för att kraftsamla för förnyelse och tillväxt inom
de områden där en region har störst potential. Smart specialisering är mer av ett arbetssätt
för regionalt utvecklingsarbete än ett styrdokument, där analys och dialog är nyckelord. I
det korta perspektivet ska S3 stödja innovationsprocesser och prioritera utvecklingsinsatser
inom identifierade styrkeområden. I ett längre perspektiv ska S3 – utifrån Agenda 2030 och
den regionala utvecklingsstrategin och dess understrategier – skapa ekonomisk, ekologisk
och socialt hållbar utveckling ur regionala tillgångar.

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

Arbetet pågår fortlöpande i en process som omfattar analys, styrning, vision, prioritering,
uppföljning och utvärdering.1

Analys
En bakgrundsanalys identifierar möjliga prioritetsområden och vilka aktörer som är viktiga
att få med i processen. Analysen avser hur det ser ut i regionen och i vissa delar också i omvärlden.
Styrning
En del i processen är att sätta upp styrgrupper. Dessa består av regionala nyckelaktörer och
kan ha en roll både för S3-strategin på ett övergripande plan, men också för prioritetsområ-

1

Källa: Tillväxtverket
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dena. Styrgrupperna har oftast en så kallad trippelhelix eller quadrupelhelixmodell2, med representanter från näringsliv, akademi, det offentliga och ideella organisationer.
Vision
Visionen pekar ut vad man vill att regionen ska vara i framtiden och vilka mål man vill
uppnå.
Prioritering
Val av prioriterade områden görs med hjälp av analys och visionen. Inom ett prioriterat
område bör det finnas ett antal näringslivsaktörer och forskningskapacitet i regionen som
är verksamma inom samma tematiska aktivitet. Man kan arbeta med både specifika och horisontella områden. Det kan vara en nisch inom en sektor, ett branschöverskridande område eller en samhällsutmaning.
Policymix
För varje prioriterat område bör man utveckla delstrategier och/eller handlingsplaner som
beskriver hur strategin ska genomföras. Insatser och projekt ska identifieras som ska genomföras för att uppnå målen, samt hur genomförandet kan finansieras.
Uppföljning.
S3-processen ska vara entreprenöriell och experimenterande. Därför är lärande, uppföljning
och utvärdering centralt. Genom återkoppling förfinas och anpassas S3-arbetet i takt med
att omvärlden förändras. Uppföljning fokuserar på att processen fortlöper som den ska. En
del regioner följer också den regionala utvecklingen bredare för att se att man arbetar med
rätt områden.
1.2 S3 Gotland och Vårt Gotland 2040

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

Gotlands vision med de 3 övergripande regionala utvecklingsmålen sammanfattas i bilden
tillsammans med de fem kärnvärdena i det gotländska varumärket.

Trippel Helix-modellen innebär ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter, där de genom samordning av utvecklingsresurser och konstruktivt samarbete inom ett land eller en region kan utveckla sin innovationsförmågan och skapa tillväxt.
Quadrupel helix-modellen omfattar även ideell sektor.
2
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I Vårt Gotland 2040 finns grunden för S3 Gotland. S3 Gotland bidrar till samtliga 3 övergripande mål samt till kärnvärdena i det gotländska varumärket.

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

Vårt Gotland 2040 identifierar tre styrkeområden för smart specialisering:
- Mat- och livsmedel
- Besöksnäringen
- Näringslivets energiomställning
Besöksnäringen är tillsammans med mat- och livsmedelsnäringarna sedan tidigare utpekade
gotländska styrkeområden för smart specialisering och har många gemensamma skärningspunkter i produktion, upplevelser och varumärkessammanhang. Inom dessa näringar finns
en stark potential som genom förstärkt samverkan kring innovation kan bidra till att Gotland växer på ett hållbart sätt. Näringslivets energiomställning är ytterligare ett styrkeområde att utveckla inom ramen för smart specialisering på Gotland.
1.3 S3 Gotland och nationell strategi för hållbar regional utveckling 20212030

Enligt nationell strategi ska det regionala innovationsarbetet utgå ifrån regionernas innovationsstrategier, strategier för smart specialisering eller motsvarande strategier. I Gotland fall
finns de innovationsstrategiska inritningarna integrerade i Vårt Gotland 2040, i delstrategierna för respektive styrkeområde och tillhörande handlingsplaner.

6 (24)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Bilaga Nuläge och analys till strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 - 2027

Nationell strategi betonar att prioriterade områden för smart specialisering kan se ut på
olika sätt, t.ex. en viss teknologi eller en del av en sektor, eller att lösa en samhällsutmaning.
Det handlar både om att utveckla redan starka områden och att hitta och utveckla nya områden. Smart specialisering kan således bidra till såväl spets som breddning inom näringslivet. Arbetet bygger vidare på befintliga strukturer och insatser samt är nyskapande och experimenterande. Det kan innebära att strukturer omvandlas och institutionella förhållanden
förändras. Smart specialisering bidrar därmed till omställning och omvandling.
I förhållande till Vårt Gotland 2040 är följande prioriteringar särskilt relevanta för S3 Gotland:
 Gå före i klimat- och energiomställningen
 Säkra miljö och vatten
 Stimulera innovation och förnyelse
 Stärk och utveckla näringslivet
 Stärk tillgängligheten
1.4 S3 Gotland och kopplingen till europeiska regionala utvecklingsfonden
och Fonden för en rättvis omställning

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

S3 Gotland syftar till att säkerställa att Gotland kan ta tillvara möjligheterna med innovation genom en tydlig koppling mellan Vårt Gotland 2040 (RUS), det regionala och nationella
operativa programmen för den europeiska utvecklingsfonden (ERUF), samt till Fonden för
en rättvis omställning (FRO). Insatserna inom regionalfondsprogrammen programperioden
2021–2027 ska ha en tydlig koppling till smart specialisering och bidra till omställningen till
en hållbar regional utveckling och därmed bidra till ett grönt, hållbart och mer innovativt
Europa. Enligt kommissionens förordningsförslag ska en viss andel av programmet avsättas dels till de politiska målen:
1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling, och
2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa.
Fonden för en rättvis omställning är en del av den europeiska gröna given. Fonden ska bidra till att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna i regioner och i de sektorer
som, på grund av beroendet av fossila bränslen eller energiintensiva industrier, påverkas
mest av omställningen. I Sverige omfattas mineralindustrin på Gotland av FRO. För att
kunna få utbetalningar från FRO är det ett skallkrav att det finns en regional S3 för Gotland som omfattar mineralindustrin.
Ytterligare fonder och initiativ som S3 Gotland behöver beakta är Industriklivet, Klimatklivet, men även andra fonder och sektorsprogram på EU-nivå såsom Horisont Europa och
EU Innovation Fund. Det pågår även strategiskt arbete inom ramen för Fossilfritt Sverige,
Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande3.

2. Gotland i världen och gotländsk smart specialisering – vision och
mål
Visionen i Vårt Gotland 2040 är: en kreativ ö med plats för hela livet.

3

https://fossilfrittsverige.se/roadmap/cementbranschen/
7 (24)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Bilaga Nuläge och analys till strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 - 2027

Kreativitet, närhet och livskraft behövs för omställning. Nu använder vi Gotlands styrkor,
tar nya utvecklingssprång samtidigt som vi tar ansvar för att utvecklingen sker inom ramen
för jordens resurser.
Effektmål för 2027:
 Stärkt regional innovationskapacitet
 Stärkt innovationssamverkan mellan regionala aktörer
 Stärkt kompetens hos främjandeaktörer kring innovation inom prioriteringarna
 Stärkta samband mellan Gotlands smarta specialiseringsprioriteringar
Status: Indikatorer ska tas fram. Det görs inom ramen för det samlade arbetet med genomförandeprogrammet av Vårt Gotland 2040.

3. Innovationskraft (Analys)
Det regionala tillväxtprogrammet för Gotland, som antogs 2015 för en period av fyra år
från 2016--2020, identifierade utvecklingsområden och regionala styrkor: besöksnäringen,
mat och livsmedel, samt kalkstenbrottindustrin. Det är tre områden som har långa traditioner som näringar på Gotland, och som lever vidare i nutid med bland andra tillverkning av
cement på Cementa. i Slite och kalkproduktion på Nordkalk på norra delen av ön.
Regionalt tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 byggde på Sveriges nationella strategi för
hållbar regional tillväxt och attraktivitet 2015-2020.
Det finns en nyligen antagen nationell strategi, Nationell strategi för hållbar regional utveckling i
hela landet 2021–2030. Region Gotland antog i februari 2021 en ny regional utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040. Under hösten 2021 ämnar Region Gotland anta ett genomförandeprogram av RUS:en för 2021-2024. S3 Gotland utgör en del av genomförandeprogrammet.
I Vårt Gotland 2040 är de regionala styrkeområdena och smart specialisering identiska: besöksnäringen, mat och livsmedel, samt energiomställning i näringslivet.
3.1 Analys av Gotlands innovationskraft

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

3.1.1. Ekonomiska och sociala teorier som grund för S3 Gotland

För en landsbygdsstark- och lågdensitetsekonomi som Gotland, handlar tillväxtens drivkrafter främst om att länka samman handel (Adam Smith 1776, Jacques Turgot 1776)4, investeringar i ökad arbetsproduktivitet (Solows produktivitetstillväxtmodell)5 och i innovation (Joseph Schumpeter)6, snarare än att ta tillvara agglomerationsfördelar ( Jane Jacobs)7
eller utvecklingen av industriella kluster (Alfred Marshall; Paul Krugman)8. Det handlar
även om lokala institutioner (Douglas North)9 och socialt kapital, interaktion och tillit (Pi-

Smith (1776) The Wealth of Nations; Turgot ( 1776) Réflexions sur la formation et la distribution des richesses
Solow (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, artikel publiserad i The Quarterly Journal of Economics
6 Schumpeter (1911) Theorie der wirtschaftlichen Entwickling
7 Jacobs (1969), The Economy of Cities
8 Marshall (1920), Principles of Economics; Krugman (1991), Increasing returns on Economic Geography, artikel publiserad i Journal of
Political Economy
9 North (1991), Institutions, artikel publiserad i Journal of Economic Perspectives
4
5
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erre Bourdieu, Robert D. Putnam)10. Det senare är i Gotlands fall regionala tillgångar som
lyfts fram i Vårt Gotland 2040.
3.1.2. Utmaningar och möjligheter

S3 Gotland behöver arbeta med en fokus på investeringar i kompetens för stärkt arbetsproduktivitet, innovation, samt på att ta tillvara närheten och tilliten gotlänningar emellan,
samt handel (internationalisering inkluderad),. Därtill måste S3 Gotlands arbetsprocess utgå
från vårt territoriella läge som ö: Det påverkar handelns omfattning. Det driver och begränsar förekomsten av specialisering. Det stimulerar till mångsyssleri bland företagare och även
bland andra nyckelpersoner inom den offentliga förvaltningen. Det påverkar utomregionala
funktionella samarbeten och samband (kompetenser, kapital etc.).
Medan innovationskraften på Gotland uppvisar en rad tillgångar och erfarenheter, med
några egna starka drivkrafter för innovationstillväxt, så underskattar möjligen Gotland den
enorma potential som finns av närheten till främst Stockholmsregionen men också till
andra högpresterande svenska regioner inom FoU. Därför måste S3 Gotland nå längre än
att förlita sig på lokal kapacitet och FoU-resurser. S3 Gotland måste fokusera på att stärka
kopplingarna till innovationshubbar på fastlandet och i andra EU-länder.
3.1.3 Innovationsförmåga och implementeringsförmåga

Det finns inte någon avvägning mellan att vara ledande inom utvalda specialiseringar och
att vara erkänd som en plats som tar till sig och anpassar bästa kända tillgängliga teknik till
sina egna förutsättningar. Båda behövs, de kan vara inbördes beroende. I en lågdensitetsekonomi som Gotland är det emellertid den senare ansatsen som ger effekt, alltså att i S3
Gotland fokusera på att förbättra förmågan att implementera bästa tillgängliga teknik. Till
det kan även räknas att vara en tidig användare (early adopter). Således måste förstärkningen av förmågan att främja samarbete mellan regionala intressenter och entreprenörer
för användardriven innovation utifrån upplevda platsbaserade behov vara kärnan i S3 Gotland, oavsett styrkeområde. Platsbaserade behov behöver bygga vidare på befintliga styrkor
inom ö-ekosystemet, inklusive naturgivna förutsättningar.

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

Forskning och undervisning bedrivs på Uppsala universitet campus Gotland (UUCG) inom
områdena: energiomställning, besöksnäring, kulturarv, natur och miljö, folkhälsa och digitalisering. Arbetet bedrivs inom ramen för 5 mångvetenskapliga projekt: Hållbar destinationsutveckling, Gotlands hållbara energiomställning, Digital innovation för hållbar konsumtion,
Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv, Energiomställning och kulturvärden. Det
finns ett ramverk för strategisk samverkan mellan Region Gotland och UUCG som omfattar utveckling av befintligt partnerskap, kunskapsuppbyggnad och regionalt utvecklingsarbete.
3.1.4. Ekonomisk långsiktig hållbarhet som grund för prioriteringar

S3 Gotland måste länka regionens identifierade smarta specialiseringar inom styrkeområdena till utmaningsdrivna begränsningar / hinder för långsiktig ekonomisk tillväxt. Insikten
om de senare utgör en grund för samverkan i lokala, nationella och internationella samman-

10

Bourdieu (1979), La distinction; Putnam (2000), Bowling alone.
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hang och för att gotländska aktörer effektivt och proaktivt ska kunna prioritera inom ramen för flernivåsamarbeten.
I Gotlands fall handlar utmaningsdrivna systembegränsningar / hinder för långsiktig ekonomisk tillväxt framförallt om följande områden: bostads-, energi- och vattenförsörjning,
samt hållbar tillgänglighet och kompetensförsörjning.
Samtliga fyra begränsningar / hinder måste ingå i en idégenereringsprocess kring smart specialisering för att bibehålla och öka de nuvarande nivåerna i produktion av mat och livsmedel, tillverkning och utvinning av mineraler, samt för att möjliggöra för en hållbar värdeoch upplevelseinriktad besöksnäring.
S3 Gotland kan genom att bidra med fler platsbaserade lösningar i näringslivet (och även i
offentlig service och kommunal teknik) vidga ramarna för Gotlands ekonomiska hållbarhet.
Det möjliggör för en kunskapsdriven ekonomisk tillväxt i näringslivet med en växande befolkning och fler besökare.
3.2 Gotländska branscher och specialiseringsindex

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

I tabell1 finns ett antal branscher som är specialiserade på Gotland: utvinning av mineral;
tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter; offentlig förvaltning och försvar; livsmedelsindustri; kultur, nöje och fritid; skog och jordbruk; hotell och restaurang .
Bygg- och hälsovårdstjänster visar också specialiseringssiffror över 1.0.
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Tabell 1. Specialiseringsgrad och andel sysselsatta i branschen (i arbetsmarknadsregionerna i Småland
och Öarna), branschnivåer, 2017, för Gotland och andra lokala arbetsmarknader i området Småland och
öarna (NUTS 2). Från SMÖ:s socio-ekonomisk analys. Källa: SCB

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

Specialiseringen för de styrkeområden som ingår i Vårt Gotland 2040 och i S3 Gotland
framgår även i tabell 2 Koncentration av branscher på Gotland i förhållande till riksgenomsnittet, 2018
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3.2.1 Cement- och kalkstensindustrin

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

Industrin är särskilt viktig för landsbygden på Gotland och för den norra delen av ön som
särskilt kännetecknas av och är beroende av denna industrisektor. I de lokala landsbygdssamhällena runt om på ön finns även andra små och medelstora företag och sektorer som i
olika grad är beroende av cement- och kalkstensindustrin. Till exempel företag inom byggoch transportbranschen samt verkstäder inom reparation och underhåll.
Ön har i synnerhet goda förutsättningar för förnybar elproduktion från sol och vind samt
resurser för produktion av biobränslen. En begränsning i det nuvarande elförsörjningssystemet är behovet av ny och stärkt kapacitet i förbindelsen mellan elnäten på fastlandet och
Gotlandför att ersätta de två nuvarande DC-kablarna (med en livslängd till högst 2035),
och för att möjliggöra fysisk import och export av elenergi. Endast småskalig energiutveckling är för närvarande tillåten på Gotland. Samtal pågår kring fastlandskabeln. En uppgradering av elnätet till och på ön kommer också vara avgörande för cementindustrins förutsättningar till omställning.
Följande åtgärder har identifierats inom ramen för FRO för Gotland: 1) stärka kapaciteten i
elnätet på Gotland, 2) CCS11, ersätta bränslen, betongstrukturer, nya cementkvaliteter, samt
3) forskning kring ovanstående.
3.2.2 Mat och livsmedel

Gotland har idag ett näringsliv runt mat och livsmedel som är både stort och viktigt. De
areella näringarna sysselsätter i sig mer än 1 500 personer på Gotland. Men systemet omfattar huvudområdena primärproduktion, förädling, handel och kund. Gotland består till stor

CCS är en förkortning och står för Carbon Capture and Storage, på svenska koldioxidavskiljning och lagring. Det är en viktig del i EU:s
klimatpolitik. I Sverige är tekniken främst aktuell för att reducera utsläpp från stora anläggningar i process- och basindustrin.
11
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del av småskaliga hantverksproducenter av mat- och livsmedel, inte sällan i kombination
med KKN och besöksnäring. Det finns ett antal befintliga kunskapsnav inom mat- och
livsmedel, däribland UUCG och SLU, Växa Sverige, Gård- och djurhälsan, länsstyrelsens
experter, Region Gotlands experter inom teknik/miljö lokala nätverk och lokala utvecklingsbolag. Övriga relationer med den akademiska världen via de projekt som genomförts
och genomförs omfattar exempelvis Lunds Universitet, Karlstad Universitet, Blått Center
Gotland och Forskningsstationen Ar. Naturbruksprogrammet finns på Gotland Grönt
Centrum AB.
De utvecklingsområden som identifierats i Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi
2016-2025 är: fortsatt varumärkesarbete, omvärldsbevakning, marknadsutveckling, ökad
förädlingsgrad, kompetensutveckling, innovation och produktutveckling.
3.2.3 Besöksnäringen

Gotland har goda möjligheter att bli ett av Sveriges viktigaste internationella resmål. Bara
inom hotell och restaurang finns uppemot 2 000 arbetstillfällen, men systemet med besöksnäring omfattar betydligt fler anställda inom angränsande näringar såsom evenemang,
kulturella och kreativa näringar, transport med mera.
De tematiska områden som identifierats i Gotlands regionala besöksnäringsstrategi är natur&kultur, outdoor, samt dryck- och måltidsupplevelser, i tre geografiska stråk som gör
den gotländska landsbygden attraktiv och tillgänglig året runt.

4. Gotlands smarta specialisering – prioriteringar och entreprenöriell arbetsprocess
Gotland har identifierat tre styrkeområden för smart specialisering i Vårt Gotland 2040: besöksnäring, mat- och livsmedel, och näringslivets energiomställning. De gotländska prioriteringarna inom de tre styrkeområdena för smart specialisering fokuserar på att:

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

 Accelerera näringslivets energiomställning, vara en föregångare i att anpassa teknik
och implementera det i det gotländska näringslivet, leda utvecklingen inom mineralindustrin mot klimatneutral cement
 Förstärka produkt-, process- och varumärkesutveckling genom innovation och genom investeringar i kompetens i mat- och livsmedelssektorn för att kunna växa och
nå fler marknader
 Stärka destinationsutvecklingen och upplevelser inom besöksnäringen genom innovation kring gotländska autentiska värden och internationalisering.
Regionala insatser för smart specialisering utvecklas i samverkan i skärningspunkterna mellan styrkeområdena, de är branschöverskridande och de använder innovation som hävstång
för Gotlands systemutmaningar: bostads-, energi- och vattenförsörjning, samt hållbar tillgänglighet och kompetensförsörjning.
Arbetet med att förfina Gotlands prioriteringar för smart specialisering behöver ske tillsammans av regionala nyckelaktörer i en löpande samverkansprocess. Samverkan mellan aktörer används för att lotsa fram insatser inom ramen för prioriteringarna för smart specialisering utifrån förekomst och beaktande av:
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1. Aktörer och tillgångar: forskning och utveckling (FoU), lokomotivföretag, små- och
medelstora företag, lokala nätverk, befintlig samverkan, samarbeten nationellt och
internationellt;
2. Systembegränsningar: innovation som drivkraft för transformation av Gotlands
systembegränsningar inom bostads-, energi- och vattenförsörjning, samt hållbar tillgänglighet för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt;
3. Gotlands smarta specialiseringsportfölj av insatser: pågående insatsers och samarbetens inbördes förstärkande effekter, komplettering med nya insatser och samarbeten för att bygga kapacitet och ta tillvara möjligheter, korsbefruktning mellan Gotlands smarta prioriteringar.
4. Finansieringsplan: styrning och prioritering av tillgängliga utvecklingsmedel i riktning mot hållbar regional utveckling i enlighet med Vårt Gotland 2040.

4.1 Aktörstillgångar och S3 prioriteringar för innovation

 resonemang om aktörstillgångar och samverkan inom S3 prioriteringarna för innovation – en del i en löpande kartläggning för att involvera relevanta aktörer och
kompetenser
Som grund för ett resonemang om att bedöma förekomster av kapacitet och prestationer
på Gotland, kan exemplet med tabell 1 användas i den fortlöpande dialogen av aktörer på
Gotland.
Tabell 1

Förekomst

Förekomst av lo-

Förekomst av

Förekomst av mikro-

Förekomst av etable-

Kommenta

Aktörstillgångar och pri-

av relaterad

komotivföretag

SMF

företag, lokala nät-

rade samverkans-

lor, pågåen

oriteringar S3

forskning

verk och/eller lokala

strukturer, offentligt,

arbeten

utvecklingsbolag

näringsliv, akademi,
regionalt, delregionalt

Mat och livsmedel –

Ja

smart produkt-, pro-

SLU, BCG,

cess- och varumär-

Chalmers m

kesinnovation

fl (Blue
Food),
KTH,

Ja

Ja

Gotlands Slagteri
(även plantbaserat)
Ryftes, Gotlandsägg, Foodmark
(Rydbergs sallader),
Gotlandspecialisten,
Lantmännen, m fl

Ca 500 arbetsställen

Ja

Operation M

Cirka 2000 företag, 11

Ja

GGCAB, SAMLA,

och Sustain

lokala utvecklingsbo-

Sweden Food Arena

Speis möts

lag, 20-tal lokala nät-

sluten som

verk, livsmedelskluster

manent helt

(geografiska och funk-

stödorganis

tionella)

mat- och liv

UUCG

näringarna p
land.
Besöksnäringen –

Ja

Ja

Ja

UUCG dok-

Destination Gotland

Hotell- och restauranger, eventbolag

smart och hållbar des-
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tinationsutveckling
och upplevelser

Ja

Ja
GFB:s reigonala handlingsplan för genomfö-

torander

rande av regional besöksnäring samlar aktörer på Goltnad

Energiomställning i

Ja

näringslivet – smart

UUCG -

implementering av

doktorander,

tillgänglig teknik

BRC i Linköping, RG
är medlem,

Ja
GVP som samlar
v.kraft på Gotland,
Gotland Tech devt,
Arla Visby, Gotl
Slagteri, ev. Cementa + några SMF

Ja
Mindreteknikföretag
som levererar tjänster till de större
energian- vändarna/
-leverantörerna på
ön

Ja

Ja

Lokala energigemen-

Bred refgrp. ledd av

skaper under utv, när-

UUCG,

Arbete med

tillkommer.

värmebolag, elbil- och

Nätverk f. vindbruk, lett

Energi - tyd

cykeluthyrningsföretag,

av Lst, Styrgrp. Energi-

uppdrag till

& lok. utv. bolag m.

pilot Gotland, ledd av
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KTH Chal-

energiomst. som del-

mers m fl

mål

EM, styrgrp. ECG,

Region Got

ledd av RG

även kontak

ö-nätverk fö

omställning
EU.

Tabell 1 Aktörer och innovation
Syfte tabell 1: få fram nulägesbilder fortlöpande av kraftfält och var Gotland behöver stärka
sambanden med externa aktörer, låna funktioner av andra. Tabell 1 är ett verktyg för att ha
en aktuell bild av aktörstillgångar och samverkansstrukturer.
Status: Det här arbetet är delvis pågående genom befintliga samverkansstrukturer. Det behöver involvera relevanta aktörer och förhålla sig till andra delar av genomförandeprogrammet av Vårt Gotland 2040.
4.2 Hållbarhet och S3 prioriteringar för innovation

 resonemang kring hållbarhet och S3 prioriteringar för innovation – en del i att använda systembegränsningar och horisontella perspektiv som hävstång för innovation för att möjliggöra för en långsiktigt bärkraftig ekonomisk konkurrenskraft och
tillväxt inom Gotlands styrkeområden
Resonemanget handlar om innovation som drivkraft för transformation för att arbeta med
platsbaserade behov och intressen utifrån Gotlands systembegränsningar för långsiktigt
hållbar ekonomisk tillväxt: bostads-, energi- och vattenförsörjning, samt hållbar tillgänglighet, samt horisontella perspektiv.

Tabell 2 Hållbarhet

Bostadsförsörjning

och prioriteringar S3

Vattenförsörj-

Energiförsörjning

ning

Tillgänglig-

Kommentar, käl-

het (connecti-

lor

vity), mobilitet

Mat och livsmedel –

Nej

smart produkt-, pro-

Ja
Vattenhushållande system utvecklas

cess- och varumärkesinnovation

Ja
Vissa livsmedelsföretag är lokomotiv
i energiomställningen

Delvis
Transport-

Cirkulär ekonomi i livsmedelskedjan ökar.

krav ger ökad
import av bi-
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odrivm.
Besöksnäringen –

Delvis

smart och hållbar

Besöksnäringen är

destinationsutveck-

en säsongsorienterad

ling och upplevelser

näring, kompetensförsörjning i näringen påverkas uti-

Ja
Behov av innovation för att besöksnäringen ska
bli mer hållbar
och bidra till en
god vattenhushållning

Devlis
Besöksnäringen
behöver medverka
och få del av insatser som accelerera
energiomställningen på Gotland

Ja

Ja

Ja
Hållbar mobilitet måste
utvecklas

Stärka Gotlands
platsvarumärke
som hållbar besöksdestination

från behov av tillfälliga boende för kort
eller längre tid.
Energiomställning i

Ja

Ja

näringslivet – smart
implementering av
tillgänglig teknik
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Tabell 2 Hållbarhet och innovation
Syfte med tabell 2: En långsiktig ekonomisk hållbarhetsöverblick utifrån de 4 försörjningssystem som är helt avgörande för en långsiktig utveckling och tillväxt på Gotland. Landsbygdssäkring, jämställdhet och inkludering, samt barn och unga är horisontella perspektiv
som också beaktas i det här ledet.
Status: Det här arbetet är ännu ej påbörjat. Det behöver involvera relevanta aktörer och
förhålla sig till andra delar av genomförandeprogrammet av Vårt Gotland 2040.
4.3 Kartbild av regionala insatser och innovation

Inom hela genomförandet av Vårt Gotland 2040, pågår och kommer det att initieras olika
insatser. En del av dessa kommer ha tydliga utgångspunkt i S3 prioriteringarna, somliga
har mer bäring på andra delar av genomförandeprogrammet. En del av dessa genomförs
med projektmedel, bland annat regionala tillväxtmedel och EU-finansiering.
För att kunna arbeta med gap och glapp i det regionala innovationsarbetet, behövs en samlad bild över hur den regionala innovationsportföljen ser ut. Idén är att relatera olika insatser till andra satsningar genom att bedöma dem utifrån i vilken grad de söker ta tillvara innovationsmöjligheter och stärka innovationskapacitet. Målet är att få fram en gemensam
kartbild av den samlade projekt- och insatsportföljens innovationsinriktning i de tre fokusområdena och sedan resonera kring hur de relaterar till varandra.
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Det här arbetet sker löpande och används till att ha en gemensam utgångspunkt för vad i
samverkan som behöver stärkas i genomförandet för att accelerera omställningen. Regionala aktörer kan då arbeta vidare med att stärka relationerna i pågående insatser, komplettera med nya insatser, eller resonera vidare kring behov av korsbefruktning mellan fokusområdena för innovation.

Källa: Martin Eichler, Dominique Foray, Michael Keller, 2019
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Status: Arbetet med att få en samlad bild över den så kallade innovationsportföljen är ännu
ej påbörjat. Det behöver involvera relevanta aktörer och förhålla sig till andra delar av genomförandeprogrammet av Vårt Gotland 2040.

5. Samhandling och styrning – policymix
S3 Gotland är en gemensam process där lärande och insikter om S3 växer fram successivt
genom möten öga mot öga aktörer emellan. Styrkeområdenas smarta specialisering kan användas för korsbefruktning. Det kan även användas för att finna vertikala kvaliteter utifrån
det som är kunskapsdrivande. Nyckelaktörer och nyckelpersoner med gotländska glasögon
ska kunna påverka riktningen i ”beställningar” på det regionala innovationsarbetet.
Nuläget kan sammanfattas enligt följande: Arbetet har påbörjats 2019- 2021 genom information och dialog kring Vårt Gotland 2040, vid Tillväxtrådets och vid Partnerskapet för
EU:s Fonder och Program på Gotlands möten.
Vårt Gotland 2040 innehåller argumenten för Gotlands styrkeområden och visar på inriktningar och knyter an till delstrategierna för mat- och livsmedel, besöksnäringen samt till
Färdplan för energipilot Gotland och Territoriell omställningsplan för Gotland (FRO).
I arbetet framgent kommer det behövas insatser i form av:





Analys av specialiseringarnas behov av transformation/förändring, stödfunktioner
och möjliggörare
Kompetensutveckling hos främjandeaktörerna
Metodutveckling för att stärka samverkan mellan företagens innovation och det
akademiska systemet.
Samverkan med kompetenser belägna i andra regioner och internationalisering.
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5.1 Ingångar till att utveckla konkurrenskraften genom smart specialisering

 Utveckla skärningspunkterna mellan de tre styrkeområdena mat- och livsmedel, besöksnäring och näringslivets energiomställning med horisontella lager från attraktionskraft, företagsklimat och kompetensutveckling.
 Ökar förädlingsmöjligheter av hållbara tjänster, varor och modeller inom gröna, blå
och gastronomiska näringar och kluster
 Stötta initiativ som samverkar branschöverskridande mellan mat- och livsmedelssystemet å ena sidan och besöksnäring och/eller inom näringslivets energiomställning å andra, tillsammans med regional och nationell akademi.
 Utveckla Gotlands potential som testbädd inom styrkeområdena
 Stärka initiativ som ökar resursåtervinning och cirkulärekonomi
 Bygga vidare på befintliga styrkor inom systemet, inklusive de naturgivna förutsättningarna och traditionerna.
 Stötta och initiera insatser tillsammans med akademi och forskningsinstitut inriktat
på utmaningar och lösningar kring Gotlands systemutmaningar inom energi-, vatten- och kompetensförsörjning, samt hållbar tillgänglighet.
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5.2 Delstrategier och S3 Gotland
5.2.1 Mat- och livsmedel

Mat- och livsmedel har varit ett regionalt styrkeområde sedan Region Gotland inledde arbetet med tillväxtavtal, RUP:ar och numer RUS. Det finns en politiskt antagen regional
delstrategi för mat- och livsmedel12 – som de facto fungerar i vissa avseenden som en S3
Gotland mat- och livsmedel – med en tillhörande handlingsplan. Handlingsplanen är under
revidering. S3 Gotland kommer inom ramen för styrkeområdet mat och livsmedel att fokusera på ökad förädlingsgrad samt innovation och produktutveckling: smart produkt-, process- och varumärkesinnovation, genom att bygga vidare på befintliga styrkor inom systemet, inklusive de naturgivna förutsättningarna och traditionerna. 13
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Utvecklingsaktörer på Gotland inom mat- och livsmedelsnäringarna:
 Region Gotland: framtagande av regional mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025,
strategisk utveckling av sektorn, strategisk kompetens på fältet, möjligheter att samfinansiera ERUF-projekt på Gotland, delägare i Gotland Grönt Centrum AB, utbildning av gymnasieskolan för naturbruk och vuxenutbildning. Stor upphandlare
inom ramen för offentlig måltid, med potential till innovationsupphandling.
 Styrgrupp för den regionala mat- och livsmedelsstrategin; RG, Lst, GGCAB, TVG,
LRF, Gotlands Slagteri och SLU samt UUCG.
 Gotland Grönt Centrum, i Lövsta på Gotland: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Hushållningssällskapet, Växa Sverige.
 LEADER Gute
 Länsstyrelsen i Gotlands län: ansvarig för Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden,
Landsbygdsprogrammet på Gotland och uppföljning av den regionala livsmedelsstrategin.
 Tillväxt Gotland: medverkar i projektet Operation Matbyrån (samverkan mellan
GGCAB och LRF Gotland) samt driver projektet Sustainable Speis.
 LRF Gotland, regional medlemsorganisation för lantbruket med 40 lokalavdelningar.

Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet och dess olika aktörer.

12
13

En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025 : https://gotland.se/105846
Ett av fyra strategiska vägval i den regionala mat- och livsmedelsstrategin.
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5.1.1.1 Smart specialisering inom mat- och livsmedel

Fokus på tre saker för att nå förändring och ökad verkshöjd.
o
Lokal produktionskedja = ökad lokal värdekedja (scanning av resursflöden
och möjlig mining/förädling och digitalisering)
o
Småskaliga producenters samskapande (innovation, värdekedja, logistik – i
samproduktion med andra näringar) Klustra även för forskningssamarbeten – få företag
har FoU-muskler men flera kan få det tillsammans.
o
Bioekonomi (ffa cirkulär bioekonomi). Forskning som leder till innovation
inom nya grödor, odling och uppfödning, förädlade produkter och tillverkningsmetoder –
samtliga med starka hållbarhetsfaktorer och många med komparativa fördelar som bl a kan
ingå i begreppet ö-endemisk. Kommunikation av mervärden associerade till hållbarhet i alla
dimensioner och ett starkt platsvarumärke bidrar till ökat förädlingsvärde.
5.1.2 Besöksnäringen
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Besöksnäringen har i likhet med mat- och livsmedel varit ett styrkeområde under många år
på Gotland och funnits med i tillväxtavtal, RUP:ar och numer i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Det finns en regional delstrategi för besöksnäringen14 som antogs av regionfullmäktige 2019. S3 Gotland kan omfatta samtliga sex strategiska inriktningar i Regional besöksnäringsstrategi för Gotland, men fokus kommer ligga på: en smart
destinationsutveckling för ökade upplevelsevärden.
Aktörer på Gotland inom besöksnäringen:
 Region Gotland: det finns en antagen besöksnäringsstrategi (år 2018/2019?), strategisk utveckling av sektorn, strategisk kompetens på fältet
 Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB): En regional regionalförening grundad
2014 för företag inom turist- och gästfrihetssektorn som arbetar för branschens intresse genom att organisera arenor, samordna frågor relaterade till handeln, destinationsmarknadsföring av Gotland
 Tillväxt Gotland: en näringslivsorganisation som samlar ett brett spektrum av företagare
 Destination Gotland: ett dotterbolag till färjeföretaget Rederi AB Gotland. Driver
färjetrafiken för gods och passagerare mellan Visby och två huvudhamnar, nämligen Nynäshamn och Oskarshamn. Destination Gotland marknadsför Gotland nationellt och internationellt.
 Gotland Convention Bureau: en offentlig tjänst för alla som vill arrangera möten,
evenemang och konferenser på Gotland.
 Gotlands turistbyrå
 Gotlands guideförening: tillhandahåller utbildning för guider och även behörighet
för guider
 Uppsala universitet campus Gotland, UUCG: Bedriver forskning, tillhandahåller en
magisterexamen i hållbar destinationsutveckling.
 Gotlands museum

14

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland : https://www.gotland.se/102749
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5.1.3 Energiomställning i näringslivet: ett nytt styrkeområde

Energiomställningen medför behov av att accelerera utvecklingsarbetet på många fronter
på Gotland genom smart implementering av bäst kända tillgängliga teknik utifrån behov på
Gotland.
I början av 1990-talet inledde Gotland en strategisk strävan att göra ön till ett hållbart samhälle 2025. Från början lade Region Gotland stor vikt vid att få en helhetsbild av de förhållanden som finns på ön och potentialen att upprätta ett hållbart energisystem, vilket senare
även Energimyndigheten betonat i Färdplan energipilot Gotland.
Sättet att få en helhetsbild har varit att förlita sig på och prata med lokala intressenter inklusive offentliga myndigheter, lokala företag, lokala utvecklingsbolag, frivilligorganisationer
och medborgare kring energi, resursanvändning, jordbruk, avfall, klimatneutralitet.
Gotland utsågs av den svenska regeringen som en pilotregion för Sveriges framtida energisystem 2018. Energimyndigheten fick ett nationellt uppdrag att verka för att Gotland ska
vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Detta ska
ske genom energipolitikens tre grundpelare: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. . Som en del i uppdraget har Energimyndigheten tagit fram en förstudie
och 2018 presenterades Smart och förnybart energisystem på Gotland. Våren 2019 följde
Energipilot Gotland: Färdplan15 för att möjliggöra att Gotland blir pilot för ett hållbart
energisystem.
Gotland är även en testö i EU-initiativet Clean Energy for EU Islands.
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2021 lämnade Tillväxtverket inom ramen för Fonden för en rättvis omställning (FRO) förslag på en omställningsplan för mineralindustrin på Gotland16.
Några viktiga aktörer på Gotland eller som påverkar Gotlands energiomställning är:
 Region Gotland har flera roller, men lyfter här det nyligen etablerade Energicentrum Gotland. Målet med Energicentrum Gotland är att bidra till utvecklingen av
gotlänningarnas kunskap om energiomvandling och göra det möjligt att påskynda
övergången till ett hållbart energisystem på Gotland. Energicentrum Gotland arrangerar seminarier, svara för energirådgivning och avser att både stödja utvecklingen
av andra aktörers externt finansierade energiprojekt och även att kunna expandera
Energicentrums verksamhet genom deltagande i externt finansierade projekt. Energicentrum Gotland omvärldsbevakar även genom Region Gotlands medlemskap i
internationella nätverk, såsom CPMR och UBC.
 Energipilot Gotland som leds av Energimyndigheten
 Lokala utvecklingsbolag och deras förening GUBIS
 Uppsala University Campus Gotland: forskning och master program
 GEAB, det aktiebolag som ansvarar för nätet, delvis ägt av Region Gotland (25%)
och i större utsträckning av Vattenfall (75%)
 Vattenfall, det allmänna aktiebolaget, som ansvarar för elförsörjningen
 Näringslivet: från Cementa som behöver stora mängder energi och arbetar med sin
omställningsplan till Gotlands alla mindre företag som arbetar med energieffektivisering.

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/gotlandsuppdraget/energipilot-gotland-er-2019_09_webb.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.29ac13dc177db549d2a3d3ce/1615385805665/Territoriell%20omst%C3%A4llningsplan%20Gotland.pdf
15
16
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 Gotland är en av partnerna i Horizon 2020 CoordiNet som syftar till att undersöka innovativa nättjänster för TSO-DSO genom efterfrågesvar, lagring och distribution i
mindre skala.
Genomförandet av FRO på Gotland kommer innebära en injektion i den gotländska samverkansstrukturen. FRO ger även förutsättningar för ett stärkt innovationssystem då Cementa skulle kunna öka sitt stöd till det lokala innovationssystemet genom att locka till sig
eller förstärka forskningskapaciteten inom dessa områden, eventuellt samarbeta med Uppsala universitet: Campus Gotland, Sveriges forskningsinstitut (RISE), lokala organisationer,
nystartade företag och små och medelstora företag.
Samverkan omfattar en flernivåstyrning med myndigheter, region, näringsliv och andra aktörer. Avgörande framgångsfaktor för att lyckas med att hantera rumsliga ojämlikheter och
övergången till en klimatneutral ekonomi är:
• fler-nivåsamverkan;
• platsbaserade tillvägagångssätt i genomförandet som är anpassade för rådande regionala
förhållanden;
• en samordnad sektorpolitisk helhetssyn med samsyn kring konsekvenser och effekter regionalt och lokalt.
Region Gotland har en tydlig roll i arbetet med genomförandet av FRO genom det regionala utvecklingsansvaret, en strategisk samordnande roll i arbetet med smart specialisering
kring energiomställning i näringslivet, samt genom ett strategiskt samarbete med andra regioner i Östersjöregionen.
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5.2 Samhandling, styrning och omvärld

Det finns flera delar som utgör styrningen. Grunden är regional dialog, i bilateral from till
mer öppna stormöten i olika former. Några exempel är:
 Tillväxtrådet består av regionala aktörer och intressenter från näringsliv, akademi
och politik. På Tillväxtrådets möten har förankring och dialog kring RUS:ens framtagande varit omfattande. Frågor kring smart specialisering och val av styrkeområden har diskuterats på Tillväxtrådet. Avgränsningar av styrkeområden har handlat
om bredd och spets.
 Region Gotland driver även tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län Partnerskapet för EU:s Fonder och Program. Det är en bredare krets med deltagare även
från ideell sektor. Syftet med Partnerskapet är att samla och föra dialog med regionala aktörer i samband med programskrivning, kring genomförandet av Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och Fiskerifonden och Landsbygdsprogrammet, i
samband med revideringar av programmen, samt i samband med programperiodens avslutning.
Tillväxtrådet ses 4-6 gånger per år.
Partnerskapet för EU:s Fonder och Program 4 gånger per år eller utifrån behov därutöver.
För själva styrningen finns det en regional styrgrupp (identisk för hela genomförandeprogrammet). Till den regionala styrgruppen knyts aktörsarenor/arbetsgrupper. Arbetet inleds
2021.
Den politiska styrningen utgörs av REGU/RS för revidering och av RF för uppföljning.
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6. Uppföljning och lärande (utvärdering)
S3 Gotland ingår i genomförandeprogrammet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040. Ett arbete har inletts med att formulera mål på kortare
sikt, utifrån de övergripande effektmålen. Vidare ska arbetet konkretisera vad som
är viktigast att vi gemensamt genomför på kort sikt för att nå dessa resultat. Uppföljningen
ska även samordnas med ett pågående arbete kring en Styrmodell för Region Gotland
kopplad till Gotlands regionala utvecklingsstrategi.

7. Erfarenheter och lärdomar från andra regioner - peer review
Region Gotland har haft utbyte med Region Kalmar 2020 och Region Norrbotten 2019,
kring erfarenheter av att arbeta med smart specialisering. Under 2021 har Region Gotland
studerat andra svenska regioners arbete med smart specialisering och intervjuat Region
Värmland och Region Västerbotten. OECD fokuserade i sin Mission 1 i april på innovation och utveckling av näringslivet och diskuterade med Region Gotlands ’local group’ förutsättningarna för att använda smart specialisering på Gotland. Den 5 maj 2021 genomfördes i Tillväxtverkets regi en peer review av Gotlands nuläge (motsvarande den här bilagan
samt en presentation kring genomförandeprogrammen) i det svenska S3-nätverket. En särskild peer review har även kunnat genomföras i juni 2021 med Korsika och Region Gotland, vilken resulterade i att många beröringspunkter identifierades och att bägge parter
önskar fortsatta kontakter.
7.1 Peer review S3 Gotland nuläge med S3-nätverket den 5 maj 2021
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Region Gotland inledde med en kort presentation om arbetsläget med S3 Gotland.
Sju frågor diskuterades i smågrupper. Här följer några lärdomar och erfarenheter från andra
regioner.
1. Hur kan vi formulera prioriteringar för att de ska vara smarta och specialiserade?
Viktigt ta sig ur branschboxarna. Fokusera på kompetenser för innovation. Det kräver en
process tillsammans med aktörerna kring prioriteringarna och 6-stegsprocessen. Den senare måste få snurra på kontinuerlig, då uppstår ett lärande. Därför viktigt att politiska beslut sätter ramar för målen men inte processmålen, och undvik detaljmål.
Viktigt betona vad Gotland är för ett slags region, och var ni ska vara om 10-15 år. Tänk på
vad Gotland kan göra och åstadkomma utöver det ni gör idag. Det behöver bygga på Gotlands framtidsområden.
Arbeta med kompetensområden, då det är människor som bär institutionerna.
Varumärket Gotland är starkt.
Utgå från systemgränserna och utmaningarna.
Vidga energiområdet till att beakta även fler systemgränser (vatten uppenbart!). En riktning
inom det kommer ge mycket gratis för Gotland avseende innovation.
2. Hur kan prioriteringarna bli ännu mer framåtsyftande och vägledande för en transformationsprocess?
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Låt det vara efterfrågedrivet. Fler aktörer kan involveras genom att hålla det efterfrågedrivet. Efterfrågan kan uppstå i kombination av styrkor. Då blir det en gemensam spets.
När det gäller mineralindustrin och FRO, tänk utifrån att Gotland ska bli världsbäst på att
vända en fossilintensiv industri till en grön industri. Använd FRO som en hävstång.
3. Hur kan vi arbeta för att få en effektiv EDP med nyckelaktörer som samtidigt är
öppen (och inkluderande) med andra innovationsaktörer? Gärna (goda och mindre
goda) exempel från din region!
Djupintervjua FoU-företagen på Gotland, ta in det i analysunderlagen, tänk på att återkoppla till samtliga parter. Det kan ske på olika sätt men prioritera delaktighet.
Sätt igång olika grupper med en ansvarig aktör som får i uppdrag att ta fram färdplaner.
4. Hur kan en hållbarhetsscreening bidra till att prioritera bland insatser och bli en
drivkraft för transformation?
Se upp för hållbarhetsfällor. I Värmland gick strategerna igenom projekt utifrån Agenda
2030, men resultatet blev att vissa projekt som arbetar med systemlösning för solel fick låga
poäng för miljö. Så rådet är att ta ett steg bort från att scanna projekt. Fokusera istället på
utmaningarna, era egna systemutmaningar, och få dem att driva innovationsarbetet. Det
kan handla just om implementering av teknik som möter Gotlands systemutmaningar.
Tänk på kompetensförsörjningen i kombination med systemutmaningarna.
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5. Hur kan vi i vår regionala ledarroll för innovationsprocesser använda Mapping Capacity/Opportunity för att få mer värde, öka resurseffektiviteten och komma
bortom en projektifiering av S3?
Det handlar om kapacitet, möjligheter. Ringa in gapen och glappen i strukturen. Då kommer man fram till färdplanen som kan leda till en förflyttning i värdekedjorna.
Det finns behov av att just öka värdet av det som sänds iväg till fastlandet och annorstädes.
Det behövs även bredd. Prioritera strategiskt, tänk insatser som kopplar ihop olika projekt,
som samlar aktörerna från olika näringar. Digitalisering, kompetens, FoU etc.
I Norrbotten arbetas det med LOKET, som besår av klusteraktörer där RUA initierar för
att få fram överbryggande idéer till insatser som hanterar gapen.
6. Hur kan vi använda S3 för att stärka destinations- och upplevelsevärdeutveckling
inom besöksnäringen genom innovation, förnyelse och internationalisering? Gärna
exempel från din region kring S3 och regionala autentiska värden och hur det
kan/inte kan samspela med volymturism.
Fokusera på en transformation som funkar på lång sikt och som skulle fungera ekonomiskt, där syftet måste vara att öka värdet per besökare. Ha det i fokus, ökat värde per besökare.
I Kalmar sitter man regionalt i en liknande sits som Gotland. Kalmar arbetar med att bygga
större lojalitet hos besökare genom upplevelser som inte enbart sker i Kalmar.
Använd befintliga skyltfönster i form av evenemang för att hitta relaterade produkter. Lägg
till FoU, finns det inte regionalt sök på andra håll.
7. Vad skulle ni vilja ge för inspel angående lärande, uppföljning och utvärdering (S3)
till Region Gotland?
Få upp medvetenheten om att det är viktigt med S3/innovation och de områden ni prioriterar. Att ställa om är jobbigt. Men börja med att ta fram siffror kring hur mycket det hand23 (24)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Bilaga Nuläge och analys till strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 - 2027

Ärendenr RS 2021/1148 Datum 2021-09-29

lar om i form av investeringar. I Värmland landade den siffran på 1 miljard! Därmed ökade
automatiskt intresset från ledande beslutsfattare.
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 51

Strategi för smart specialisering i Gotlands
län

RS 2021/1148

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslag till Strategi för
smart specialisering för Gotlands län 2021 – 2027.

Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021-2027 ingår i
genomförandeprogrammet Näringslivets förutsättningar och innovation för Vårt
Gotland 2040. Strategin lägger grunden för en process för aktörssamverkan kring att
bygga innovationskapacitet och att stärka tillgängligheten till innovationskompetens
för näringslivet på Gotland. Från och med 2021 kräver EU-kommissionen att det
finns en smart specialiseringsstrategi för att få tillgång till medel från EU:s fonder och
program för forskning och innovation, däribland ERUF i Småland och Öarna,
Interreg Central Baltic, Fonden för en rättvis omställning (FRO).
Förvaltningen bedömer att Region Gotland behöver ta fram en strategi för smart
specialisering hösten 2021 för att leva upp till de krav som ställs av EUkommissionen i den nya programperioden 2021 – 2027.
Förslaget till Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027 kan
användas som grund för aktörssamverkan på Gotland för att bygga
innovationskapacitet och stärka tillgängligheten till innovationskompetens för
näringslivet på Gotland inom ramen för förslagets prioriteringar. Det kan även
användas i samarbete med andra regioner i programområdet Småland och Öarna,
med innovationsaktörer i Sverige och på sikt internationellt.
Då genomförandeprogrammen Näringslivets förutsättningar och innovation samt
Klimat-, energi- och miljöprogrammet förväntas kunna antas i början av 2022,
innebär det att Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027
tidsmässigt ligger före i sin utformning. Det kan följaktligen uppstå behov av att göra
någon revidering i bifogat förslag till strategi för smart specialisering för Gotlands län
2021 – 2027 redan under våren 2022 i samband med antagandet av de två
programmen.
S3 är mer en arbetsmetod för regional samverkan kring innovation än ett styrande
strategidokument. Därför kommer uppföljningen fokusera på aktörssamverkan kring
att bygga innovationskapacitet och att stärka tillgängligheten till
innovationskompetens för näringslivet på Gotland.
forts.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 51 forts
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-03
Bilaga Nuläge och analys till Förslag Strategi för smart specialisering i Gotlands län
2021 – 2027
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/770
8 september 2021

Roland Engkvist

Regionstyrelsen

Årsmöte CPMR Island Commission på Gotland 2022
Förslag till beslut



Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att bekräfta Region
Gotlands avsikt att vara värd för CPMR Island Commissions årsmöte våren
2022.



Regionstyrelsen anslår medel för genomförandet som belastar
näringslivslanslaget.

Sammanfattning

Region Gotland har tillfrågats av sekretariatet för CPMR Island Commission om vi
har intresse av att vara värd för årsmötet 2022. Förvaltningen bedömer att det finns
ett antal faktorer som kan motivera att Gotland 2022 åtar sig värdskapet. Det ger
utrymme att diskutera Gotlands roll och möjligheter i ett europeiskt sammanhang.
CPMR är ett prioriterat internationellt nätverk som Region Gotland är medlem i.
Region Gotland är sammankallande i CPMR Sverige och representerar CPMR
Sverige i CPMR:s styrelse.
Ärendebeskrivning

Region Gotland är medlem i CPMR – Conference of Peripheral and Maritime
Regions och aktiv medlem i två av CPMR:s geografiska kommissioner, nämligen
CPMR Island Commission och CPMR Baltic Sea Commission. I CPMR Island
Commission är Region Gotland den enda svenska medlemmen. CPMR är ett
prioriterat nätverk enligt Internationell strategi för Region Gotland 2021- 2024.
Villkoren och förväntningarna på värdregionen framgår i sin helhet av bifogad
beskrivning. Sammanfattningsvis förväntas värdregionen stå för följande:
- Utse en projektledare/samordnare för evenemanget som ombesörjer all kontakt
med CPMR-sekretariatet.
- Bekosta simultanöversättning
- Hyra en konferenslokal (sal för mötet; kontor för sekretariat) med ordinarie
utrustning för genomförande av en konferens.
- Namnbrickor och in-checkningsdesk
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Besöksadress Visborgsallén 19
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Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/770

- Hantering av hotellbokning (om möjligt förhandla om specialpriser med hotellen
och hotellbokningarna). Alla deltagare betalar sina egna hotellräkningar.
- Anordna kaffepauser samt lunch och middag (1 middag, 2 luncher, tre fikapauser).
Därutöver kan Region Gotland anordna ett socialt program, med t ex en guidad
visning av världsarvet eller tekniska besök.
Det är för tillfället inte bestämt ifall årsmötet genomförs som ett reguljärt fysiskt
möte med samtliga delegater och deltagare på plats, eller om det blir ett hybridmöte.
Bedömning

Årsmötet är ett tillfälle för medlemsregionerna att redovisa resultat av samarbetet
samt att diskutera strategiska ställningstagande för opinionsarbete mot EU:s
institutioner och nationella implementeringar av lagstiftning och styrning från EUnivån regionalt. Utöver medlemmarnas delegater, så deltar även representanter från
EU-kommissionen och EU-parlamentet. Mervärdet för Region Gotland är ett tillfälle
att diskutera Gotlands roll och möjligheter i ett europeiskt sammanhang med andra
ö-regioner.
Då Region Gotland våren 2022 lanserar OECD Territorial Review Gotland så kan
årsmötet i CPMR Island Commission vara en del i lanseringen av OECD-rapporten
med en medverkan av experter från OECD. Det blir då ett tillfälle att debattera
OECD:s analys och rekommendationer med andra ö-regioner, där även gotländska
aktörer och nationella aktörer samt representanter från EU:s institutioner kan ta del
av och medverka i diskussionen.
Tidsmässigt kommer årsmötet äga rum våren 2022, datum bestäms tillsammans med
CPMR-sekretariatet.
Kostnaden för Region Gotland kommer att belasta näringslivsinslaget. Utifrån det
som förvaltningen känner till idag, beräknas totalbeloppet för värdskapet uppgå till
510 000 SEK, exklusive moms och exklusive tekniska besök samt exklusive egen
arbetstid. Beräkningen bygger på att simultantolkningen sker digitalt.
Beslutsunderlag

Bilaga Note for the Attention of the Hosting Region Preparing the IC Annual General Meeting
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Email: Giuseppe.sciacca@crpm.org
cpmr-islands.org

April 2021

CPMR ISLANDS COMMISSION
NOTE FOR THE ATTENTION OF THE HOSTING REGION
PREPARING THE IC ANNUAL GENERAL MEETING

The aim of the present note is to facilitate the work of people organising this meeting. It is
designed to help prepare the Annual General Meeting.
Should you have any queries, please do not hesitate to contact Anne LEZIN, CPMR
Secretariat. Tel. 33-(0)2- 99 35 40 50 - E-mail: anne.lezin@crpm.org
NUMBER OF PARTICIPANTS
Some 50/70 people (exact number of participants to be confirmed) will attend the meeting.
TIMETABLE
The Islands Commission meeting could take place on from Thursday 14.00 to Friday
13.00 – lunch to lunch event (exact location and dates to be confirmed).
The host Region in cooperation with the Islands Commission can organise a “technical
or site visit” of a half day (Friday pm). This is in relation with the topics of work and/or the
concerns and challenges that the host island faces. The choice of the visit is to be discussed
with Mr. Sciacca.
-

An Excursion may be considered the day after the AGM (to be discussed).
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Tasks and costs incumbent upon the host region
SUMMARY OF THE TASKS CARRIED OUT BY AND THE COSTS BORN BY THE HOST
REGION (detailed below)
-

Appoint a general co-ordinator in your Region to liaise with the CPMR Secretariat,

-

Rent/find the Conference hall (hall for the meeting; office for Secretariat).

-

Provide properly equipped secretariat office,

-

Provide the following staff: 1 technician (photocopies), 1 technician (computer),
photographer (if you wish so) + 1 or 2 persons to help.

-

Simultaneous translation

-

Management of hotel booking (if possible, negotiate special prices with the hotels and
hotel reservations). All participants settle their own hotel bills at reception before
departure. We recommend that each delegate should make his/her own hotel booking,
on the basis of a list of recommended hotels you will have selected.

-

Airport transfers (arrival / departure) if you feel it is justified. Transfers from hotel(s) to
conference hall if they are far away from each other.

-

Organise coffee-breaks both days as well as a Dinner on Thursday evening and a lunch
on Friday noon. A cocktail after the technical visit may be envisaged.

-

Procure the unfilled badges for each participant. Optional: preparing a file / bag with
information on your Region for each participant.

Hotels & Meeting venue
Transfers
HOTELS - ACCOMODATION
We can envisage various possibilities:
1. A single hotel / meeting place: it is undoubtedly the most convenient solution if everyone
can stay and work on site.
2. Two or three hotels of different categories and a conference hall in one of these hotels.
3. Two or three hotels of different categories, plus an independent place for meeting.
Please note that for points 2 and 3 above, the host Region may have to provide transport
unless the hotels are very close to the meeting venue and participants can walk to and from
their own hotel.
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The region selects hotels and meeting venue and is responsible for the management of
these.
We recommend that each delegate should make his/her own hotel booking, on the
basis of a list of recommended hotels you will have selected.
You will have to inform us of the name of the hotel(s) and forward the full details to the
Secretariat. We will inform the participants invited.
The participants pay for their hotel.
TRANSFERS
Arrival / Departure: It is up to the region to decide whether it wishes to organise transfers
on arrival and departure. If the price of the journey by taxi is reasonable, we would suggest
that participants make their own way to the hotel on arrival and make their own
arrangements for getting to the airport on departure. If you agree, an exception could be
made for a small number of “VIPs” for whom a transfer by car could be exceptionally
organised. Nevertheless, organising transfers for participants on arrival and departure is
necessary if the airport is situated far away from the hotels and the meeting venue.
Meeting venue: If the meeting venue is situated more than 10/15 minutes walk from the
hotels, we would very much recommend a coach transfer service to take participants to the
meeting venue on the morning, as well as return transfers to the hotel.
Please let us know if you will be organising transfers so that we can inform
participants.

CONFERENCE ROOM AND OFFICE FOR THE SECRETARIAT
The Conference hall for the Islands Commission Annual General Meeting requisites:
-

it must be large enough to hold the necessary tables and chairs for approximately 45/65
participants (+ water provided on the tables).

-

a screen and projectors are required and should be available permanently. Most of
participants give a presentation of their document or speech using the Power Point
system.

-

a workstation for the Secretariat put separately from the main conference table: Laptop
with windows word-processing software installed. It should be equipped with internet
connection and e-mail facilities (outlook for example).

-

a technician should be available during the meeting to be able to deal quickly with any
technical problems that may occur with the computers and printers, the sound, the
translation channels etc…

-

Reliable Wi-Fi connection

If the conference hall is not permanently equipped, you will need to provide:
-

Microphones (one for every three participants) or 3-4 wireless microphones and
preferably one or two persons are required to pass wireless microphones if needed.
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-

fully sound-proof, double cabins for simultaneous translation (one for each language)

-

headphones for all the participants (with a few extra in case of need)

-

plus a cabin or a suitable place for the sound technician(s). This should be placed so that
he/she has a full view of the conference hall and can intervene rapidly if and as any
problems arise.

The Conference hall should be free one full day prior to the opening of the meeting so that
the translation cabins can be set up (if necessary) and the room prepared for the meeting
(decoration, setting up tables, distributing documents, etc).
Secretariat office requisites: for greater ease and efficiency, this should be as close to the
conference room as possible.
This room needs to be available from at least the day before till the last day of the General
Assembly for the Secretariat staff who will be servicing the meeting. This room should be
large enough to contain plenty of tables for laying out documents and be equipped with the
following items:
-

1 powerful photocopier: with automatic sorting and stapling facilities. If possible, a
technician should be available all the time, since the number of copies made almost
continuously often leads to machine jamming. We would also need adequate supplies of
A4 and A3 paper. Being able to ensure distribution of documents is an important factor in
the success of the assembly (absolute need for adequate photocopying facilities).

-

2 workstations with computers: PCs, all with windows word-processing software
installed (+USB Port) and connected printers. They should be equipped with internet
connections, e-mail facilities (outlook for example).

-

Adequate office supplies (pens, pencils, staples, staplers, staple removers, scissors, postit note, pads, tippex, sellotape....)

The office set aside for the Secretariat should be free and equipped on the morning
before the meeting so that the secretaries can get to work on arrival.
Press room: Provide for one separate room available for journalist.
CPMR will also contact the press with whom it is in contact with.

SIMULTANEOUS TRANSLATION
Simultaneous translation in following languages: French, English, Spanish, Italian
Portuguese, Greek.
When choosing the company in charge of simultaneous translation make sure you can cancel
any language without charge (check cost-free deadlines) if necessary. We strongly
recommand this condition.
As soon as you have selected the interpreters, please kindly send us their contact details so
that we can send them the working documents and thus ensure the highest standards of
interpreting possible.
We request the technical team to register the French canal and the floor in order to facilitate
the redaction of the minutes of the meetings. We need the agreement of the interpreters to
register the French canal.
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CATERING
-

The lunchtime meal is essentially a “working lunch” at the meeting venue to avoid
wasting any time and risk of dispersal of participants. Ideally, lunch could be either a
rapid service with tables and chairs, or a “buffets” which would save time and where
people can meet and discuss easily.

-

For the dinner-s, whichever place is convenient for the region.

-

Coffee-breaks on the meeting days.

PERSONNEL
The Region should provide the following personnel:
-

a coordinator responsible for liasing and exchanging information with the CPMR
Secretariat long in advance of the General Assembly. This person will also be on site
during the 2 days meeting.

-

a competent operator who is to be permanently on site from early morning on our
arrival and during the meeting to look after photocopying and any technical problems
that may arise.

-

a computer technician.

MISCELLEANOUS
-

Name tags: CPMR already has cards with the name of each region (1 tag per region)
and come with them.

-

Badges: The Region should procure the identification badges for delegates. These should
indicate the name of the meeting (IC Annual General Meeting) and could include the logo
of the Region and the CPMR IC logo if you wish. We strongly recommend however that
you do not print the delegates’ names on the badges, but rather leave a blank space for
the delegates to complete their own name and where they come from:

NAME: .......................
REGION/ORGANISATION: ...............................
COUNTRY: .............................
This avoids the risk of misspellings and of having to make new badges for last-minute changes of
delegates.
-

Signposting: Information and directional signposting is important outside and inside the
meeting venue. If possible, also display the programme and practical information in the
hotel(s).

-

Photographer: It is a good idea to have a photographer for the meeting and even the
informal events. It is also useful for the CPRM to have a photographic record of the
event. It’s up to you to decide if it is necessary.
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SUMMARY OF THE TASKS CARRIED OUT BY AND THE COSTS BORN BY THE HOST
REGION
-

Appoint a general co-ordinator in your Region to liaise with the CPMR Secretariat,
Simultaneous translation
Rent/find the Conference hall (hall for the meeting; office for Secretariat).
Provide properly equipped secretariat office,
Provide the following staff: 1 technician (photocopies), 1 technician (computer),
photographer (if you wish so)

-

Procure the unfilled badges for each participant. Optional: preparing a file / bag with
information on your Region for each participant.

-

Management of hotel booking (if possible, negotiate special prices with the hotels and
hotel reservations). All participants settle their own hotel bills at reception before
departure.

-

Airport transfers (arrival / departure) if you feel it is justified. Transfers from hotel(s) to
conference hall if they are far away from each other.

-

Organise coffee-breaks as well as Lunch and Dinner (see above).

RESPONSABILITIES OF THE CONFERENCE SECRETARIAT
Please mind that the Islands Commission Secretariat team will arrive one day
before the meeting and will start working at his arrival to prepare the meeting. The
Secretariat room (in the meeting venue) will need to be ready for use as from our
arrival.
1.

Sending out (to Regions, the European Institutions, invited guests...), the invitations,
including registration forms, practical information and hotel reservation forms. We will
need to liaise with the host region or the Agency responsible for hotel reservations in
order to obtain the necessary information.

2.

Preparing the content of the Assembly: Preparation of the agenda, contact and
coordination with speakers on their topics and working papers.

3.

Preparing the working papers, their translation into the various working languages and
the circulation of these papers to the participants.

4.

Making available the translated working papers to the team of interpreters selected by
the host region, and ensuring that they receive all new documents produced during the
meeting. Once the team of interpreters has been selected, the name and address of
the coordinator should be given to Ms. Anne LEZIN.

5.

Relations with the delegates before, during and after the Assembly.

6.

Producing a list of participants that is distributed on the first day of the Assembly. This
is done on the basis of the registration forms received, on information from the host
region concerning any additional local and regional guest participants, and on a
crosschecking of information with the agency responsible for the hotel reservations, so
as to ensure that we are aware of any cancellations.

7.

Liaising with the host region and agency for advice on any aspect of the organisation.

8.

Organising the top table for each session, and name tags.

9.

Sending documents to the host region for photocopying in advance if needed (only
documents which will be distributed during the General Assembly).
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 52

Årsmöte CPMR Island Commission på
Gotland 2022

RS 2021/770

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att bekräfta Region
Gotlands avsikt att vara värd för CPMR Island Commissions årsmöte våren 2022.
 Regionstyrelsen anslår medel för genomförandet som belastar näringslivslanslaget.


Region Gotland har tillfrågats av sekretariatet för CPMR Island Commission om vi
har intresse av att vara värd för årsmötet 2022. Förvaltningen bedömer att det finns
ett antal faktorer som kan motivera att Gotland 2022 åtar sig värdskapet. Det ger
utrymme att diskutera Gotlands roll och möjligheter i ett europeiskt sammanhang.
CPMR är ett prioriterat internationellt nätverk som Region Gotland är medlem i.
Region Gotland är sammankallande i CPMR Sverige och representerar CPMR
Sverige i CPMR:s styrelse.
Årsmötet är ett tillfälle för medlemsregionerna att redovisa resultat av samarbetet
samt att diskutera strategiska ställningstagande för opinionsarbete mot EU:s
institutioner och nationella implementeringar av lagstiftning och styrning från EUnivån regionalt. Utöver medlemmarnas delegater, så deltar även representanter från
EU-kommissionen och EU-parlamentet. Mervärdet för Region Gotland är ett tillfälle
att diskutera Gotlands roll och möjligheter i ett europeiskt sammanhang med andra
ö-regioner.
Då Region Gotland våren 2022 lanserar OECD Territorial Review Gotland så kan
årsmötet i CPMR Island Commission vara en del i lanseringen av OECD-rapporten
med en medverkan av experter från OECD. Det blir då ett tillfälle att debattera
OECD:s analys och rekommendationer med andra ö-regioner, där även gotländska
aktörer och nationella aktörer samt representanter från EU:s institutioner kan ta del
av och medverka i diskussionen.
Tidsmässigt kommer årsmötet äga rum våren 2022, datum bestäms tillsammans med
CPMR-sekretariatet.
Kostnaden för Region Gotland kommer att belasta näringslivsinslaget. Utifrån det
som förvaltningen känner till idag, beräknas totalbeloppet för värdskapet uppgå till
510 000 SEK, exklusive moms och exklusive tekniska besök samt exklusive egen
arbetstid. Beräkningen bygger på att simultantolkningen sker digitalt.
forts.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 52 forts.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Roland Engkvist, EU-samordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-03
Bilaga, Note for the Attention of the Hosting Region Preparing the IC Annual
General Meeting
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1180
25 augusti 2021

Johann Malmström

Temporärt verksamhetsbidrag till näringslivsorganisationer
och verksamheter med anledning av Corona-krisens effekter
på det gotländska näringslivet
Förslag till beslut



Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 700 000 kr till
Science Park Gotland. Medlen anvisas ur 2021 års näringslivsanslag.



Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 300 000 kr till Ung
Företagsamhet Gotland. Medlen anvisas ur 2021 års näringslivsanslag.



Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 1 000 000 kr till
GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan). Medlen anvisas ur 2021 års
näringslivsanslag.

Ärendebeskrivning

Med anledning av den utdragna ekonomiska kris och de omfattande utmaningar för
delar av det gotländska näringslivet som pandemin orsakat, så är det av stor vikt att
stimulera utvecklingsviljan över hela Gotland och att fler startar och utvecklar
företag. Satsningar på att stärka hållbart företagande och ökad konkurrenskraft
genomförs på bred front, bland annat genom riktade stödinsatser med ERUF-medel
i form av REACT-utlysningar där projektmedel, företagsstöd och medel för att öka
riskkapitalet erbjudits regionerna under året. Gotländska företagsfrämjare och
utvecklingsaktörer har en särskilt viktig roll i en omställning och återstart av
näringslivet och är därmed viktiga samarbetspartners som bidrar till en gemensamt
önskad näringslivsutveckling och tillväxt.
Science Park Gotland (SPG) har under de senaste åren ökat inflödet av startups i
inkubatorn och ser ett markant ökat tryck från fler entreprenörer som kvalificerar sig
för att antas till inkubatorns affärsutvecklingsprogram.
Genom att stärka resurserna med ett temporärt verksamhetsbidrag till SPG kan
antalet startups i inkubatorprocesserna ytterligare öka och fler livskraftiga hållbara
företag utvecklas på Gotland.
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RS 2021/1180

Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som
till stor del finansieras genom stöd från företag, näringslivets organisationer och
offentliga aktörer. UF fyller en mycket viktig roll för att stimulera till entreprenörskap
i tidig ålder, inte minst i gymnasieåldern där elever erbjuds utbildning och vägledning
att starta UF-företag. Under pandemin har den försämrade ekonomiska situationen
för flera av Gotlands företag inneburit minskande stöd till UF som därmed får svårt
att bedriva planerad verksamhet. Ett temporärt verksamhetsbidrag ur regionens
näringslivsanslag föreslås och bedöms täcka det tillfälliga ekonomiska bortfallet vilket
bidrar till att UF kan fortsätta sin utveckling som kommer fler skol- och
gymnasieungdomar till gagn.
I november 2020 beslutade Regionstyrelsen att ge Gotländska Utvecklingsbolag I
Samverkan (GUBIS) det formella ansvaret för att administrera och marknadsföra en
extra bidragsinsats i form av lokala utvecklingsbidrag, som regeringen utställt till
Region Gotland på grund av pandemin (1.250.000kr). GUBIS, i sin tur, lierade sig då
med organisationen, Hela Sverige ska leva, för att i samverkan kunna hantera
ansökningar under 2021. Lokala utvecklingsbidrag riktar sig till utvecklingsaktörer, så
som organisationer, föreningar och utvecklingsbolag på Gotland. Beviljade
ansökningar uppgick till 35 st. och omfattade i stort kategorierna kultur och fritid,
attraktionskraft, evenemang, infrastruktur och framtagande av informationsmaterial.
För att ytterligare stärka den lokala utvecklingskraften i ett omstartskede föreslås ett
ytterligare tillfälligt verksamhetsbidrag för samma ändamål.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att tillskjuta ett
temporärt verksamhetsbidrag till nämnda främjar- och utvecklingsorganisationer som
därmed stärker deras kapacitet att bidra till återstart av näringslivet och en ökad
hållbar tillväxt på Gotland.
Övrigt

Science Park Gotland, Ung Företagsamhet och Gotländska Utvecklingsbolag I
Samverkan (GUBIS) skall senast 2022-12-31 inkommit med en redovisning av hur
beviljade medel använts samt resultat efter insatsen.

Region Gotland

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
GUBIS
Ung Företagsamhet
Science Park Gotland
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 54

Temporärt verksamhetsidrag till
närlingslivsorganisationer och verksamheter
- Science Park Gotland och GUBIS
(Gotländska utvecklingsbolag)

RS 2021/1180

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 700 000 kr till
Science Park Gotland. Medlen anvisas ur 2021 års näringslivsanslag.
 Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 1 000 000 kr till
GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan). Medlen anvisas ur 2021 års
näringslivsanslag.


Med anledning av den utdragna ekonomiska kris och de omfattande utmaningar för
delar av det gotländska näringslivet som pandemin orsakat, så är det av stor vikt att
stimulera utvecklingsviljan över hela Gotland och att fler startar och utvecklar
företag. Satsningar på att stärka hållbart företagande och ökad konkurrenskraft
genomförs på bred front, bland annat genom riktade stödinsatser med ERUF-medel
i form av REACT-utlysningar där projektmedel, företagsstöd och medel för att öka
riskkapitalet erbjudits regionerna under året. Gotländska företagsfrämjare och
utvecklingsaktörer har en särskilt viktig roll i en omställning och återstart av
näringslivet och är därmed viktiga samarbetspartners som bidrar till en gemensamt
önskad näringslivsutveckling och tillväxt.
Science Park Gotland (SPG) har under de senaste åren ökat inflödet av startups i
inkubatorn och ser ett markant ökat tryck från fler entreprenörer som kvalificerar sig
för att antas till inkubatorns affärsutvecklingsprogram.
Genom att stärka resurserna med ett temporärt verksamhetsbidrag till SPG kan
antalet startups i inkubatorprocesserna ytterligare öka och fler livskraftiga hållbara
företag utvecklas på Gotland.
forts.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 54 forts
I november 2020 beslutade Regionstyrelsen att ge Gotländska Utvecklingsbolag I
Samverkan (GUBIS) det formella ansvaret för att administrera och marknadsföra en
extra bidragsinsats i form av lokala utvecklingsbidrag, som regeringen utställt till
Region Gotland på grund av pandemin (1.250.000kr). GUBIS, i sin tur, lierade sig då
med organisationen, Hela Sverige ska leva, för att i samverkan kunna hantera
ansökningar under 2021. Lokala utvecklingsbidrag riktar sig till utvecklingsaktörer, så
som organisationer, föreningar och utvecklingsbolag på Gotland. Beviljade
ansökningar uppgick till 35 st. och omfattade i stort kategorierna kultur och fritid,
attraktionskraft, evenemang, infrastruktur och framtagande av informationsmaterial.
För att ytterligare stärka den lokala utvecklingskraften i ett omstartskede föreslås ett
ytterligare tillfälligt verksamhetsbidrag för samma ändamål.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att tillskjuta ett
temporärt verksamhetsbidrag till nämnda främjar- och utvecklingsorganisationer som
därmed stärker deras kapacitet att bidra till återstart av näringslivet och en ökad
hållbar tillväxt på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Johann Malmström,
enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1180
25 augusti 2021

Johann Malmström

Temporärt verksamhetsbidrag till näringslivsorganisationer
och verksamheter med anledning av Corona-krisens effekter
på det gotländska näringslivet
Förslag till beslut



Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 700 000 kr till
Science Park Gotland. Medlen anvisas ur 2021 års näringslivsanslag.



Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 300 000 kr till Ung
Företagsamhet Gotland. Medlen anvisas ur 2021 års näringslivsanslag.



Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 1 000 000 kr till
GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan). Medlen anvisas ur 2021 års
näringslivsanslag.

Ärendebeskrivning

Med anledning av den utdragna ekonomiska kris och de omfattande utmaningar för
delar av det gotländska näringslivet som pandemin orsakat, så är det av stor vikt att
stimulera utvecklingsviljan över hela Gotland och att fler startar och utvecklar
företag. Satsningar på att stärka hållbart företagande och ökad konkurrenskraft
genomförs på bred front, bland annat genom riktade stödinsatser med ERUF-medel
i form av REACT-utlysningar där projektmedel, företagsstöd och medel för att öka
riskkapitalet erbjudits regionerna under året. Gotländska företagsfrämjare och
utvecklingsaktörer har en särskilt viktig roll i en omställning och återstart av
näringslivet och är därmed viktiga samarbetspartners som bidrar till en gemensamt
önskad näringslivsutveckling och tillväxt.
Science Park Gotland (SPG) har under de senaste åren ökat inflödet av startups i
inkubatorn och ser ett markant ökat tryck från fler entreprenörer som kvalificerar sig
för att antas till inkubatorns affärsutvecklingsprogram.
Genom att stärka resurserna med ett temporärt verksamhetsbidrag till SPG kan
antalet startups i inkubatorprocesserna ytterligare öka och fler livskraftiga hållbara
företag utvecklas på Gotland.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/1180

Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som
till stor del finansieras genom stöd från företag, näringslivets organisationer och
offentliga aktörer. UF fyller en mycket viktig roll för att stimulera till entreprenörskap
i tidig ålder, inte minst i gymnasieåldern där elever erbjuds utbildning och vägledning
att starta UF-företag. Under pandemin har den försämrade ekonomiska situationen
för flera av Gotlands företag inneburit minskande stöd till UF som därmed får svårt
att bedriva planerad verksamhet. Ett temporärt verksamhetsbidrag ur regionens
näringslivsanslag föreslås och bedöms täcka det tillfälliga ekonomiska bortfallet vilket
bidrar till att UF kan fortsätta sin utveckling som kommer fler skol- och
gymnasieungdomar till gagn.
I november 2020 beslutade Regionstyrelsen att ge Gotländska Utvecklingsbolag I
Samverkan (GUBIS) det formella ansvaret för att administrera och marknadsföra en
extra bidragsinsats i form av lokala utvecklingsbidrag, som regeringen utställt till
Region Gotland på grund av pandemin (1.250.000kr). GUBIS, i sin tur, lierade sig då
med organisationen, Hela Sverige ska leva, för att i samverkan kunna hantera
ansökningar under 2021. Lokala utvecklingsbidrag riktar sig till utvecklingsaktörer, så
som organisationer, föreningar och utvecklingsbolag på Gotland. Beviljade
ansökningar uppgick till 35 st. och omfattade i stort kategorierna kultur och fritid,
attraktionskraft, evenemang, infrastruktur och framtagande av informationsmaterial.
För att ytterligare stärka den lokala utvecklingskraften i ett omstartskede föreslås ett
ytterligare tillfälligt verksamhetsbidrag för samma ändamål.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att tillskjuta ett
temporärt verksamhetsbidrag till nämnda främjar- och utvecklingsorganisationer som
därmed stärker deras kapacitet att bidra till återstart av näringslivet och en ökad
hållbar tillväxt på Gotland.
Övrigt

Science Park Gotland, Ung Företagsamhet och Gotländska Utvecklingsbolag I
Samverkan (GUBIS) skall senast 2022-12-31 inkommit med en redovisning av hur
beviljade medel använts samt resultat efter insatsen.

Region Gotland

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
GUBIS
Ung Företagsamhet
Science Park Gotland
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 61

Temporärt verksamhetsidrag till
närlingslivsorganisationer och verksamheter
- Ung företagsamhet

RS 2021/1180

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Regionstyrelsen beviljar ett temporärt verksamhetsbidrag om 300 000 kr till Ung
Företagsamhet Gotland. Medlen anvisas ur 2021 års näringslivsanslag.

Med anledning av den utdragna ekonomiska kris och de omfattande utmaningar för
delar av det gotländska näringslivet som pandemin orsakat, så är det av stor vikt att
stimulera utvecklingsviljan över hela Gotland och att fler startar och utvecklar
företag. Satsningar på att stärka hållbart företagande och ökad konkurrenskraft
genomförs på bred front, bland annat genom riktade stödinsatser med ERUF-medel
i form av REACT-utlysningar där projektmedel, företagsstöd och medel för att öka
riskkapitalet erbjudits regionerna under året. Gotländska företagsfrämjare och
utvecklingsaktörer har en särskilt viktig roll i en omställning och återstart av
näringslivet och är därmed viktiga samarbetspartners som bidrar till en gemensamt
önskad näringslivsutveckling och tillväxt.
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som
till stor del finansieras genom stöd från företag, näringslivets organisationer och
offentliga aktörer. UF fyller en mycket viktig roll för att stimulera till entreprenörskap
i tidig ålder, inte minst i gymnasieåldern där elever erbjuds utbildning och vägledning
att starta UF-företag. Under pandemin har den försämrade ekonomiska situationen
för flera av Gotlands företag inneburit minskande stöd till UF som därmed får svårt
att bedriva planerad verksamhet. Ett temporärt verksamhetsbidrag ur regionens
näringslivsanslag föreslås och bedöms täcka det tillfälliga ekonomiska bortfallet vilket
bidrar till att UF kan fortsätta sin utveckling som kommer fler skol- och
gymnasieungdomar till gagn.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att tillskjuta ett
temporärt verksamhetsbidrag till nämnd främjar- och utvecklingsorganisation som
därmed stärker dess kapacitet att bidra till återstart av näringslivet och en ökad
hållbar tillväxt på Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 61 forts
Ärendets behandling under mötet

Jäv:
På grund av jäv deltar inte Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) vid handläggningen
av ärendet.
Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Johann Malmström,
enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/962
25 augusti 2021

Johann Malmström

Regionstyrelsen

Remiss: Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 2022–2027
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ställer sig positiv till regeringens ”Förslag till principer för att
utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027”.

Sammanfattning

Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur
regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka
områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta

Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26 procent till
21,602 procent av befolkningen. I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan
2022–2027 betydelse för följande stöd:
-

Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i dessa områden.

-

Transportbidraget ska kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland och Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa
transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv

Län med färre än 100 000 invånare som har (i) en BRP per capita under eller lika
med genomsnittet för EU27, eller (ii) en arbetslöshetsgrad över eller lika med 115
procent av det nationella genomsnittet kan ingå i regionalstödskartan. Detta innebär
att Gotlands kommun föreslås anmälas under kriterium 2.
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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 20xx/xxxx

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen är positiv till Regeringens förslag att Gotlands kommun
ingår i den svenska regionalstödskartan för perioden 2022–2027. Förslaget möjliggör
att Region Gotland kan bevilja regionala investeringsstöd till både stora och små och
medelstora företag. Det regionala investeringsstödet innebär ett nytt verktyg för att
stötta näringslivet i regionen.
Beslutsunderlag

Remiss: Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027
2021-06-09, RS 2021/962
Remissvar förslag: Remissvar N2021, 01813 Regionstödskartan (RS 2021/962)

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Näringsdepartementet
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Ärende RS 2021/962
8 september 2021

Regionstyrelsen
Region Gotland

Näringsdepartementet

Remissvar på Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027
Diarienummer N2021/01813
Region Gotland har fått tillfälle att lämna synpunkter på regeringens förslag till
principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027.
Region Gotland är positiv till regeringens förslag att Gotlands kommun ingår i
den svenska regionalstödskartan för perioden 2022–2027, under kriterium 2.
Det är angeläget för regionen att ha möjlighet att bevilja regionala
investeringsstöd till både stora, små och medelstora företag. Det regionala
investeringsstödet innebär ett nytt verktyg för att stötta näringslivet i regionen.

Regionstyrelsen
Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Peter Lindvall
Regiondirektör

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 56

Remiss. Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027

RS 2021/962

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Regionstyrelsen ställer sig positiv till regeringens ”Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022–2027”.

Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur
regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka
områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta
Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26 procent till
21,602 procent av befolkningen. I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan
2022–2027 betydelse för följande stöd:
Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i dessa områden.
Transportbidraget ska kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och
Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt
stimulera till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv
Län med färre än 100 000 invånare som har (i) en BRP per capita under eller lika
med genomsnittet för EU27, eller (ii) en arbetslöshetsgrad över eller lika med 115
procent av det nationella genomsnittet kan ingå i regionalstödskartan. Detta innebär
att Gotlands kommun föreslås anmälas under kriterium 2.
Regionstyrelseförvaltningen är positiv till Regeringens förslag att Gotlands kommun
ingår i den svenska regionalstödskartan för perioden 2022–2027. Förslaget möjliggör
att Region Gotland kan bevilja regionala investeringsstöd till både stora och små och
medelstora företag. Det regionala investeringsstödet innebär ett nytt verktyg för att
stötta näringslivet i regionen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-25
Remissvar på Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–
2027
Diarienummer N2021/01813
Skickas till
Näringsdepartementet
17 (24)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/512
30 augusti 2021

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet gällande Tofta
skjutfält. Information
Förslag till beslut



Regionstyrelsen mottar informationen.

Sammanfattning

Försvarsmakten beviljades miljötillstånd för Tofta skjutfält i december 2018. Under
tiden sedan dess fram till april 2021 har representanter för Region Gotland och
Försvarsmaktens återkommande fört dialog i frågor rörande bland annat möjligheter
till anpassningar för att möjliggöra en fortsatt bebyggelseutveckling inom området.
Försvarsmakten har nu presenterat vad som betraktas som ett slutligt resultat av
genomförd dialog i form av dokumentet ”Översyn av påverkansområdet, Tofta
skjutfält”. Ett konkret resultat som uppnåtts genom dialogen kan redovisas som en
mindre inskränkning av det utpekade påverkansområdet, tydliggjort i kartskiss nedan
(figur 1).
Vid det regionala utvecklingsutskottets sammanträde den 8 september, kommer
Region Gotlands representant från dialogen med Försvarsmakten att göra en
redovisning av genomförd dialog, ge sin bedömning av de resultat som uppnåtts och
ärendets fortsatta hantering.

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 2018/512

Figur 1. Kartskiss med inskränkning av påverkansområde (inom blåstreckad yta)

Beslutsunderlag

Försvarsmaktens Översyn av påverkansområdet, Tofta skjutfält.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bitr stadsarkitekt
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Innehållsförteckning

Inledning

Sid 5

Bakgrund

Sid 7

Myndigheter som bedriver verksamhet inom riksintressen för totalförsvarets militära del

Sid 9

Exempel på vad som ska remitteras till Försvarsmakten

Sid 12

Bullerberäkningar och påverkansområden för buller

Sid 14

29 – Riksintresset Tofta skjutfält, Gotlands kommun

Sid 17

30 – Riksintresset Visby flygplats, Gotlands kommun

Sid 21

Värdebeskrivning för övriga riksintressen och områden av betydelse som helt eller delvis omfattas av försvarssekretess

Sid 25

Värdebeskrivning av områden av betydelse för totalförsvarets militära del: lågflygningsområden

Sid 28

Värdebeskrivning för riksintresset militär vädertjänst

Sid 30

Värdebeskrivning för sjöövningsområden

Sid 34

Värdebeskrivning för område av betydelse för totalförsvarets militära del – HAMNAR

Sid 39

Begreppsförklaringar

Sid 43

I - GOTLANDS LÄN
Producerad av Försvarsmaktens stödenhet
geografisk information (Geo SE)
Bakgrundskarta:
Topografiska webbkartan (©Lantmäteriet)
Överlagrad information: Försvarsmakten
Kartprojektion: SWEREF99 TM
Skala: 1:700 000
Produkt ID: SE-210158:1
© FÖRSVARSMAKTEN, GEO SE

För mer information om riksintresset
samt tillhörande påverkansområden,
se värdebeskrivningarna samt
www.forsvarsmakten.se
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Riksintressen och påverkansområden 2020
Riksintresse i havet (sjöövningsområde)

Påverkansområden
MSA-områden
Område med särskilt behov av hinderfrihet
Påverkansområde väderradar
Påverkansområde för buller eller annan risk
Påverkansområde övrigt
Stoppområde för vindkraftverk
Stoppområde för höga objekt

Inledning
Med totalförsvar avses alla myndigheter som deltar i Sveriges försvar och som var och en har
särskilda uppgifter för att möta och avhjälpa de faror som uppstår då nationen ställs inför hot.
Vissa delar står alltid redo medan andra är beredda att bidra då samhället måste ställa om sig
vid kriser, konflikter och ett eventuellt krig. Totalförsvaret består av två delar – en militär och
en civil del. Försvarsmakten är enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenresurser m.m. sektorsmyndighet avseende redovisning av områden som av
myndigheten bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets militära del. I begreppet militär
del ingår även andra myndigheters områden och verksamhet, så som FOI, FRA och FMV,
varför Försvarsmakten företräder även dessa vad gäller riksintressen och samhällsplanering.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för riksintressen för totalförsvarets
civila delar.
I denna katalog redovisar Försvarsmakten av myndigheten utpekade områden av riksintresse
och områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Hur dessa olika typer av områden
skall hanteras regleras i 3 kap 9 § Miljöbalken som bl.a. säger följande:
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.
Mark och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Riksintressen för totalförsvarets militära del omfattas av 3 kap 10 § Miljöbalken, som säger att
ett riksintresse för totalförsvarets militära del skall ges företräde vid en avvägning mellan
oförenliga riksintressen. Områden av betydelse för totalförsvarets militära del omfattas inte av
det företrädet och är således att likställa med andra områden av betydelse.
Riksintressen för totalförsvarets militära del omfattar dels riksintressen som kan redovisas
öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet.
För de öppet redovisade riksintressena framgår avgränsning, påverkansområden och
värdebeskrivning. De anläggningar som är av riksintresse men som av sekretesskäl inte kan
redovisas öppet, redovisas med ett påverkansområde och en generell värdebeskrivning. I
vissa fall kan riksintresset leda till att utökad lovplikt måste införas med särskilda
områdesbestämmelser, eller att förordnande enligt 11 kap 12 § PBL behöver beslutas av
Länsstyrelsen för ett visst geografiskt område. Länsstyrelsen får i dessa fall vid behov en
separat redovisning av föreliggande riksintresse från Försvarsmakten.
I de flesta fall medför den verksamhet som konstituerar riksintresset (skjut-, spräng-, hamn-,
flygverksamhet, radar, sensorer, kommunikationsanläggningar etc.) en omgivningspåverkan
som redovisas i form av ett påverkansområde. I dessa områden måste Försvarsmakten
genom granskning av planer och lovansökningar kunna säkerställa att ny bebyggelse eller
andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresse/område av betydelse för
totalförsvarets militära del. Granskningen utgår från de påverkansfaktorer som har betydelse
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för bedömningen av påverkan i varje enskilt fall. Exempel på faktorer är buller, luftturbulens,
fysiska/skymmande hinder, flyghinder och elektromagnetisk störning.
Påverkansområden som är knutna till övnings- och skjutfält, flygplatser och hamnar
säkerställer möjligheten att över tid öva Försvarsmaktens huvuduppgift; förmåga till väpnad
strid. Påverkansområden som är knutna till sekretessbelagda anläggningar avser påverkan på
anläggningens funktion samt den påverkan som anläggningen kan medföra för omgivningen.
Det är endast Försvarsmakten som kan göra bedömningen av om en åtgärd medför påtaglig
skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del, bland annat på grund av tillgång till
information som omfattas av försvarssekretess. Försvarsmakten förutsätter att de på kartorna
redovisade riksintresseområdena enligt MB 3 kap 9 § andra stycket med tillhörande
påverkansområden (omgivningspåverkan) anges i översiktsplanerna för de kommuner som
berörs. Försvarsmakten förutsätter även att de på kartorna redovisade områdena av
betydelse för totalförsvaret (MB 3 kap 9 § första stycket) redovisas i översiktsplanen som
markanspråk.
Vilka åtgärder inom påverkansområdena som kan innebära risk för påtaglig skada på
riksintresset kan inte i detalj anges på förhand. Risken bedöms i varje enskilt fall utifrån de
lokala förutsättningarna på motsvarande sätt som gäller för bl.a. kulturminnen. Slutlig
bedömning kan således ske först när det motstående intresset angivits närmare. Ett exempel
på risker är när störningskänslig bebyggelse (så som skolor, vårdlokaler och bostäder)
etableras inom påverkansområdet från skjutfält eller flygplatser. Risken består i dessa fall av
att Försvarsmaktens verksamhet vid kommande prövningar enligt miljöbalken begränsas.
Försvarsmaktens erfarenheter visar att tillämpningen av PBL i detta avseende inte
överensstämmer med tillämpningen av miljöbalken avseende krav på utomhusmiljö. Ett annat
exempel är risken vid uppförande av höga objekt där Försvarsmakten bedriver
flygverksamhet. Denna risk avser främst, begränsningar i förmåga vid skarpa insatser inom
ramen för incidentberedskap och hinder för övning av lågflygning dvs. övning av operativ
förmåga.
I avsnittet ”Värdebeskrivning för övriga riksintresseområden” beskrivs fasta anläggningar som
omfattas av försvarssekretess, vilka har en omgivningspåverkan och kan påverkas av
exempelvis höga objekt. Varken placering av anläggningarna eller dess funktion kan anges
öppet. Skyddet mot att dessa anläggningar ska utsättas för påtaglig skada möjliggörs genom
att alla ärenden av vissa typer (exempelvis höga objekt, förändringar av riksvägar, införandet
av områdesskydd så som naturreservat) remitteras till Försvarsmakten.

Vid frågor om riksintressen för totalförsvarets militära del, vänd
Infrastrukturavdelningen på Högkvarteret via följande epost: fysplan@mil.se.
Formella remisser skickas till exp-hkv@mil.se.
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Bakgrund
När Naturresurslagen (NRL, SFS 1987:12) realiserades 1987 inledde Försvarsmakten genom
dåvarande Försvarsstaben arbetet med att definiera det militära försvarets
riksintresseområden. På uppdrag av Överbefälhavaren redovisade Fortifikationsförvaltningen
år 1989 Försvarsmaktens underlag rörande övnings- och skjutfält för tillämpningen av PBL
och NRL (dnr 5815/89/R) med en generell beskrivning och kartor för samtliga fält som var
riksintresseområden enligt NRL 2 kap 9 § andra stycket. På kartorna redovisades
påverkansområden utanför fältgränserna för skottbuller från fin- och grovkalibriga vapen.
Texten angav bl.a. att skydd för riksintresset kommer att hävdas inom beräknad utomhusnivå
65 dBAI för finkalibriga vapen och 90 (dB)Lcx för grovkalibriga vapen. Redovisningen delgavs
samtliga länsstyrelser och berörda kommuner.
År 1989 utgav Överbefälhavaren och Boverket gemensamt publikationen Försvarsmaktens
deltagande i fysisk planering (PBL/NRL-underlag nr 29). Publikationen sammanfattade rutiner
vid handläggning av ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Naturresurslagen (NRL)
och redovisade översiktligt myndighetens behov av mark och anläggningar. I publikationen
redogjordes bl.a. för de olika rutinerna vid handläggning av både öppna och sekretessbelagda
anläggningar och områden. Redovisningen av hemliga försvarsanläggningar skedde genom
sekretessbelagda kartor som av dåvarande Försvarsområdesbefälhavarna delgav
länsstyrelserna och berörda kommuner. Publikationen utgjorde en första översiktlig
värdebeskrivning för öppet redovisade riksintresseområden inom totalförsvarets militära del.
Boverket och Försvarsmakten utgav gemensamt en reviderad och utvecklad version av
Försvarsmaktens deltagande i fysisk planering i PBL/NRL-underlag nr 41 år 1993. Den
reviderade versionen innehöll en tydligare värdebeskrivning för övnings- och skjutfält,
flygplatser, elektromagnetiska försvarssystem samt ett särskilt avsnitt om vindkraft och
sambandssystem.
Försvarsmakten och Boverket utgav år 1998 ytterligare en uppdaterad version i PBL/NRLunderlag nr 47 med nya kartor för övnings- och skjutfält av riksintresse och influensområden
genom skottbuller från fin- och grovkalibriga vapen. Fälten, då kallade Bollaöarna,
redovisades enligt kartbilaga nr 12:2 med omgivningspåverkan genom beräknad
ljudutbredning 90 (dB)Lcx från grovkalibriga vapen.
Försvarsmakten har således sedan år 1989 redovisat värdebeskrivningar för både övningsoch skjutfält, flottiljflygplatser och hemliga försvarsanläggningar. Försvarsmakten har
samtidigt även redogjort för myndighetens rutiner och medverkan i fysisk planering. Efter
riksdagens försvarsbeslut år 2000 respektive år 2004 om avveckling av det tidigare
invasionsförsvaret och det senare beslutet från år 2009 om fortsatt inriktning
(prop.2008/09:140, Ett användbart försvar, bet.2008/09FöU:10, rskr. 2008/09:292) har
Försvarsmakten sett över redovisningen av riksintresseområdena. Ett resultat av arbetet är
att Försvarsmakten med stöd av akustikkonsult låtit uppdatera beräkningar och
kartredovisningar av ljudutbredning från skott- och flygbuller vid samtliga skjutfält, skjutbanor
och flygplatser. Högkvarteret redovisade år 2010 (dnr HKV 13 920:50775) de kvarvarande
öppna riksintresseområdena till bl.a. Boverket och samtliga länsstyrelser. Däri ingick en

Sid 7

återkallelse av ett antal områden av riksintresse enligt tidigare skrivelser 2006-01-26 (dnr 13
920:61220), ställd till bl.a. Boverket, samtliga länsstyrelser och berörda kommuner.
2010 inleddes därefter ett omfattande arbete med att ta fram specifika kartor och
värdebeskrivningar för alla riksintressen för totalförsvarets militära del. Underlaget samråddes
med länsstyrelser, Boverket och övriga myndigheter och resulterade i ett kompletterande
beslut av chefen för produktionsledningen 2013-09-16 (13 920:62366). I denna komplettering
inkluderades bilagor i form av en förteckning över de områden som utgör riksintressen samt
en riksintressekatalog med kartor och texter som beskriver riksintressena.
Försvarsmaktens ambition sedan 2013 är att löpande se över och vid behov korrigera
redovisningen av riksintressen. Detta genom att peka ut ytterligare områden där nya behov
identifierats och plocka bort områden som inte längre bedöms utgöra riksintressen. Den
första uppdateringen enligt denna modell skedde genom beslut om förnyad redovisning av
riksintressen och områden av betydelse 2015-03-18 (FM2015-3297:1). Till detta beslut bilades
en förteckning över de områden som utgör riksintresse samt separata riksintressekataloger
för respektive län. 2017 års version var uppbyggd på samma sätt.
Förvarsbeslutet 2015 Prop 2014/15:109 gällande försvarspolitisk inriktning 2016-2020
innebär en omriktning mot ett mer nationellt inriktat försvar. Det enskilt viktigaste under
försvarsinriktningsperioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att
säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Detta har påverkat redovisningen såväl av
öppet redovisade riksintressen och områden av betydelse samt riksintressen som omfattas
av sekretess. I 2018 års version har utifrån dessa ingångsvärden revideringar av flertalet
värdebeskrivningar och andra texter gjorts, liksom att ytterligare ett antal riksintresseområden
har tillförts redovisningen.
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Exempel på vad som ska remitteras till Försvarsmakten
I hela landet behöver följande ärenden remitteras till Försvarsmakten:
• Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen
bebyggelse samt samtliga objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Med sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets
översiktskarta 1:250 000).
• Samtliga översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska översiksplaner samt
alla tillägg till dessa.
• Samtliga ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken för nya eller utökning av
befintliga täkter (så som grus, sand m.m.).
• Samtliga ärenden/projekt gällande riksvägar och europavägar i hela landet samt alla
ärenden/projekt rörande elvägar.
• Samtliga ärenden som rör järnvägar (nyetablering, förändring, avveckling).
• Samtliga ärenden som rör kablar och ledningar (både luft- och markkablar) på land
som utgör del av tranmissionsnätet och tidigare stamnätet.
• Samtliga ärenden som rör sjökablar (till havs och i kustområden).
• Samtliga VA-planer.
• Samtliga ärenden rörande flygplatser (framförallt ärenden som berör 6 kap 4 §
luftfartsförordningen (2010:770)).
• Samtliga ärenden avseende tillstånd för nya, förändring av eller nedläggning av
tillståndspliktiga hamnar eller tillståndspliktig hamnverksamhet.
• Samtliga ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 för Natura 2000.
I samverkan med Bergstaten deltar Försvarsmakten i beredningen av ärenden gällande
undersökningstillstånd.

Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt
påverkansområde övrigt behöver även följande ärenden remitteras till
Försvarsmakten:
• Samtliga plan- och lovärenden oavsett byggnadshöjd.
• Samtliga ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 kap (så som naturreservat,
vattenskydd m.m.). Detta gäller även inom de av Fortifikationsverkets fastigheter som
inte utgör riksintressen eller ligger inom påverkansområden.
• Samtliga ärenden som rör vägar.
• Större avverkning av skog.
• Samtliga ärenden som rör kablar och ledningar.

Inom sjöövningsområden behöver även följande ärenden remitteras
till Försvarsmakten
• Samtliga plan- och lovärenden som berör kusten (inom 100 meter från strandlinjen)
inom sjöövningsområdet. Plan- och lovärenden som befinner sig på land, men inte i
anslutning till havet, behöver inte remitteras.
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Eftersom samtliga ärenden som rör höga objekt (se punkten 1 ovan) behöver remitteras till
Försvarsmakten, oavsett placering i landet, gäller inga särskilda riktlinjer för remisser inom
följande områden: stoppområde för höga objekt, stoppområde för vindkraftverk,
påverkansområde för luftrum/MSA-område, område med särskilt behov av hinderfrihet.

För landets länsstyrelser berörs exempelvis följande ärenden
• Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen
bebyggelse samt samtliga objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Med sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets
översiktskarta 1:250 000).
• Samtliga översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska översiksplaner samt
alla tillägg till dessa.
• Samtliga ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken för nya eller utökning av
befintliga täkter (så som grus, sand m.m.).
• Samtliga ärenden avseende tillstånd för nya, förändring av eller nedläggning av
tillståndspliktiga hamnar eller tillståndspliktig hamnverksamhet.
• Samtliga ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 för Natura 2000 i hela landet.
• Samtliga ärenden som rör områdesskydd, inom påverkansområden för buller eller
annan risk samt inom påverkansområde övrigt.
• Samtliga plan- och lovärenden som berör kusten (inom 100 meter från strandlinjen)
inom sjöövningsområdet. Plan- och lovärenden som befinner sig på land, men inte i
anslutning till havet, behöver inte remitteras.

För landets kommuner berörs exempelvis följande ärenden
• Samtliga ärenden som rör höga objekt (högre än 20 meter utanför sammanhållen
bebyggelse samt samtliga objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Med sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på lantmäteriets
översiktskarta 1:250 000).
• Samtliga översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, tematiska översiksplaner samt
alla tillägg till dessa.
• Samtliga plan- och lovärenden inom påverkansområden för buller eller annan risk
samt inom påverkansområde övrigt.
• Samtliga ärenden som rör områdesskydd, inom påverkansområden för buller eller
annan risk samt inom påverkansområde övrigt.
• Samtliga plan- och lovärenden som berör kusten (inom 100 meter från strandlinjen)
inom sjöövningsområdet. Plan- och lovärenden som befinner sig på land, men inte i
anslutning till havet, behöver inte remitteras.
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Bullerberäkningar och påverkansområden för buller
En stor del av den militära verksamhet som bedrivs i Sverige är tillståndspliktig enligt
miljöbalken. Det innebär att myndigheterna behöver ansöka om tillstånd för att bedriva
verksamhet, på exempelvis skjutfält och flygplatser. De ansökningar om tillstånd för miljöfarlig
verksamhet som myndigheterna gör omfattar den verksamhet som myndigheten behöver
genomföra på den specifika platsen. Det behovet utgår i sin tur från de uppdrag som
myndigheterna har fått från riksdag och regering.
I en tillståndsansökan redovisar myndigheterna den beräknade ljudutbredning som den
planerade verksamheten förväntas medföra. Det är upp till prövningsmyndigheten, d.v.s. den
myndighet dit ansökan om tillstånd skickas för beslut, att avgöra vilket underlag som behöver
redovisas. Försvarsmaktens erfarenhet är att det alltid behöver redovisas hur nuläget ser ut
vad gäller förekomsten av störningskänslig bebyggelse inom ljudutbredningsområdena i
MKB:n till ansökningarna. Förekomsten av störningskänslig bebyggelse inom
ljudutbredningsområdet riskerar alltid att begränsa verksamheten.
Värdet av ett gällande tillstånd för miljöfarlig verksamhet utgör grunden för att nå den
efterfrågade operativa effekten – dvs. är grunden för att utbilda och öva förband på ett sätt
som skapar förutsättningar att försvara Sverige och landets intressen. Sammantaget ger
ovanstående att Försvarsmakten behöver säkerställa att det inte tillkommer mer eller utökad
störningskänslig bebyggelse inom ljudutbredningsområdena eftersom det riskerar att
medföra skada på riksintressena.

Skottbullerberäkningar och bedömning av omgivningspåverkan vid
övnings- och skjutfält
Redovisningen av omgivningspåverkan från skjutfält (påverkansområden för buller eller annan
risk) bygger främst på beräknade ljudnivåer från dimensionerande vapen och ammunition vid
aktuellt skjutfält.
Beräkningarna har utförts med programmet Skuddlyd, som bygger på en samnordisk modell
för skottbullerberäkningar. Modellen togs fram under 1980-talet av Fortifikationsverket och
dess motsvarigheter i Norge och Danmark, och är i allt väsentligt densamma som den
nomogrammodell som togs fram av Naturvårdsverket vid samma tid. Det digitala
beräkningsprogrammet har utvecklats så att det sedan omkring tio år tillbaka medger att
terrängdatabasen läggs in som en beräkningsförutsättning. Detta medger kartbeskrivning av
skärmande effekter mellan skjutplats och olika mottagarpunkter. Beräkningarna bygger på
mätvärden som registrerats under kontrollerade former för olika typer av vapen och
ammunition. Beräkningarna sker i 50- eller 100-meterssteg, vilket innebär att ljudnivån i ett
mycket stort antal punkter registreras. Beräkningarna överförs därefter till digitalt
kartunderlag efter beställarens önskemål och behov. Generellt utförs beräkningarna med
förutsättningen medvind från skjutplatsen till samtliga mottagarpunkter för att spegla
varierande vindriktningar över längre tid. Kompletterande mätningar visar att beräkningarna
har en hög tillförlitlighet.
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Avgränsningen av den omgivningspåverkan som kan ha betydelse samhällsplaneringen
bygger på Försvarsmaktens bedömning av vilka vapen och ammunition som på respektive fält
kan vara dimensionerande för störningsupplevelser i omgivningen och få effekt vid en
tillståndsprövning av verksamheten på fältet. Avgränsningen har i något fall, för att underlätta
tillämpningen, anpassats till naturliga gränser så som vägar och höjder. Utgångspunkten är
tillämplig riktvärdesnivå för finkalibriga (Naturvårdsverket allmänna råd, SNFS 2005:15) och
grovkalibriga vapen (regeringsbeslut 1998-04-16, dnr Fö98/928/MIL). Vald riktvärdesnivå och
vapen- respektive ammunitionstyp bygger i sin tur på gällande miljötillstånd eller pågående
miljöprövning av fältet.
Försvarsmaktens huvuduppgift är enligt riksdagens beslut förmåga till väpnad strid. Det är
därför väsentligt att övningsverksamheten med både skarp och lös ammunition, sprängningar
och annat på de befintliga övnings- och skjutfälten kan säkerställas på lång sikt.
Försvarsmakten kommer till följd av detta att vara mycket restriktiv i sin bedömning av
tillkommande lov- och planärenden som avser störningskänslig bebyggelse inom det angivna
påverkansområdet. Risken består av möjliga begränsningar i verksamheten vid framtida
förnyade miljöprövningar till följd av ökat antal individer som kan uppleva störningar.
Försvarsmakten hänvisar här till förarbetena till naturresurslagen (prop. 1985/86:3, sid 73 ff.
och 168 ff.) och miljöbalken (prop. 1997/98:45, sid 34) för vidare läsning.
Bedömning av påtaglig skada

Riktvärden för finkalibrig ammunition (under 20 mm) är sammanfattningsvis 65 dBAI för
verksamhet dag- och kvällstid under vardagar, 60 dBAI kvällstid under lördagar och söndagar
samt 55 dBAI under nätter. För grovkalibrig ammunition (20 mm och däröver) gäller 90
(dB)Lcx vid fler än 100 skott (bullerhändelser) per år och 95 (dB)Lcx vid färre skott än 100 per
år vid nyetablering av störningskänslig bebyggelse.
Beroende på det specifika miljötillståndet och den verksamhet som bedrivs på respektive fält,
bedöms påtaglig skada i varje enskilt fall.

Flygbullerberäkningar och bedömning av omgivningspåverkan vid
flygplatser med militär luftfart
Redovisningen av omgivningspåverkan från flygplatser och övningsflygplatser
(påverkansområden för buller eller annan risk) bygger främst på beräknade ljudnivåer från
dimensionerande verksamhet med flygplan och helikoptrar. Det är enbart momentant starteller landningsbuller som ligger till grund för beräkningen av de maximala värdena, Lamax, för
buller från militär luftfart. Vanligtvis är det flygningar med JAS, 450 rörelser per år, som utgör
utgångspunkten för beräkningarna.
Försvarsmakten redovisar normalt ett påverkansområde som utgår från beräknad ljudnivå
Lamax 80 dBA från den dimensionerande verksamheten vid flygplatsen. Bakgrunden till den
valda nivån om LAmax 80 dBA är å ena sidan riktvärdet LAmax 70 dB utomhus vid
störningskänslig bebyggelse i Naturvårdsverkets allmänna råd för flygplatser (NFS 2008:6),
och å andra sidan åtgärdsgränsen beräknad ljudnivå LAmax 90 dB utomhus för bullerisolering
av permanentbostäder i villkor enligt gällande miljötillstånd för flottiljflygplatserna. Av
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proposition 1993/94:215, Handlingsplan mot buller, framgår också att toleransen mot buller
från militär verksamhet bör vara högre än från annan verksamhet. Detta med anledning av att
det allmänna intresset att Försvarsmakten effektivt ska kunna utbilda och öva krigsförband i
fredstid. Med dessa förutsättningar har Försvarsmakten bedömt att en rimlig avgränsning av
påverkansområdet av det riksintresse som flygplatserna representerar anges till beräknad
utomhusnivå LAmax 80 dB. Försvarsmakten har därmed valt att för sin del lägga gränsen för
att motsätta sig nyetablering av störningskänslig bebyggelse vid en högre nivå än det av
Naturvårdsverket fastställda riktvärdet.
Härutöver bör noteras att det i slutbetänkandet från Bullersamordningsutredningen (SOU
2013:67) anges att bestämmelserna i föreslagna förordningar inte gäller militär trafik. Det
samma gäller i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, där det preciseras
i 1§ sista stycket att ”bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte buller från militära luftfartyg
som utför flygningar för militära ändamål”.
Bedömning av påtaglig skada

Ny störningskänslig bebyggelse inom det område som beräknas utsättas för Lamax 80 dBA
bedöms medföra risk för skada på riksintressena. Risken för skada består i att tillkommande
störningskänslig bebyggelse kan innebära begränsningar av Försvarsmaktens verksamhet vid
förnyad miljöprövning av verksamheten. Ny störningskänslig bebyggelse inom det område
som beräknas utsättas för Lamax 70 dBA bedöms inte medföra påtaglig skada på
riksintresset, men är i många fall relevant att beakta inom samhällsplanering framförallt med
avsikt på god bebyggd miljö och hälsa och säkerhet.

Sid 16

29 – Riksintresset Tofta skjutfält, Gotlands kommun
Värdebeskrivning
Tofta skjutfält omfattar drygt 2 700 hektar och är beläget ca 7,5 km sydväst om Visby.
Skjutfältets geografiska läge ger Försvarsmakten möjlighet att öva och utbilda i väpnad strid
vid skydd och försvar i den speciella miljö som finns på Gotland.
Militär verksamhet har bedrivits på fältet sedan det första markförvärvet skedde år 1889.
Området har utökats vid flera tillfällen och den nuvarande utbredningen fick skjutfältet under
1960-talet. Skjutfältet har varit huvudskjutfält för såväl, artilleri- som pansarförband
på Gotland. Regeringen beslutade om återetablering av Gotlands regemente 2018 med
uppdrag att bedriva ökad övningsverksamhet med armé-, marin- och flygstridskrafter på och
kring Gotland. Tofta skjutfälts närhet till havet, möjlighet att öva såväl artilleri som
mekaniserade förband och att genomföra samövningar med samtliga försvarsgrenar gör
skjutfältet till en omistlig produktionsresurs ur både ett lokalt och ett nationellt perspektiv.
Försvarsbeslutet 2020 – 2025 meddelar att Försvarsmakten förutom att hantera skarpa
uppgifter både nationellt som internationellt även ska växa till en större och starkare
organisation med fler rekryter. Den största och mest märkbara skillnaden för Gotlands
Regemente under de närmaste åren blir att utbildningen av värnpliktiga successivt växer. Det
kommer att ske en rejäl utbyggnad av både förmåga och organisation under nästkommande
två försvarsbeslutsperioder på Gotland fram till 2030. Inom ramen för detta utgör Tofta
skjutfält en omistlig och avgörande produktionsresurs för det lokala förbandet, Gotlands
Regemente, som både enda närövningsfält och enda skjutfält på Gotland.
Tofta skjutfält är under tillståndsprövning enligt miljöbalken. Ansökan lämnades in
2017-06-03 med syfte att utöka verksamheten för att klara av de av riksdag och regering
tilldelade uppgifter avseende tillväxt och ökad övningsverksamhet. Ett första beslut om
tillstånd fattades av MPD vid Länsstyrelsen i Stockholms län som första instans 2018-12-20.
Verksamheten på skjutfältet omfattar bl.a. skarpskjutning med huvuddelen av fin- och
grovkalibriga vapensystem som ingår i förband/hemvärns- och säkerhetsförband,
mekaniserade förband och sprängövningar. Inom fältet kan olika övningsmoment
genomföras med skarp ammunition från flera skjutområden samtidigt med riskområdena
belägna inom fältets egna gränser eller över vattenområde. Sådana övningar kan enbart
genomföras på särskilt anordnad mark som fritt kan disponeras av Försvarsmakten. Den
verksamhet som utgör riksintresset medför påverkan på omgivningen bland annat i form
av skottbuller som kan uppfattas som störande
Det är väsentligt för Försvarsmaktens verksamhet och utveckling att skjutfältets funktion kan
skyddas och bevaras på lång sikt.
Bedömning av påtaglig skada, konflikter med andra riksintressen och möjliga synergier

Påtaglig skada på riksintresset bedöms uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta
begränsningar i vilken verksamhet som kan utföras på skjutfältet. Exempel på åtgärder som
kan medföra påtaglig skada är:
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• Uppförande av ny, alternativt större förändringar av befintlig, störningskänslig
bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för buller eller annan risk.
• Förändringar i infrastruktur i närområdet som på något sätt påverkar möjligheterna att
transportera fordon, materiel eller personal till fältet och dess närområden.
• Införandet av begränsningar så som områdesskydd som på något sätt förändrar
möjligheterna till nyttjande av riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i
tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av anläggningar m.m.
• Planer och bestämmelser som uppmuntrar till friluftsliv inom påverkansområdet för
buller eller annan risk om inte dessa tydligt anger hur allmänheten kan söka
information om hur de kan skydda sig mot störningar, t.ex. ta del av skjutfältsavlysning
för buller och riskområden m.m.
• Uppförandet av höga objekt inom område som utgör område med särskilt behov av
hinderfrihet.
Det är av mycket stor betydelse att ny störningskänslig bebyggelse inte tillåtits i sådan närhet
av fältet att den prövande myndigheten bedömer att verksamheten behöver begränsas i
någon form. Även enstaka åtgärder kan medföra sådana begränsningar vid en prövning,
särskilt då de får en prejudicerande verkan för kommande lovprövningar. Försvarsmakten
anser därför att störningskänslig bebyggelse generellt inte skall tillåtas inom det angivna
påverkansområdet för buller eller annan risk. En prövning bör dock göras i varje enskilt fall, då
det kan finnas områden där buller eller annan risk inte föreligger på sådant sätt att
nytillkommen bebyggelse medför påtaglig skada. För att förenkla bedömningen av vad som
kan medföra påtaglig skada på riksintresset har påverkansområden identifierats. För detta
riksintresse utgörs påverkansområdena av buller eller annan risk samt område med särskilt
behov av hinderfrihet.
Möjliga synergier mellan Försvarsmaktens riksintressen och andra
verksamheter/riksintressen
Försvarsmakten kan konstatera att det kan finnas fördelar ur ett planeringsperspektiv att
samlokalisera militära verksamheter med civila verksamheter. Exempel på verksamheter som
Försvarsmakten anser kan vara lämpliga i detta avseende är bullrande industrier, flygplatser
eller annan infrastruktur som vägar eller järnvägar. En prövning behöver dock göras i varje
enskilt fall, för att säkerställa att begränsningar på den militära verksamheten inte uppstår.

På Tofta skjutfält finns höga naturvärden. Dessa naturvärden har i stor utsträckning uppstått
som en direkt eller indirekt följd av den militära övningsverksamheten med mekaniserade
förband på de stora öppna ytorna samt ett, ur Försvarsmaktens perspektiv, rationellt
skogsbruk. Ofta är det övningsverksamhet som skapar förutsättningar för att bibehålla en hög
biologisk
mångfald.
Försvarsmakten
ser
viss
problematik
med
att
det
införs områdesbestämmelser så som naturreservat, Natura 2000-områden m.m. över
fälten med anledning av att dessa skydd i förlängningen kan begränsa Försvarsmaktens
verksamhet. Särskilt vad gäller Natura 2000 är det svårt att i dagsläget bedöma
risken för att lagstiftningen/riktlinjerna på EU-nivå skärps vilket kan medföra skada på
riksintresset samt i förlängningen skada naturvärdena trots att målsättningen är det
motsatta. Skyddsvärdena i sig utgör dock generellt inget hinder för den militära
verksamheten och så länge militär verksamhet bedrivs inom området kan naturvärdena
till stor del anses skyddade med anledning av att annan verksamhet begränsas.
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Övrigt

Med anledning av ovanstående är det av stor vikt att riksintresset med tillhörande
påverkansområden tydligt redovisas i kommunernas översiktsplaner. Remisser behöver
tillsändas Försvarsmakten för att säkerställa att alla aspekter av totalförsvarets militära del
beaktas i bedömningarna, se vidare sidan 10.
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Riksintresse för totalförsvarets militära del
Tofta skjutfält - TM0029
Kommun: Gotland - Län: Gotland

Producerad av Försvarsmaktens stödenhet
geografisk information (Geo SE)
Bakgrundskarta:
Topografiska webbkartan (©Lantmäteriet)
Överlagrad information: Försvarsmakten
Kartprojektion: SWEREF99 TM
Skala: 1:150 000
Produkt ID: SE-210158:2
© FÖRSVARSMAKTEN, GEO SE

För mer information om riksintresset
samt tillhörande påverkansområden,
se värdebeskrivningarna samt
www.forsvarsmakten.se
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Öppna riksintressen 3 kap 9§ 2:a stycket MB
Riksintresse på land

#

Påverkansområden
MSA-områden
Område med särskilt behov av hinderfrihet
Påverkansområde väderradar
Påverkansområde för buller eller annan risk
Påverkansområde övrigt
Stoppområde för höga objekt

30 – Riksintresset Visby flygplats, Gotlands kommun
Värdebeskrivning
Visby flygplats ligger strax norr om Visby stad och ägs av Swedavia. Försvarsmakten nyttjar
genom avtal en del av flygplatsen. Flygplatsen är dels ett riksintresse för totalförsvarets
militära del, dels riksintresse för luftfarten.
1942 invigdes Visby flygfält med en gräsbana på 800 m, terminal, hangar samt trafikledartorn.
1956 kom Bråvalla flygflottilj (F13) till Gotland. En betongbana på 2 000 m byggdes av
flygvapnet. Flygplanen J 29 Tunnan och J 32 Lansen kunde då baseras på ön. 1973
byggdes klargöringsområdet i norra banänden och basplutonen flyttade dit 1974. Lokaler för
incidentberedskapen byggdes i samma område. 1988 byggdes en ny stabsbyggnad som togs
i bruk 1989 och därmed var all personal tillhörande F13 Gotland samlad i norra delen av
flygplatsen. 1994-07-01 övertog Upplands flygflottilj (F16) ansvaret för verksamheten och år
2001 övertog Blekinge flygflottilj (F17) ansvaret. 2002 investerades i en ny platta för
transportflygplan.
Flygplatsen är tillståndsprövad enligt miljöbalken och har ett tillstånd som beviljades av
Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län 2015-01-29. Swedavia ansvarar för
miljötillståndet och i nu gällande tillstånd medges 5 750 militära flygrörelser. Visby flygplats
är av vital betydelse som en del i Försvarsmaktens kvarvarande system av flottilj- och
övningsflygplatser anpassade för militär verksamhet. Verksamheten kan pågå dygnet
runt, dock i huvudsak dagtid. Därmed påverkas bebyggelseplaneringen i flygplatsens närhet,
både beträffande flygbuller och behov av hinderfrihet. I fråga om hinderfrihet har
påverkanområdet definierats särskilt efter omfattande analys. Dessa påverkansområden
redovisas särskilt på karta.
Värdet av flygplatsen består i första hand av möjligheterna att fortsatt nyttja en av få
kvarvarande flygplatser för militär flygverksamhet med i första hand enhetsflygplanet JAS 39
och för övningar av krigsfunktioner. Samtliga flygplatser som används av Försvarsmakten
utgör även reservflygplatser vid pågående flygtjänst i händelse av otjänlig väderlek vid
återgång till ordinarie flygplats för flygande enheter, eller vid nödsituationer. Försvarsmakten
bedömer att det saknas såväl ekonomiska förutsättningar som andra motiv för att överväga
nyetablering av militära flygplatser. Behovet av skydd för riksintresset är därför mycket högt
prioriterat.
Bedömning av påtaglig skada

Påtaglig skada på riksintresset kan uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta
begränsningar i vilken verksamhet som kan utföras på eller kring flygplatsen/flottiljen.
Exempel på åtgärder som kan medföra påtaglig skada är:
• Uppförande av ny, alternativt större förändringar av befintlig, störningskänslig
bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för buller eller annan risk
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• Förändringar i infrastruktur i närområdet som på något sätt påverkar möjligheterna att
transportera fordon, materiel eller personal till och från flygplatsen/flottiljen och dess
närområden
• Införandet av begränsningar så som områdesskydd som på något sätt förändrar
möjligheterna till nyttjande av riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i
tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av anläggningar m.m.
• Uppförandet av höga objekt inom område som utgör stoppområde för höga objekt,
område med särskilt behov av hinderfrihet eller MSA-område.
• Planer och bestämmelser som uppmuntrar till friluftsliv inom påverkansområdet för
buller eller annan risk
För att förenkla bedömningen av vad som kan medföra påtaglig skada på riksintresset har
påverkansområden identifierats. För Visby flygplats utgörs påverkansområdena av buller eller
annan risk, stoppområde för höga objekt samt MSA-område.
Vid en framtida omprövning av miljötillståndet för riksintresse Visby flygplats är det av mycket
stor betydelse att ny störningskänslig bebyggelse inte tillåtits i sådan närhet av flygplatsen att
den prövande myndigheten bedömer att Försvarsmaktens verksamhet behöver begränsas i
någon form. Även enstaka åtgärder kan medföra sådana begränsningar vid en prövning,
särskilt då de får en prejudicerande verkan för kommande tillståndsprövningar. Inom hela det
utpekade påverkansområdet för buller eller annan risk överskrids riktvärdet för buller vid
bostäder, LAmax 80 dbA. Försvarsmakten anser därför att störningskänslig bebyggelse inte
skall tillåtas inom det angivna påverkansområdet. Försvarsmakten anser därför att
störningskänslig bebyggelse generellt inte skall tillåtas inom det angivna påverkansområdet
för buller eller annan risk. En prövning bör dock göras i varje enskilt fall, då det kan finnas
områden där omgivningspåverkan från buller eller annan risk inte föreligger på sådant sätt att
nytillkommen bebyggelse medför påtaglig skada på riksintresset.
För höga objekt gäller att samtliga objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen
bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållande bebyggelse (enligt LFVs definition)
kan utgöra flygsäkerhetsrisk och begränsa verksamheten vid flygplatsen/flottiljen. Inom
stoppområde för höga objekt kan generellt inga höga objekt uppföras utan att påtaglig skada
på riksintresset uppstår. Även inom MSA-ytan (Minimum Sector Altitude) kan höga objekt
medföra påtaglig skada. Höga objekt kan eventuellt uppföras inom MSA-ytan om totalhöjden
över marken inte uppnår de höjdbegränsningarna som gäller (samt om ingen annan konflikt
med riksintresse eller påverkansområde föreligger).
Möjliga synergier mellan Försvarsmaktens riksintressen och andra
verksamheter/riksintressen

Försvarsmakten kan konstatera att det kan finnas fördelar ur ett planeringsperspektiv att
samlokalisera militära verksamheter med civila verksamheter. Exempel på verksamheter som
Försvarsmakten anser kan vara lämpliga i detta avseende är bullrande industrier, flygplatser
eller annan infrastruktur som vägar eller järnvägar. En prövning behöver dock göras i varje
enskilt fall, för att säkerställa att begränsningar på den militära verksamheten inte uppstår.
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Visby flygplats utgör även riksintresse för luftfarten, i enlighet med Trafikverkets utpekanden.
Försvarsmakten bedömer att inga konflikter föreligger mellan de båda riksintressena, snarare
finns en synergi i form av att samnyttja den infrastruktur som finns inom området.

Övrigt

Med anledning av ovanstående är det av stor vikt att riksintresset med tillhörande
påverkansområden tydligt redovisas i kommunernas översiktsplaner. Remisser behöver
tillsändas Försvarsmakten för att säkerställa att alla aspekter av totalförsvarets militära del
beaktas i bedömningarna, se vidare sidan 12-13.
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Riksintresse för totalförsvarets militära del
Visby flygplats - TM0030
Kommun: Gotland - Län: Gotland

Producerad av Försvarsmaktens stödenhet
geografisk information (Geo SE)
Bakgrundskarta:
Topografiska webbkartan (©Lantmäteriet)
Överlagrad information: Försvarsmakten
Kartprojektion: SWEREF99 TM
Skala: 1:550 000
Produkt ID: SE-210158:3
© FÖRSVARSMAKTEN, GEO SE

För mer information om riksintresset
samt tillhörande påverkansområden,
se värdebeskrivningarna samt
www.forsvarsmakten.se
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Värdebeskrivning för övriga riksintressen och områden av
betydelse som helt eller delvis omfattas av försvarssekretess
och som därför inte kan redovisas öppet geografiskt
Försvarsmakten och andra myndigheter inom totalförsvaret har anskaffat och nyttjar olika
typer av anläggningar. Flertalet är fortifikatoriskt skyddade, byggda under eller på mark eller
insprängda i berg. Detta för att tillsammans med Försvarsmaktens övriga förmågor bidra till
den samlade försvarseffekten. Anläggningarna funktionsindelas beroende på vilket system de
stödjer och utgörs främst av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anläggningar för ledning, t. ex. stabsplatser, ledningscentraler
anläggningar för underrättelser, t. ex. radaranläggningar, grupperingsplatser för
mobila system
anläggningar för samband och kommunikation, t. ex. signalstationer och
radiolänkstationer
anläggningar för vapen, t. ex. grupperingsplatser för olika vapen
anläggningar för fartyg, t. ex. fartygstunnlar
anläggningar för luftfartyg, t. ex. berghangarer, flygbaser, helikopterbaser
anläggningar för förråd, t. ex. ammunitionsförråd och drivmedelsförråd
prioriterade anläggningar, vägar och områden som ingår i planer för totalförsvaret
nyttjandet av anläggningar för kommunikation och transport, t. ex. vissa vägar och
farleder.
Områden som planeras att ianspråktas för utbyggnad av ovanstående anläggningar
inom ramen för gällande försvarsplanering.

Uppgift om platser där anläggningar finns samt vilken verksamhet som bedrivs på vilken plats
omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Av
dessa uppgifter kan slutsatser dras om bl.a. kapacitet, inriktning, sårbarhet och understödda
system m.m. Det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för
rikets säkerhet om uppgifterna röjs.
Försvarsmakten redovisar därför dessa riksintressen och områden av betydelse med en
samlad värdebeskrivning. För vissa av anläggningarna har Försvarsmakten valt att redovisa
ett påverkansområde för att säkerställa att åtgärder inte vidtas som kan skada anläggningen
eller dess funktion. Dessa områden benämns ”Övriga påverkansområden” och det specifika
riksintresseområdet framgår inte på karta. Påverkansområdet omfattas inte av sekretess.
Flera av de anläggningar som inte redovisas med ett övrigt påverkansområde bevakas endast
genom de remisser som myndigheten begär in över hela landet (exempelvis höga objekt,
sjökablar m.m.) och vissa göms inom påverkansområde för buller eller annan risk.

Fördjupad beskrivning av Försvarets telenät (FTN)
Försvarets telenät är en samlad benämning för ett rikstäckande fysiskt nät för
telekommunikation vilket utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Detta
kommunikationsnät utnyttjas inte endast av Försvarsmakten, utan också av ett flertal andra
myndigheter. Flera samhällsviktiga funktioner använder FTN för tids- och säkerhetsmässigt
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kritisk kommunikation. Som exempel kan nämnas att kommunikation till ledningscentraler hos
Länsstyrelserna och blåljusmyndigheter som polis, tull och räddningstjänst kan gå genom
FTN. Även Rakel, det gemensamma kommunikationssystemet för blåljusmyndigheter, är
delvis kopplat till FTN. För Rakel ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). Utan transmission genom FTN skulle Rakel få betydande svårigheter att fungera som
rikstäckande kommunikation för berörda myndigheter.
Utöver ovanstående använder Luftfartsverket FTN som transmission för kommunikation för
flygtrafikledningstjänster över landet. FTN nyttjas även för dataöverföring från det svenska
väderradarnätet SWEDRAD, med information som är väsentlig för flera av Försvarsmaktens
förmågor, exempelvis flygtrafikledning.
FTN utgörs fysiskt av ett relativt stort antal större och mindre anläggningar över landet, vilka
kan vara nedsprängda i bergrum, ligga i andra fortifikatoriskt skyddade utrymmen eller vara
inrymda i olika typer av befintliga byggnader. FTN har flera nätlösningar för kommunikation
mellan stationer där bl.a. radiolänk är vanligt förekommande.

Fördjupad beskrivning av Försvarsmaktens sensorsystem (radar m.m.)
och radiosystem
Försvarsmakten förfogar över ett antal tekniskt kvalificerade militära sensorer, vilka utnyttjas
för övervakning av luftrum och sjöterritorium. Dessa utgör riksintresse för totalförsvarets
militära del. Systemen syftar till att skydda Sveriges territoriella integritet.
Sensorinformationen utgör en viktig förutsättning för att hävda Sveriges gränser, samt leda
insatser med flyg- och sjöstridskrafter i fred, kris och krig. Dessa sensorer är utplacerade så
att de täcker hela Sveriges territorium, med överlappning. Även Försvarsmaktens radiosystem
med rundstrålande antenner är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Informationen
från sensorerna skickas genom FTN till ledningscentraler som omhändertar och bearbetar
denna, för t ex luftstridsledning.
Utöver dessa kvalificerade militära radarsystem finns ett nät av något mindre tekniskt
kvalificerade, radarsystem. Detta system används bl.a. i syfte att säkert och finmaskigt kunna
genomföra övervakning av sjöterritoriet runt Sveriges kuster. Sverige har ett internationellt
åtagande inom ramen för det s.k. Schengenavtalet, där Sverige i likhet med övriga
avtalspartner är ålagda att övervaka Schengenområdets yttre gräns. Denna information delas
med andra myndigheter, bl.a. Kustbevakningen och Tullverket.

Fördjupad beskrivning av Försvarets radioanstalts (FRA) anläggningar
med system för signalspaning
Signalspaningsverksamheten är en del av den svenska underrättelsetjänsten och syftar bl.a.
till att ge regeringen ett självständigt beslutsunderlag i frågor som rör svensk utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitik. Uppdragsgivarna är fortlöpande i behov av
underrättelserapportering och signalspaningsverksamheten bidrar kontinuerligt till att skydda
Sverige och landets intressen. Anläggningarna med tillhörande system för signalspaning är av
riksintresse för totalförsvarets militära del.
All signalspaning är riktad mot utländska förhållanden och sker på uppdrag av regeringen,
Regeringskansliet eller Försvarsmakten. Signalspaning bedrivs i enlighet med lagen
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(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Syftet med spaningen är att
kartlägga bl.a. militära yttre hot, hot mot svensk personal under insatser, internationell
terrorism, utveckling och spridning av massförstörelsevapen, allvarliga hot mot samhällets
infrastruktur, konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet, främmande
underrättelseverksamhet mot svenska intressen samt övriga internationella företeelser av
betydelse. All signalspaning kräver tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen.
Signalspaningsverksamheten består av två delar; kommunikationsspaning och teknisk
signalspaning. Kommunikationsspaningen riktas mot civila och militära radiosignaler som till
exempel telefoni, telegrafi, dataöverföringar, satellitkommunikation och internationell
kabeltrafik. Inhämtade signaler bearbetas, analyseras och resulterar i rapporter som sänds till
uppdragsgivarna. Den tekniska signalspaningen riktas mot signaler som inte innehåller
kommunikation, främst från radar-, navigerings- och vapenrelaterade system. Syftet är att ge
berörda myndigheter underlag för till exempel telekrigfunktioner och hotsystemanalyser.
Signalspaningsverksamheten omprövas och utvecklas ständigt för att tillgodose
uppdragsgivarnas underrättelsebehov och för att följa förändringarna i signalmiljön, den
tekniska utvecklingen och signalskyddet.

Fördjupad beskrivning av anläggningar för förvaring av explosiva
varor, ammunitionsförråd
Försvarsmaktens ammunitionsförråd och deras innehåll är en viktig komponent för
Försvarsmaktens förmåga att föra väpnad strid. Ammunitionsförråden är av avgörande
betydelse för rikets försvarsplanering och försvar samt för övning av huvuduppgiften.
Information om förrådens geografiska placering och deras innehåll är därför i sig skyddsvärt
vilket innebär att röjande av dessa uppgifter är menligt för rikets försvar. Vissa av
ammunitionsförråden utgör riksintresse för totalförsvarets militära del, andra utgör område av
betydelse för totalförsvarets militära del. Vilka områden som är av vilket värde kan med
hänsyn till försvarssekretess inte redovisas öppet.
Försvarsmakten har i ett antal av landets län anläggningar med tillstånd enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Försvarsmakten har vid lokaliseringen av
förråd gjort en riskanalys och beskrivning i förhållande till geografiskt läge,
populationsfrekvens, kommunikationer och etablerade rörelsemönster. Denna riskanalys
ligger till grund för det verksamhetstillstånd som Försvarsmakten förfogar för verksamheten.
Det acceptansvärde (riskvärde) baserat på populationsfrekvensen och sannolikheten för en
olycka som ligger till grund för Försvarsmaktens verksamhetstillstånd innebär att åtgärder
som indirekt förhöjer risken för tredje man därigenom väsentligt försvårar utnyttjandet
anläggningen/anläggningarna. Olämpligt placerad bebyggelse kan innebära begränsningar i
förrådens kapacitet. Lov eller planåtgärder som medför en förhöjd risk för tredje man innebär
därför risk för påtaglig skada på riksintresset eller området av betydelse.

Sid 27

Bedömning av påtaglig skada, konflikter med andra riksintressen och
möjliga synergier
    
Systemen nyttjar det elektromagnetiska spektrumet för telekommunikationen och
informationsinhämtning. Detta innebär att de är mer eller mindre känsliga för störningar i
utbredningen i atmosfären inom respektive frekvensområde.
Atmosfärsutbredning inom ett givet frekvensområde bestäms bl.a. av sådana yttre faktorer
som luftfuktighet, störningar från solen eller andra astronomiska fenomen, jordytans krökning,
utsänd effekt, m.m. En viktig faktor som påverkar ett systems totala prestanda är mottagen
effekt efter transmission genom atmosfären, d.v.s. hur stark signal återstår för systemets
mottagare att uppfatta.
Även fysiska hinder kan ha påverkan på den elektromagnetiska strålningens utbredning.
Beroende på aktuellt frekvensområde kan sådana fysiska hinder utgöras av berg, enstaka träd
eller skog, torn och master, andra byggnader och vindkraftverk. Vindkraftverk utgör både en
byggnad (tornet) men har även har rörliga delar, rotorn, vilka tillför särskild påverkan på
strålningsutbredningen och transmissionen. Detta kan t.ex. medföra att en radar som försöker
att ”se” bortom ett (eller flera) vindkraftverk kan uppfatta inte bara ett ”blint” område bortom
vindkraftverket/-en utan även kan utsättas för påverkan från rotorn/-orerna i en betydligt
större sektor än precis rakt emot verken. Denna påverkan kan t ex bestå i s.k. falska målekon,
m.m.
För ett radiolänksystem, som sänder med en smal lob i en fast riktning, kan ett vindkraftverk i,
eller i omedelbar närhet av, sändningsriktningen innebära en så kraftig reduktion i
transmissionen att systemet helt enkelt förlorar förbindelsen, eller att överföringen
åtminstone blir så störd att informationen inte går att tyda vid mottagaren. Detta tekniska
förhållande gäller även för radiosystem med rundstrålande antenner, exempelvis HF2000
(Kortvågsradio), LF-system för ubåtskommunikation (Långvågsradio) och stridsledningsradio
för flyg och fartyg (VHF-radio), då transmissionen kan komma störas i önskad
förbindelseriktning.
Den geografiska placeringen av radar- och radiostationer är inte tillkommen av en slump, utan
gjord för att dels ge erforderlig sensortäckning respektive kommunikationsräckvidd, dels
försvåra angrepp mot anläggningarna. De topografiska förhållandena är därmed av stor
betydelse för lokaliseringen. Detta gäller såväl för fasta (anläggningar) som för
grupperingsplatser för mobila system. För att Försvarsmakten ska kunna bevaka att
funktionen för riksintresset Försvarsmaktens sensorsystem inte begränsas, måste
Försvarsmakten få in alla ärenden avseende höga objekt på remiss. Med hänsyn till att
anläggningarnas geografiska läge omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) gäller detta hela landet. Utanför sammanhållen bebyggelse är alla
objekt med en totalhöjd på över 20 meter definierade som höga objekt. Inom sammanhållen
bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd över 45 meter definierade som höga objekt, se
PDF-katalogens inledande kapitel.
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Utöver höga objekt kan även vissa andra anläggningar komma att skada systemen, varför
remisser begärs in för samtliga plan- och lovärenden inom de övriga påverkansområdena där
denna typ av anläggningar kan vara lokaliserade.
Synergin med andra riksintressen ligger främst i att flera andra myndigheters verksamheter är
beroende av att Försvarsmaktens system fungerar problemfritt vad gäller möjligheter att
inhämta, transmittera och avläsa information.
        
Signalspaning bedrivs från anläggningar på olika platser på land i Sverige samt från flygplan
och fartyg. Anläggningarnas antenn- och mottagarsystem har lokaliserats till platser som är
optimala ur inhämtnings- och spaningssynpunkt. Signalspaningen som sker från
anläggningarna är störningskänslig och har ett stort behov av olika typer av skydd för att
motverka störningar. Behovet av skydd varierar för respektive anläggning. Exempel på
verksamheter/anläggningar som inom en radie av ca 1 mil i huvudspaningssektor kan störa
signalspaningen är vindkraftverk, järnvägar, motorvägar, elkraftsanläggningar och
master/radiosändare. Vindkraft kan störa signalspaningen även på längre avstånd. Inom ett
område av ca 2 km i radie närmast systemen kan inhämtningen även påverkas negativt av
exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ekonomibyggnader och anläggningar för jordbruk eller skogsbruk,
taktäckningsmaterial och fasadbeklädnad i metall,
cisterner,
mindre vindkraftverk,
plank och stängsel av metall samt elstängsel,
vindmaster,
radio- och telemaster eller torn,
antenner och basstationer,
sändande radio-, IT- och teleanläggningar,
schaktning, fyllning och avvattning av mark
trädfällning och skogsplantering.

Det finns fastställda tekniska skyddsmodeller för vidmakthållande av signalspaningsförmågan
gällande vindkraft och radiosändare som används då synpunkter lämnas i remissärenden
m.m. För att Försvarsmakten ska kunna bevaka att funktionen för riksintresset eller området
av betydelse anläggningar för signalspaning inte begränsas, måste Försvarsmakten få in alla
ärenden avseende höga objekt på remiss. Med hänsyn till att anläggningarnas geografiska
läge omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
gäller detta hela landet. Utanför sammanhållen bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd
på över 20 meter definierade som höga objekt. Inom sammanhållen bebyggelse är alla
objekt med en totalhöjd över 45 meter definierade som höga objekt.
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Värdebeskrivning för riksintresset militär vädertjänst
Försvarsmaktens Vädertjänst och SMHI har sedan lång tid tillbaka en gemensamt finansierad
meteorologisk infrastruktur i Sverige. Denna infrastruktur är en förutsättning för båda
myndigheternas funktion inom sina ansvarsområden och måste fungera i samtliga
beredskapsnivåer. Myndigheterna har redan idag ett från departementen uttalad vilja att ta
ett långsiktigt gemensamt ansvar för den gemensamhetsägda meteorologiska infrastrukturen
i Sverige, i alla beredskapsnivåer. Därför utgör väderradarer samt tillhörande anläggningar
riksintresse för totalförsvarets militära del.
Det finns idag skyddsvärd meterologisk infrastruktur på flera platser och inom viktiga
funktioner som ägs av SMHI men kravställs av Försvarsmakten. Väderradar är den tydligaste
av dessa riksintressen och beskrivs utförligare nedan. Det finns också sensorer och
mottagare av väderdata på SMHI:s anläggning i Norrköping som är vitala för en militär och
civil vädertjänst och som är av riksintresse.
I Sverige finns 13 väderradarsystem, där SMHI övertar ägandet för Försvarsmaktens sju
anläggningar under perioden 2018-2020. Dessa väderradarsystem ingår i ett svenskt
gemensamt väderradarnät, SWERAD. Oavsett ägande av själva anläggningen så har både
Försvarsmakten och SMHI stort behov av data från samtliga väderradaranläggningarna för sin
verksamhet. Nätverket SWERAD ger SMHI och Försvarsmakten tillgång till
väderradarinformation som är vital för att utföra sitt samhällsansvar avseende vädertjänst.
Denna information är av stor vikt för de prognoser som SMHI framställer för samhället och för
Försvarsmaktens prognosverksamhet bl. a. inför militära flygningar. Inom SWERAD förmedlas
mätdata från väderradaranläggningar för bland annat central sammanställning av
väderradarprodukter i kompositform, d.v.s. flera stationers information samlade i en
gemensam bild samt för framtagning av numeriska prognoser och analyser. Denna
information distribueras även internationellt.
Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar för nära
väderradaranläggningarna. Störningarna på väderinformationen blir då för stora för att säkra
prognoser ska kunna tas fram1. Därför finns en internationell överenskommelse att inga
vindkraftverk ska uppföras inom 5 km radie och i Sverige används en bortre max-gräns på ca
50 km där måste särskilda analyser genomförs. I Sverige används denna överenskommelse
sedan flera år och den förstärktes genom flera studier som genomfördes 2010- 2014. Det är
dock ovanligt med avslag på avståndet 50 km.

1

Vid varje väderradarstation registreras mätdata från rörliga vattendroppar/ispartiklar. Ett vindkraftverk som
snurrar ger därför falska nederbördsekon. Vidare är stationerna utrustade med dopplerfunktion som innebär att
relativ rörelsedata kan genereras vilket i sin tur medför att vektorinformation kan skapas. Informationen
används för prognoser för Försvarsmakten, allmänheten, luftfarten, vägtrafiken och även för sjöfart i viss mån.
Utan radar kan inte nederbördsområden följas, vilket för flyget bl.a. innebär osäkrare eller uteblivna varningar
för åska. Väghållare följer också nederbördsområden via radar för att kunna bedöma när t.ex. halkbekämpning
skall ske. Mätdatat används också som indata till väderprognos-modeller där felaktiga data från en väderradar
innebär större risk för felaktiga prognoser.
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Som ovan nämnts finns även behov av skyddsområde vid SMHI:s huvudkontor i Norrköping,
med avseende på störande sändare och höga byggnader. Skyddsområdet delas in i ett närfält
som sträcker sig 500m ut från antennen och ett fjärrfält som ligger utanför närfältet ut till 2km
avstånd från antennen. Närfältet är en horisontell yta på samma höjd som antennens
placering (53m (RH 2000). Fjärrfältet är en konisk yta med vinkeln +5° mot horisontplanet
räknat från närfältets yttre del. Även i detta område är det främst höga objekt som kan
påverka funktionen.
De väderradarsystem som utgör riksintresse med utgångspunkt i ovanstående är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TM0090 Väderradar Vilebo, Åtvidabergs kommun
TM0091 Väderradar Ase, Gotlands kommun
TM0092 Väderradar Karlskrona, Karlskrona kommun
TM0093 Väderradar Bjäre, Båstads kommun
TM0094 Väderradar Vara, Vara kommun
TM0095 Väderradar Leksand, Leksands kommun
TM0096 Väderradar Hudiksvall, Hudiksvalls kommun
TM0097 Väderradar Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun
TM0098 Väderradar Östersund, Östersunds kommun
TM0099 Väderradar Luleå, Luleå kommun
TM0100 Väderradar Kiruna, Kiruna kommun
TM0101 Väderradar Håtuna, Upplands Bro kommun
TM0102 SMHI:s huvudkontor i Norrköping, Norrköpings kommun
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Område av betydelse för totalförsvaret
Väderradar

Producerad av Försvarsmaktens stödenhet
geografisk information (Geo SE)
Bakgrundskarta:
Topografiska webbkartan (©Lantmäteriet)
Överlagrad information: Försvarsmakten
Kartprojektion: SWEREF99 TM
Skala: 1:7 000 000
Produkt ID: SE-190350:3
© FÖRSVARSMAKTEN, GEO SE

Översiktskarta - Sverige
För mer information om riksintresset
samt tillhörande påverkansområden,
se värdebeskrivningarna samt
www.forsvarsmakten.se
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För mer information om riksintresset
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Öppna riksintressen 3 kap 9§ 2:a stycket MB
Riksintresse på land
Riksintresse i havet (sjöövningsområde)

Öppna områden av betydelse 3 kap 9§ 1:a stycket MB
Område av betydelse på land

Påverkansområden
MSA-områden
Område med särskilt behov av hinderfrihet
Påverkansområde väderradar
Påverkansområde för buller eller annan risk
Påverkansområde övrigt
Stoppområde för vindkraftverk
Stoppområde för höga objekt

Värdebeskrivning för sjöövningsområden
Områdena anmäldes som riksintresse för totalförsvarets militära del i skrivelse till
länsstyrelser och kommuner 2010-02-17, Dnr HKV 13 920.50775. Sedan dess har vissa
korrigeringar i områdena gjorts, se kartbilder.
Försvarsmaktens huvuduppgift enligt riksdagens beslut är förmågan till väpnad strid.
Övnings- och skjutfält är en förutsättning för att uppnå denna förmåga och utgör därför en
grundläggande produktionsresurs för Försvarsmaktens samtliga förband. Förvarsbeslutet
2015 med en ändrad inriktning mot ett högre krav på operativ effekt har inneburit att behovet
ökat. För fartygsförbanden i samverkan med flyg- och helikopterförband krävs därför marina
skjutområden. Dessa behövs för att uppnå och behålla förmågan till väpnad strid över, på och
under vattnet. Utöver ovanstående marina områden krävs även sprängområden under vatten
för att kunna fullgöra Försvarsmaktens huvuduppgift. Sjöövningsområden med
sprängområden och skjutområden utgör därför områden av riksintresse för totalförsvarets
militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.
Övningar och utbildning i funktionen väpnad strid måste kunna genomföras utan störningar
av såväl fysiska som tekniska hinder (hinderfrihet). Det är viktigt att övningar kan genomföras
på ett säkert sätt för förbanden men också för allmänheten samt civil sjö- och flygtrafik. Detta
för att inte vådabeskjutning, incidenter eller olyckor ska inträffa. Övergången till insatsförsvar
med anställd personal och hög tillgänglighet innebär att fartygsförbanden har större behov än
tidigare av att genomföra övningar med bl.a. skarp ammunition både i närheten av sin
ordinarie örlogshamn men också från tillfälliga baser längs Sveriges kust.
Övningar måste kunna genomföras på väst-, syd-, ost- och norrlandskusten med dess olika
kustförhållanden (öppen kust, skärgårdskust) och havsförhållanden (bottendjup,
bottenformation, trånga/öppna vatten, sikt i vattenmassa) samt de skilda hydrologiska
(salthalt, saltlager) och meteorologiska (våghöjd, strömmar, temperaturer) betingelserna.
Försvarsmaktens alla förmågor ska kunna övas i samtliga marina miljöer under olika årstider
och olika ljus- och mörkerförhållanden.
Det är av vital betydelse för Försvarsmakten att övningsverksamheten på de befintliga
skjutområdena kan säkerställas även på fortsatt lång sikt. Möjligheten att bedriva övningar
hinderfritt
med
förekommande
fartygstyper
såsom
exempelvis
ytstridsfartyg,
minröjningsfartyg, bevakningsbåtar och ubåtar m.fl. i kombination med flyg- och
helikopterförband måste kunna säkerställas över tiden.
Verksamheten som bedrivs inom områdena är inte tillståndspliktiga enligt miljöbalken.
Anläggningar och verksamheter kan påverka förbandens möjlighet att öva fullt ut och säkert
med alla sina vapensystem kombinerat med flygverksamhet. Sådan påverkan kan vara fysiska
hinder över, på eller under vattnet som begränsar verksamheten för flyg och fartyg. Det kan
också vara tekniska störningar som påverkar sambands- och radarsystem och som kan
medföra begränsningar i flyg- och sjösäkerheten. Försvarsmakten kommer därför att vara
mycket restriktiv i sin bedömning av tillkommande lov- och planärenden som kan ge sådan
påverkan.
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De sjöövningsområden som Försvarsmakten pekat ut som riksintresse för totalförsvarets
militära del är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TM0306 Hanö/Torhamn, Blekinge län
TM0305 Fårö, Gotlands län
TM0303 Urban, Kalmar län
TM0304 Martin, Kalmar län
TM0300 Nåttarö, Stockholms län
TM0301 Bjurshaga (Älvsnabben), Stockholms län
TM0311 Ådfjärden, Stockholms län
TM0312 Ballricken, Stockholms län
TM0310 Härnöns skjutfält, Västernorrlands län
TM0307 Känsö, Västra Götalands län
TM0308 Skagen, Västra Götalands län
TM0309 Stora Pölsan, Västra Götalands län
TM0313 Björkholmen, Västra Götalands län
TM0302 Sandsänkan, Östergötlands län

Samtliga sjöövningsområden nyttjas av flertalet förband inom Försvarsmakten och utgör i sin
helhet riksintressen. Inga ytterligare påverkansområden redovisas, varför samtliga ärenden
som berör själva sjöövningsområdet behöver remitteras till Försvarsmakten för att säkerställa
att riksintressena skyddas.
Bedömning av påtaglig skada konflikter med andra riksintressen och möjliga synergier

Påtaglig skada på riksintresset kan uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta
begränsningar i vilken verksamhet som kan utföras inom sjöövningsområdena. Exempel på
åtgärder som kan medföra påtaglig skada är:
• Uppförande av ny, alternativt större förändringar av befintlig, bebyggelse i direkt
anslutning till kusten inom sjöövningsområdena
• Förändringar i infrastruktur i närområdet som på något sätt påverkar möjligheterna att
transportera fordon, materiel eller personal till och från sjöövningsområdet och dess
närområden
• Införandet av begränsningar så som områdesskydd som på något sätt förändrar
möjligheterna till nyttjande av riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i
hur fartyg får framföras etc.
• Uppförandet av någon typ av objekt inom sjöövningsområdet, såväl höga objekt som
objekt på eller under ytan
• Planer och bestämmelser som uppmuntrar till friluftsliv inom sjöövningsområdena
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Konflikter med andra riksintressen föreligger främst relaterat till uppförandet av nya fasta
objekt, så som vindkraftverk. Försvarsmakten bedömer att många andra verksamheter är
förenliga med värdet av sjöövningsområdena, där exempelvis särskilda områden avlyses vid
skjutningar och sprängningar.
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K'0O'8TKOO för totalförsvaret
Sjöövningssområden
Producerad av Försvarsmaktens stödenhet
geografisk information (Geo SE)
Bakgrundskarta:
Topografiska webbkartan (©Lantmäteriet)
Överlagrad information: Försvarsmakten
Kartprojektion: SWEREF99 TM
Skala: 1:4 000 000
Produkt ID: SE-190350:2
© FÖRSVARSMAKTEN, GEO SE

Översiktskarta - Sverige
För mer information om riksintresset
samt tillhörande påverkansområden,
se värdebeskrivningarna samt
www.forsvarsmakten.se

0

250 km

Härnöns
skjutfält

Bjurshaga
(Älvsnabben)

Ådfjärden

Ballricken

0

Nåttarö

10 km

Bjurshaga
en)
e
n)) Nåttarö
n
(Älvsnabben)
N
Ådfjärden
den
d
en
e
n Ballricken
B
Skagen

Urban
Stora Pölsan
Känsö

Martin

Hanö/Torhamn
Hanö/Torhamn

Öppna riksintressen 3 kap 9§ 2:a stycket MB
Riksintresse i havet (sjöövningsområde)

Sankt Olof

Sandsänkan

Björkholmen

Fårö

Riksintresse i havet för totalförsvarets militära del,
sjöövningsområde Fårö - TM0305
Län: Gotland

Producerad av Försvarsmaktens stödenhet
geografisk information (Geo SE)
Bakgrundskarta:
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Överlagrad information: Försvarsmakten
Kartprojektion: SWEREF99 TM
Skala: 1:150 000
Produkt ID: SE-190359:4
© FÖRSVARSMAKTEN, GEO SE

För mer information om riksintresset
samt tillhörande påverkansområden,
se värdebeskrivningarna samt
www.forsvarsmakten.se
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Område av betydelse för totalförsvarets militära del
Slite hamn - TM0088
Kommun: Gotland - Län: Gotland

Producerad av Försvarsmaktens stödenhet
geografisk information (Geo SE)
Bakgrundskarta:
Topografiska webbkartan (©Lantmäteriet)
Överlagrad information: Försvarsmakten
Kartprojektion: SWEREF99 TM
Skala: 1:15 000
Produkt ID: SE-190359:9
© FÖRSVARSMAKTEN, GEO SE

För mer information om riksintresset
samt tillhörande påverkansområden,
se värdebeskrivningarna samt
www.forsvarsmakten.se

0

1 km

"
"

Länna

!

"

!

!

!
!
!
!

!
!

!

"

!

!

"

!

!
!
!

!
!

!

!

Lännaberget

!

!

!

!

!

!

!



 
 

!
!

"





"

"

"

"


"





"

TM0088

"

"

"

"

Slite

"

!!

"
"

!
!
!

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

!
!

"

"

!

"

!

!

!

"

"

!

!
!

!

"

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

"

!

"

"

Bredviken

!

!

!

!

!

!
!

"

"

! !

!



"

"

!

!

!

!

"

"

"

!

!

!

"

"

"

!

"

!

!



"

"

"

"

!

!

!

"

"

"

"

Lotsbacken

!

!

!

!

"

"

!

!

"

"

"

"

!

!

"

"

"

!

!

!
!
!

"





!

Vikhagen

!

!

"

"



!
!





Slottsbacken

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

Djuploppet

!

!



!

!

!

Område av betydelse på land

!

!

Öppna områden av betydelse 3 kap 9§ 1:a stycket MB

!

!



!



!

!

Sjuströmmar

!

!

!

Norderstkullen

!
!

Enholmen

!

Påverkansområden
MSA-områden
Påverkansområde väderradar
Påverkansområde för buller eller annan risk
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Område av betydelse för totalförsvarets militära del
Fårösund hamn - TM0087
Kommun: Gotland - Län: Gotland

Producerad av Försvarsmaktens stödenhet
geografisk information (Geo SE)
Bakgrundskarta:
Topografiska webbkartan (©Lantmäteriet)
Överlagrad information: Försvarsmakten
Kartprojektion: SWEREF99 TM
Skala: 1:10 000
Produkt ID: SE-190359:8
© FÖRSVARSMAKTEN, GEO SE

För mer information om riksintresset
samt tillhörande påverkansområden,
se värdebeskrivningarna samt
www.forsvarsmakten.se
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Öppna områden av betydelse 3 kap 9§ 1:a stycket MB
Område av betydelse på land
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Påverkansområden
Påverkansområde för buller eller annan risk

Område av betydelse för totalförsvarets militära del
Kappelshamn - TM0086
Kommun: Gotland - Län: Gotland

Producerad av Försvarsmaktens stödenhet
geografisk information (Geo SE)
Bakgrundskarta:
Topografiska webbkartan (©Lantmäteriet)
Överlagrad information: Försvarsmakten
Kartprojektion: SWEREF99 TM
Skala: 1:20 000
Produkt ID: SE-190359:7
© FÖRSVARSMAKTEN, GEO SE

För mer information om riksintresset
samt tillhörande påverkansområden,
se värdebeskrivningarna samt
www.forsvarsmakten.se
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Öppna områden av betydelse 3 kap 9§ 1:a stycket MB
Område av betydelse på land
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Påverkansområden
MSA-områden
Påverkansområde för buller eller annan risk

!

Begreppsförklaringar
Beteckningar på kartan
MSA-område

Ett område kring en militär flygplats där höga objekt kan påverka
flygplatsens MSA (Minimum Safe Altitude).
Mark och vattenområden som har betydelse för totalförsvarets
militära del.

Område av
betydelse
Påverkansområde Ett område utanför riksintresseområdet för ett öppet redovisat
riksintresse, inom vilket en verksamhet eller åtgärd riskerar att
för buller eller
påverka funktionen, tillträdet till eller möjligheten att utnyttja
annan risk
Påverkansområde
övrigt

riksintresset. Det illustrerar även område där den verksamhet som
bedrivs inom riksintresset kan påverka omgivningen.
Ett område utanför riksintresseområdet för ett riksintresse vilkets
funktion omfattas av sekretess, inom vilket en verksamhet eller
åtgärd riskerar att påverka funktionen, tillträdet till eller
möjligheten att utnyttja riksintresset. Det illustrerar även område
där den verksamhet som bedrivs inom riksintresset kan påverka
omgivningen.
Ett definierat avgränsat område utanför riksintresseområdet för ett
öppet redovisat riksintresse inom vilket höga objekt riskerar att
påverka funktionen eller möjligheten att nyttja riksintresset .

Påverkansområde
område med
skärskilt behov
av hinderfrihet
Påverkansområde Ett definierat avgränsat område där Försvarsmakten ej tillstyrker
stoppområde för uppförande av vindkraftverk och har en mycket restriktiv hållning
till andra höga objekt, eftersom dessa bedöms medföra påtaglig
höga objekt
Påverkansområde
stoppområde för
vindkraftverk
Riksintresse

skada på riksintresset.
Ett definierat avgränsat område kring väderradarstationer där
vindkraftverk, och i viss mån master och höga objekt efter analys,
inte tillstyrks, eftersom dessa bedöms medföra påtaglig skada på
riksintresset.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets militära del.

Övriga beteckningar
dBAI

dBC, Lx

Kan även skrivas dB(A) Imp samt dBA,I och används för att beskriva
buller vid skjutning med finkalibrig ammunition. De riktvärden som
tillämpas finns angivna i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller
från skjutbanor, NFS 2005:15. Riktvärden är angivna som maximala
ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning Impuls, dBA,I), vilket
innebär att vid en byggnad tas inte hänsyn till reflexer från den egna
byggnaden. Angivna riktvärden för finkalibriga vapen anger maximal
ljudnivå med tidsvägning 35 millisekunder.
Kan även skrivas dB(C)Lx, dBC,Lx, dB(C )Lx samt (dB)Lcx och
används för att beskriva buller vid skjutning med grovkalibriga
vapen. C-vägd ljudtrycksnivå används här som riktvärde, vilket
innebär att större hänsyn tas till den lågfrekventa delen av ljudet

Sid 43

Hinderfri yta

Flottiljflygplats
Flyghinder/Höga
objekt

LA max

LFV
MB
MSA

Miljöprövning
NRL
OSL
PBL
Störningskänslig
bebyggelse
Skjutfält
Övningsområde/fält
Övningsflygplats

jämfört med A-vägd ljudnivå. C-vägd ljudtrycksnivå är
medelvärdesbildad eller mätt över en sekund. Angivna riktvärden
anger maximal ljudnivå med tidsvägning motsvarande "slow", dvs.
mätningen görs under 1 sekund.
Hinderfria ytor av olika sort krävs vid flygplatser för att garantera
säker in- och utflygning. Exempel på hinderfria ytor är in- och
utflygningsyta enligt International civil aviation organisation (ICAO),
stoppområde för vindkraftverk och höga objekt (militär yta) samt
MSA-yta med start från dimensionerande tröskelhöjd.
Militär flygplats där fasta förband är baserade.
Luftfartslagen definierar vad som är flyghinder. Utanför
sammanhållen bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd på över
20 meter definierade som höga objekt. Inom sammanhållen
bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd över 45 meter
definierade som höga objekt. Före detta luftfartsverket numera LFV
definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets
översiktskarta i skala 1:250 000 där tätorter anges i gult på kartan.
Kan även skrivas LAmax samt LAmax. Buller från flygverksamhet
redovisas genom den genomsnittliga maximala ljudnivån LA max.
Vid tillståndsprövningar redovisas resulterande maximala ljudnivåer
LA max 70, 80 och 90 dB(A) för start och landning för några ut- och
inflygningar för den militära flygverksamheten med flygplan och
helikoptrar.
Före detta myndigheten Luftfartsverket, numera statligt bolag.
Miljöbalken
Minimum Sector Altitude (civil definition) eller Minimum Safe
Altitude (militär definition). Den lägsta tröskelhöjd som är
rekommenderad för att in- och utflygning till en flygplats ska vara
säker. Den i plansammanhang dimensionerande höjden för MSA
utgörs av det högsta flyghindret i berörd sektor. Tröskelhöjden
beräknas genom att man tar det högsta objektets höjd i meter över
havet och adderar 300 meter. Det utrymme som uppstår utgör
luftfartens säkerhetsmarginal vid visuell inflygning med genomgång
av moln. Militär MSA-yta är området inom en radie av 46 km från
flygplatsens ARP (banornas mittpunkt).
Tillståndsprocess för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken
Naturresurslagen
Offentlighets- och sekretesslag
Plan- och bygglagen
Sådan bebyggelse som normalt anses påverkas av buller, så som
bostäder, skolor/ andra utbildningslokaler och vårdlokaler.
Område där skarpskjutning tillåts från flera platser. Omfattas
normalt av miljötillstånd.
Område där övning och manöver kan genomföras med lös
ammunition. Kan inrymma skjutbanor. Omfattas normalt inte av
miljötillstånd.
Militär flygplats för övningar, insatser och krigsuppgifter där förband
kan baseras.
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Översyn av
påverkansområdet, tofta
skjutfält

bakgrund
Befintligt påverkansområde beslutades i april 2019 för att säkerställa bevakning utifrån det nya
tillståndet som tagits i anspråk av P18.
Dialog med Region Gotland inleddes januari 2019 för att se över möjligheter för bebyggelseutveckling
inom påverkansområdet.

Försvarsmakten mottog i slutet av 2019 ett underlag från Region Gotland som utvisar önskad
bebyggelseutveckling inom påverkansområdet samt hur många bostäder genomförandet av dessa
planer skulle innebära.
Försvarsmakten har under 2019 och 2020 genomfört en analys av påverkansområdets utbredning.
Syftet med arbetet har varit att säkerställa att påverkansområdet är korrekt utifrån skjutfältets
dimensionerande verksamhet och att om möjligt identifiera områden inom påverkansområdet där
bebyggelseutveckling kan ske utan att riskera att skada riksintresset.

Genomförande
≥ Analys av dimensionerande verksamhet (Stämmer bedömningen från 2018? är
påverkansområdet, utifrån dimensionerande vht, rätt utformat? Kan detaljerade
bullerberäkningar ge ökad precision?)
≥ Analys av möjlighet att minska utbredningen i norr alternativt söder genom att anpassa viss
verksamhet/inte bevaka viss verksamhet (Får en anpassning av verksamheten effekt i form
av minskad bullerutbredning? Kan Försvarsmakten anpassa verksamheten?)

≥ Analys av underlaget från Region Gotland (vilka bullernivåer skulle påverka bebyggelsen? hur
stor ökning av störningskänslig bebyggelse?)

Dimensionerande
vht tofta skjutfält
≥ AK4 och Tskp - dBAI 55
≥ Stridsvagn 122, GRG, GRK - 90dBCLx
≥ 55 dBAI är riktvärde för max ljudnivå från
finkalibriga vapen vid militär
övningsverksamhet nattetid (22-07
vardagar, 22-09 helg). (NFS 2005:15)
≥ 90 dBCLx är riktvärde för max ljudnivå från
grovkalibriga vapen vid nyetablering av
bostäder (regeringens beslut, dnr Fö
98/928/MIL).

Analys av dimensionerande
verksamhet
≥ Stämmer bedömningen från 2018?
Ja. Dimensionerande verksamhet är utifrån Försvarsmakten
och P 18:s uppdrag: Strv 122, GRK, GRK, TKSP och Ak4.
≥ Är påverkansområdet utifrån ovanstående korrekt? Kan
detaljerade beräkningar ge ökad precision?
Påverkansområdet skulle kunna reduceras något i sydöstra
delen utan att den dimensionerande verksamheten påverkas.

Analys av underlaget
från Region Gotland
≥ Vilka bullernivåer skulle påverka
bebyggelsen?
> 90 resp. 95 dBC

≥ Planer där FM lämnat yttrande utan
erinran/som ev. är utanför bullernivå > 90
dBC
1, 2, 14 och 15

Analys av möjlighet att minska
utbredningen i norr/söder
≥ Får en anpassning av verksamheten effekt i form av minskat
buller?
Bullerutbredningen från skjutning med strv 122 från skjutfältets
södra respektive norra del ryms inom bullerutbredningen från
skjutning på centrala delen av fältet, varför det inte skulle ge
någon effekt att begränsa verksamheten i norr eller söder.
≥ Kan verksamheten anpassas?
Utifrån Försvarsmaktens uppdrag och tillgång till skjutfält för
övning med bl.a. stridsvagn 122, både ur ett lokalt och ett
nationellt perspektiv, är en sådan anpassning ej genomförbar.

resultat
≥ Möjligt att reducera påverkansområdet i sydöstra delen

≥ Påverkansområdet stämmer väl överens med hur
verksamheten bedrivs och är korrekt utformat utifrån
verksamhets bullerutbredning samt riktlinjer för buller
vid störningskänslig bebyggelse. Dagens
påverkansområde är mycket likt ”gamla P:18”:s.
≥ Försvarsmaktens verksamhet på Tofta, och möjlighet
att bedriva den på lång sikt, är nödvändig utifrån
myndighetens uppdrag.
≥ Planer där FM lämnat yttrande utan erinran/som ev. är
utanför bullernivå > 90 dBC

1, 2, 14 och 15

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 57

Information om dialogen med
Försvarsmakten kring Tofta skjutfält och
slutrapport från Försvarsmakten

RS 2018/512

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Regionstyrelsen mottar informationen.

Försvarsmakten beviljades miljötillstånd för Tofta skjutfält i december 2018. Under
tiden sedan dess fram till april 2021 har representanter för Region Gotland och
Försvarsmaktens återkommande fört dialog i frågor rörande bland annat möjligheter
till anpassningar för att möjliggöra en fortsatt bebyggelseutveckling inom området.
Försvarsmakten har nu presenterat vad som betraktas som ett slutligt resultat av
genomförd dialog i form av dokumentet ”Översyn av påverkansområdet, Tofta
skjutfält”. Ett konkret resultat som uppnåtts genom dialogen kan redovisas som en
mindre inskränkning av det utpekade påverkansområdet, tydliggjort i kartskiss nedan
(figur 1).
Vid det regionala utvecklingsutskottets sammanträde den 8 september, kommer
Region Gotlands representant från dialogen med Försvarsmakten att göra en
redovisning av genomförd dialog, ge sin bedömning av de resultat som uppnåtts och
ärendets fortsatta hantering.
Ärendets behandling under mötet

Jäv:
På grund av jäv deltar inte Filip Reinhag (S) vid handläggningen av ärendet.
Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, biträdande stadsarkitekt,
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-30
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bitr stadsarkitekt
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/980
26 augusti 2021

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet
samt vattenverksamhet vid Slite, Cementa AB. Information.
Förslag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har den 6 juli 2021 fattat beslut i mål M
1579-20. Beslutet innebär att MÖD har undanröjt mark- och miljödomstolens
dom samt avvisat Cementas tillståndsansökan. Cementas nuvarande tillstånd
upphör att gälla den 31 oktober 2021.
MÖD anser att miljökonsekvensbeskrivningen i målet har så väsentliga brister att
den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på
miljön. MÖD gör därför bedömningen att det föreligger ett processhinder för
prövning av Cementas ansökan om tillstånd och avvisar ansökan.
Cementa har överklagat MÖD:s beslut till Högsta domstolen, där det krävs
prövningstillstånd för att HD ska pröva bolagets överklagande. HD meddelade
den 25 augusti att prövningstillstånd inte medges.
Cementa har formellt möjlighet att påbörja en komplettering av MKB:n i de delar
den ansetts bristfällig, att genomföra ett nytt samråd i den utsträckning det tidigare
inte kan anses tillfyllest och därefter upprätta en ny ansökan till mark- och
miljödomstolen.
Beslutet att avvisa Cementas ansökan får även konsekvenser när det gäller
överenskommelse mellan Cementa och Region Gotland om tillhandahållande av
dricksvatten som kompensation för förväntade lägre nivåer i kommunala
uttagsbrunnar. Avtalet mellan parterna förutsätter ett lagakraftvunnet tillstånd för
verksamheten.

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 2018/980

Regeringen har den 10 augusti meddelat avsikten att ge Cementa möjlighet att
bryta kalksten i ytterligare åtta månader efter utgången av det nuvarande
tillståndet, detta med stöd av införandet av tillfälliga ändringar i miljöbalken.
Avsikten är att bolaget ska ges möjlighet att nyttja kvarvarande volym i nuvarande
tillstånd.
Beslutsunderlag

Beslut i mål M 1579-20, Mark- och miljööverdomstolen

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 58

Information om ansökan om tillstånd till
fortsatt och utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Slite, Cementa AB

RS 2018/980

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Informationen mottages.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har den 6 juli 2021 fattat beslut i mål M
1579-20. Beslutet innebär att MÖD har undanröjt mark- och miljödomstolens dom
samt avvisat Cementas tillståndsansökan. Cementas nuvarande tillstånd upphör att
gälla den 31 oktober 2021.
MÖD anser att miljökonsekvensbeskrivningen i målet har så väsentliga brister att den
inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.
MÖD gör därför bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av
Cementas ansökan om tillstånd och avvisar ansökan.
Cementa har överklagat MÖD:s beslut till Högsta domstolen, där det krävs
prövningstillstånd för att HD ska pröva bolagets överklagande. HD meddelade den
25 augusti att prövningstillstånd inte medges.
Cementa har formellt möjlighet att påbörja en komplettering av MKB:n i de delar
den ansetts bristfällig, att genomföra ett nytt samråd i den utsträckning det tidigare
inte kan anses tillfyllest och därefter upprätta en ny ansökan till mark- och
miljödomstolen.
Beslutet att avvisa Cementas ansökan får även konsekvenser när det gäller
överenskommelse mellan Cementa och Region Gotland om tillhandahållande av
dricksvatten som kompensation för förväntade lägre nivåer i kommunala
uttagsbrunnar. Avtalet mellan parterna förutsätter ett lagakraftvunnet tillstånd för
verksamheten.
Regeringen har den 10 augusti meddelat avsikten att ge Cementa möjlighet att bryta
kalksten i ytterligare åtta månader efter utgången av det nuvarande tillståndet, detta
med stöd av införandet av tillfälliga ändringar i miljöbalken. Avsikten är att bolaget
ska ges möjlighet att nyttja kvarvarande volym i nuvarande tillstånd.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Matilda Hoffstedt, platschef, Cementa AB.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
forts
19 (24)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 58 forts
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-26
Beslut i mål M 1579-20, Mark- och miljööverdomstolen
Skickas till
Tekniska nämnden

20 (24)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1976
24 augusti 2021

Malena Bendelin

Regionstyrelsen

Leader på Gotland – programskrivning inför programperiod
2023-2027

Förslag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Den 15 oktober 2021 lämnar Gotland in en fullständig ansökan om att bilda
Leaderområde till Jordbruksverket, det görs genom att skicka in en färdig lokal
utvecklingsstrategi för perioden 2023–2027.
Under perioden januari-oktober 2021 pågår processen med att ta fram en ny
utvecklingsstrategi för Gotland. Perioden juni-augusti har fokus varit att analysera
nulägesbeskrivning och ta fram ett utkast på utvecklingsstrategi som remissunderlag
till samtal under september.

Ärendebeskrivning

Under 2020 lämnade Leader Gutes LAG (styrelse) in en intresseanmälan för Gotland
att bilda ett nytt Leaderområde för kommande programperiod som startar den 1
januari 2023 och pågår till och med den 31 december 2027.
Under programperioden 2023-2027 kommer det att erbjudas möjlighet att arbeta
med Leader inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
Gotlands Leaderområde kommer kommande programperiod baseras på regionala
statistikområden (RegSO), där Leaderområdet kommer exkludera Visby och Vibble.
Den 15 oktober 2021 ska Gotland lämna in en fullständig ansökan om att bilda
Leaderområde till Jordbruksverket, det görs genom att skicka in en färdig lokal
utvecklingsstrategi för perioden 2023–2027. Om Gotland blir prioriterat och får bilda
Leaderområde även nästa period väntas beslutas i juni 2022.
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Projektaktiviteter i framskrivningsprojektet, juni-augusti 2021
Processen följer projektplanen för framtagandet av strategin.
Sedan förra rapporteringen i maj har fokus varit att sammanställa, analysera
nulägesbeskrivning och ta fram ett utkast på utvecklingsstrategi som remissunderlag
till samtal under september.
I förslaget som ligger kommer Leaders kommande utvecklingsstrategi att utgå från
Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS) när det gäller
vision och mål. Visionen för Leaderområdet kommer vara ”Gotland – en kreativ ö
med plats för hela livet”.
Målformuleringar:
1. Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla.
2. Gotland är en förbild i energi- och klimatomställningen.
3. Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft.
Vårt Gotland 2040 består av prioriteringar som vägleder behovet av regionala
utvecklingsinsatser. I Leader används begreppet ”Insatsområden”, vilka till antalet är
färre än prioriteringarna med som delvis är överlappande.
Leaders utvecklingsstrategi ska innefatta ett valfritt antal indikatorer, vars funktion är
att mäta hur väl Gotland når sina mål. Det finns ett färdigt urval att välja från en
bank av indikatorer.
Bedömning

Leadermetoden som verktyg för att skapa lokalt engagemang och inflytande är
värdefullt för Gotlands utveckling. Leadermetoden är en viktig del i Region Gotlands
finansieringsverktygslåda, där stora delar av Region Gotlands medel till regionala
tillväxtåtgärder med inriktning landsbygdsutveckling och lokal utvecklingskraft
placeras.
Genom att koppla ihop Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för Gotland
(RUS) med Leaders utvecklingsstrategi utnyttjar Gotland sitt unika geografiska läge
och nära samverkan mellan den regionala och lokala nivån. Och kopplar det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet (RUA) för hela territoriet Gotland genom
RUS/genomförandeprogram med Leader och landsbygdspolitiken i praktisk mening.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Protokoll

Regionalt utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08

REGU § 59

Information. Leader på Gotland –
programperiod 2023-2027

RS 2020/1976

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen


Informationen mottages.

Den 15 oktober 2021 lämnar Gotland in en fullständig ansökan om att bilda
Leaderområde till Jordbruksverket, det görs genom att skicka in en färdig lokal
utvecklingsstrategi för perioden 2023–2027.
Under perioden januari-oktober 2021 pågår processen med att ta fram en ny
utvecklingsstrategi för Gotland. Perioden juni-augusti har fokus varit att analysera
nulägesbeskrivning och ta fram ett utkast på utvecklingsstrategi som remissunderlag
till samtal under september.
Leadermetoden som verktyg för att skapa lokalt engagemang och inflytande är
värdefullt för Gotlands utveckling. Leadermetoden är en viktig del i Region Gotlands
finansieringsverktygslåda, där stora delar av Region Gotlands medel till regionala
tillväxtåtgärder med inriktning landsbygdsutveckling och lokal utvecklingskraft
placeras.
Genom att koppla ihop Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för Gotland
(RUS) med Leaders utvecklingsstrategi utnyttjar Gotland sitt unika geografiska läge
och nära samverkan mellan den regionala och lokala nivån. Och kopplar det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet (RUA) för hela territoriet Gotland genom
RUS/genomförandeprogram med Leader och landsbygdspolitiken i praktisk mening.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1216
27 augusti 2021

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan 2020 – återrapportering av åtgärder
utifrån upptäckta brister
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I samband med uppföljningen av 2020 års interna kontrollplan gav regionstyrelsen
respektive kontrollansvarig i uppdrag att vida lämpliga åtgärder för att rätta till
identifierade brister (RS 2020-12-16 §366), med en lägesrapportering efter
halvårsskiftet 2021.
Respektive kontrollansvarig har rapporterat vilka åtgärder som genomförts för att
rätta till funna brister. Det kan konstateras att bristerna har aktualiserats och att
åtgärder har genomförts med syfte till förbättring.
Bedömning

I det följande redovisas genomförda åtgärder/lägesbeskrivning per process/rutin:

Delårsrapport 2 (efterlevnad utifrån anvisning)
Analys/slutsats - enlig kontroll 2020
Till viss del skulle den relevanta information till regionstyrelsen kunna öka genom att
mallen förtydligas med fler underrubriker och mer vägledning om vad som
efterfrågas inom respektive område.
För att kunna ge regionstyrelsen tillräcklig information så att de kan ta ansvar för
uppsiktsplikten så krävs det genomgående bättre analyser från nämnderna. I princip
finns alla resultat och volymer som efterfrågas med i rapporterna men analys saknas i
hälften av fallen.
Nämnderna har valt att presentera resultat och volymer på olika sätt vilket försvårar
för läsaren. Det finns ingen röd tråd i vilka kolumner som används eller i vilken
ordning som de presenteras. Här skiljer det till och med i en och samma rapport där
nämnden i den ena tabellen har innevarande år först och i nästa tabell har föregående
år först.
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Åtgärder – enlig kontroll 2020
 Öka detaljeringsgraden i mallen med fler rubriknivåer och en mer detaljerad
beskrivning över vad som efterfrågas


Lägga in färdiga tabeller där kolumner och rader är fördefinierade



Ta upp fråga beträffande analys och effekt i de strategiska nätverken

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Kontrollen gjordes på 2019 års delårsrapport. 1 januari 2020 implementerades
beslutsstödet för regionens chefer. I systemet finns stora möjligheter att styra
innehållet med förutbestämda rubriker och tabeller som ser likadana ut för alla
förvaltningar. Om en tabell innehåller data som finns i beslutsstödet är tabellen
förifylld när förvaltningar, avdelningar och enheter ska kommentera resultatet. Detta
bidrar till att fokus flyttas från att sammanställa data till att direkt kommentera och
analysera resultatet. En effekt är också att tabellerna ser likadana ut på alla nivåer i
organisationen.
I samband med införandet av beslutsstödet bildades en grupp med representanter
från alla förvaltningar som träffas regelbundet och pratar om hur mallen ska tolkas
och vilket innehåll som förväntas. Detta arbetssätt bidrar till en ökad stringens i
rapporteringen. Det är lika viktigt att inte rapportera för mycket som att rapportera
för litet. Resultatet av kontrollen om följsamhet till anvisningarna har bidragit till att
mallen utvecklats avseende instruktioner och bidragit till kunskap om hur
anvisningarna kan förbättras så att relevant information tas fram och analyseras.
Resultatet av kontrollen har återrapporterats till förvaltningarna via
ekonomichefsnätverket.

Leverantörsfakturor (betalda i tid)
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Statistiken visar att antalet fakturor som betalas i tid sjunker under delar av
sommarmånaderna. Sedan ökar antalet fakturor som betalas i tid under hösten.
Statistiken visar även att vissa förvaltningar har lättare att nå målet 95% och har en
betydligt mindre fluktuation mellan månaderna medan andra förvaltningar kan nå
målet vissa månader för att sedan sjunka ordentligt andra månader.
Åtgärder – enligt kontroll 2020
Arbetet fortgår på förvaltningarna för att förbättra rutinerna kring fakturahanteringen
och därmed minska administrationen och kostnaderna för betalningspåminnelser och
inkassokravhantering

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Ingen ytterligare åtgärd har vidtagits utöver ovanstående.

Objektsägare enligt objektsförvaltningsmodellen
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Då regionens objektsförvaltningsmodell tydligt anger att varje objekt ska ha en
förvaltningsplan och att denna också är en viktig grund för såväl
informationssäkerhet som planering av utveckling och finansiering tyder antalet
förvaltningsplaner på att modellen inte efterlevs.
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/92

Bilden som framkommer vid intervjuer av resurser inom digitalisering visar att det
finns brister och ger också bilder från andra förvaltningar som kommit längre i sitt
arbete och kan användas som förebilder.
Då behovet av verksamhetsutveckling framåt är stort och digitalisering är en viktig
del bedöms objektsförvaltningen framåt vara av stor betydelse. Ytterligare åtgärder
för att stärka efterlevnaden av modellen är ett måste.
Åtgärder – enligt kontroll 2020
 För att öka kunskapen kring objektsförvaltningsmodellen kommer
informationsinsatser att göras för ledningsgruppen i regionstyrelseförvaltningen.


Individuellt stöd kommer att ges till varje objektsägare för att säkerställa kunskap
och förståelse kring modellen samt konkret lotsning i hur en
objektsförvaltningsplan tas fram.



Dialog kring objektsförvaltningen kommer att inkluderas i den kunddialog med
digitaliseringsavdelningen som nu också etablerats för
regionstyrelseförvaltningen.



En förvaltningsgemensam bild av den samlade objektsförvaltningen tas fram och
inkluderas i den kommande digitaliseringsplanen.

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Under 2021 har en digitaliseringsplan för regionstyrelseförvaltningen arbetats fram. I
samband med framtagandet har i flera lägen tydliggjorts vem som är objektsansvarig
för vilket objekt. Även arbetet med införande av e-arkiv och uppstarten av ett
implementeringsprojekt i den egna förvaltningen har förstärkt arbetet med att
tydliggöra vem som är objektsansvarig.
Digitaliseringsavdelningen har under våren 2021 reviderat
objektsförvaltningsmodellen och en informationsinsats är genomförd i nätverken
kvalitet och digitalisering. Nu när den reviderade modellen är på plats kan också
utbildningsinsatser genomföras för objektsägare. Kommer att genomföras under
hösten 2021.
Kunddialog har genomförts för förvaltningen och här inkluderades också
objektsförvaltningen. Detta kommer att vara återkommande även i framtida dialoger.

Informationsägare enligt objektsförvaltningsmodellen
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Då även granskningen av objektsägarskapet visar stora behov av utveckling innebär
det att också informationsägarskapet behöver tydliggöras. Detta då de olika delarna i
objektsförvaltningsmodellen är tydligt beroende av varandra.
Åtgärder – enligt kontroll 2020
Förvaltningen gör åtgärder initialt för att stärka arbetet enligt
objektsförvaltningsmodellen och tar då också med informationsägarskapet i det
arbetet.

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Informationsägarskap har tydliggjorts framför allt i samband med det påbörjade
arbetet kring e-arkiv och processorienterad informationshantering. Arbetet kommer
ytterligare att förstärkas med fortsatta insatser kring objektsförvaltning under 2021.
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Viktigt blir att tydliggöra och definiera hur relationerna mellan processägare,
informationsägare och objektsägare ska samspela i alla våra modeller och riktlinjer.

Introduktion av nya medarbetare
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Då det stora flertalet, drygt 90 %, svarat att de har fått introduktion om avdelningens
och arbetsplatsens organisation, mål och verksamhet och cirka 80 % att de fått
introduktion om arbetsplatsens rutiner och eventuella arbetsplatsspecifika regler görs
bedömningen att introduktion genomförts för det stora flertalet medarbetare, men
att alla chefer inte varit tydliga att introduktion gjorts utifrån regionens checklista.
Cirka hälften av respondenterna har inte deltagit i den förvaltningsövergripande
introduktionen, varför bedömningen är denna rutin inte fungerar tillfredställande.
Då mindre än hälften av alla chefer och strateger har fått introduktion av
stadssekreterare samt drygt hälften av cheferna har fått introduktion av regionjurist
görs bedömningen att denna del av introduktionen inte fungerar tillfredställande.
Stabsintroduktionen för nya chefer fungerar väl då samtliga chefer erhållit
densamma.
Åtgärder – enligt kontroll 2020
 Information till samtliga chefer om värdet av introduktion samt att cheferna följer
och synliggör checklistan för medarbetarna


Information till samtliga chefer kring vikten av att följa och synliggöra de särskilda
introduktioner som finns för strateger och chefer

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Åtgärd genomförd i form av påminnelse till samtliga chefer kring vikten av att
checklistan för introduktionen följs och synliggörs för nyanställda medarbetare,
strateger och chefer samt att anmäla nyanställda medarbetare till den
förvaltningsövergripande introduktionen.
Någon ytterligare uppföljning är inte genomförd, men förhoppningen är att
introduktionen för nya medarbetare förbättrats efter genomförd internkontroll och
vidtagna åtgärder.

Löneutbetalning (attest av löneunderlag)
Analys/slutsats – enligt kontroll 2020
Resultatet är inte godkänt. Av 9 478 anställningar var 199 inte beslutsattesterade
(2,1%). Löneunderlagen utgör grunden i löneberäkningen som månatligen resulterar i
kostnader om ca 140 mnkr. Löneutbetalningarna är den största ekonomiska
utbetalningen som sker varje månad. PWC har i ett antal revisioner påtalat bristerna.
Om korrekt lön ska utbetalas till medarbetaren så måste beslutsattest av löneunderlag
ske. Om inte beslutsattest sker så innebär det att inga avdrag sker på lönen t ex vid
sjukdom samt extra arbete med att kräva tillbaka pengar eller göra en
extrautbetalning
Åtgärder – enligt kontroll 2020
PWC har i olika granskningar påtalat bristerna. I senaste granskningen av löner och
ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda, daterad mars 2018, har PWC
lämnat följande rekommendation: Säkerställ att ansvarig chef attesterar tid-
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/avvikelserapport. Vi bedömer det som en risk att underlag för löneutbetalning inte
attesteras.
Förslag på åtgärder:


tydliggör chefens roll



tydliggör var det ekonomiska ansvaret ligger



tydliggöra konsekvenser av att beslutsattest ej görs

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2021

Utifrån föregående års kontroll har en delkontroll gjorts under 2021 på
regionstyrelseförvaltningen. Detta efter att chefer har uppmärksammats på resultatet
av 2020 års kontroll. Resultatet är förbättrat men fortfarande inte tillräckligt bra. Av
559 anställningar var 12 inte beslutsattesterade (2%). Jämfört med 2020 års kontroll,
då andelen inte beslutsattesterade löneunderlag var 5%, har dock en förbättring skett
men fortsatt förbättringsarbete krävs. Löneutbetalningarna är den största
ekonomiska utbetalningen som sker varje månad. Om korrekt lön ska utbetalas till
medarbetaren så måste beslutsattest av löneunderlag ske. Om inte beslutsattest sker
så innebär det att inga avdrag sker på lönen t ex vid sjukdom samt extra arbete med
att kräva tillbaka pengar eller göra extrautbetalningar.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RSF/stab
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 215

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2020

RS 2019/1216

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Rapporten godkänns.

I samband med uppföljningen av 2020 års interna kontrollplan gav regionstyrelsen
respektive kontrollansvarig i uppdrag att vida lämpliga åtgärder för att rätta till
identifierade brister (RS 2020-12-16, § 366), med en lägesrapportering efter halvårsskiftet 2021. Respektive kontrollansvarig har rapporterat vilka åtgärder som genomförts för att rätta till funna brister. Det kan konstateras att bristerna har aktualiserats
och att åtgärder har genomförts med syfte till förbättring.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1164
31 augusti 2021

Ulrika Jansson
Charlotte Fahlén

Regionstyrelsen

Förändring av finansieringsmodell för tjänsten digital
arbetsplats (DAP)
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•
•

Förändring av finansieringsmodell för tjänsten digital arbetsplats införs från och
med 2022.
Budgetmedel motsvarande 9,1 miljoner kr omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Den digitala arbetsplatsen (DAP) består idag av två delar, själva datorn (pc-som
tjänst) och ett abonnemang för framför allt support, licenshantering,
säkerhetsfunktioner och operativsystem. Idag interndebiteras förvaltningarna för
samtliga kostnader för den digitala arbetsplatsen. Det innebär att
infrastrukturkostnader fördelas per abonnemang. Förslaget är att anslagsfinansiera de
gemensamma infrastrukturkostnaderna för den digitala arbetsplatsen och att
slutkunderna på förvaltningarna enbart betalar hyra för utrustning (PC-som tjänst).
Det här ligger i linje med den utveckling av finansieringsmodeller som skett sedan
regionstyrelseförvaltningen bildades.
Förslaget är helt kostnadsneutralt för nämnderna. Det finns idag anslagsbudget på
nämnderna som ska omfördelas till regionstyrelseförvaltningen.
I tidigare beslut om förändrad finansieringsmodell har de affärsdrivande
verksamheterna inom tekniska nämnden undantagits, dessa verksamheter kommer
även fortsättningsvis belastas med ett visst OH för gemensamma kostnader. Detta är
helt enligt regelverken för vad som får tas ut i taxorna.
Abonnemangen har idag 3 olika prisnivåer. DAP-adm 1 500 kr per år, DAP-elev
1 200 kr per år och nätansluten skrivare 600 kr per år.
Beloppen i tabellen utgår från antal abonnemang i respektive kategori.
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DAP-adm
(tkr)

DAP-elev
(tkr)

DAP skrivare
(tkr)

Summa och
förslag till
ramförändring
(tkr)

717

0

41

758

Regionstyrelsen, räddningstjänst

57

0

2

59

Regionstyrelsen,
politikerorganisationen

28

0

1

29

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen*

435

0

32

467

Miljö- och byggnämnden

205

0

7

212

1 887

300

167

2 354

290

148

37

475

Socialnämnden

1 298

0

92

1 390

Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 120

0

266

3 386

8 037

448

645

9 130

Regionstyrelsen, RSF

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Summa
*exkl. affärsdrivande verksamhet

Bedömning

Efter att regionstyrelseförvaltningen bildades har prismodellerna förändrats i olika
omgångar. Inriktningen har varit att anslagsfinansiera de delar som är
regiongemensamma och där kunderna i förvaltningen inte kan påverka användningen
i någon större utsträckning, till exempel infrastrukturkostnader och många av de
administrativa stödtjänsterna.
Den digitala arbetsplatsen finansieras idag genom att kunderna betalar en
abonnemangskostnad och en hyra per pc. Det har funnits en ganska svag koppling
mellan kostnaden för abonnemanget och den verkliga kostnaden för tjänsten. Detta
faktum tillsammans med den administrativa kostnad som uppstår vid
internfakturering gör att behovet av en förändring och uppdatering av prismodellen
för digital arbetsplats finns. Förslaget är att anslagsfinansiera abonnemangsdelen.
Med den föreslagna förändringen bär förvaltningarna endast kostnaderna för hyra av
dator (Pc-som tjänst), i den delen finns en direkt koppling mellan användandet och
kostnaden.
De gemensamma besluten kring operativsystem, support, säkerhetsfunktioner och
licenshantering tas redan idag av regionstyrelseförvaltningen. Nu föreslås de
anslagsfinansieras. Här finns en direkt koppling mellan ansvar och ekonomi.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga förvaltningar
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Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 216

Förändring av finansieringsmodell för digital
arbetsplats

RS 2021/1164

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Förändring av finansieringsmodell för tjänsten digital arbetsplats införs från och
med 2022.
x Budgetmedel motsvarande 9,1 miljoner kr omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen.
x

Den digitala arbetsplatsen (DAP) består idag av två delar, själva datorn (pc-som
tjänst) och ett abonnemang för framför allt support, licenshantering, säkerhetsfunktioner och operativsystem. Idag interndebiteras förvaltningarna för samtliga
kostnader för den digitala arbetsplatsen. Det innebär att infrastrukturkostnader
fördelas per abonnemang. Förslaget är att anslagsfinansiera de gemensamma
infrastrukturkostnaderna för den digitala arbetsplatsen och att slutkunderna på
förvaltningarna enbart betalar hyra för utrustning (PC-som tjänst). Det här ligger i
linje med den utveckling av finansieringsmodeller som skett sedan regionstyrelseförvaltningen bildades.
Förslaget är helt kostnadsneutralt för nämnderna. Det finns idag anslagsbudget på
nämnderna som ska omfördelas till regionstyrelseförvaltningen. I tidigare beslut om
förändrad finansieringsmodell har de affärsdrivande verksamheterna inom tekniska
nämnden undantagits, dessa verksamheter kommer även fortsättningsvis belastas
med ett visst OH för gemensamma kostnader. Detta är helt enligt regelverken för
vad som får tas ut i taxorna.
Efter att regionstyrelseförvaltningen bildades har prismodellerna förändrats i olika
omgångar. Inriktningen har varit att anslagsfinansiera de delar som är regiongemensamma och där kunderna i förvaltningen inte kan påverka användningen i någon
större utsträckning, till exempel infrastrukturkostnader och många av de
administrativa stödtjänsterna.
Den digitala arbetsplatsen finansieras idag genom att kunderna betalar en abonnemangskostnad och en hyra per pc. Det har funnits en ganska svag koppling mellan kostnaden
för abonnemanget och den verkliga kostnaden för tjänsten. Detta faktum tillsammans
med den administrativa kostnad som uppstår vid internfakturering gör att behovet av en
förändring och uppdatering av prismodellen för digital arbetsplats finns. Förslaget är att
anslagsfinansiera abonnemangsdelen.
forts
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Med den föreslagna förändringen bär förvaltningarna endast kostnaderna för hyra av
dator (Pc-som tjänst), i den delen finns en direkt koppling mellan användandet och
kostnaden.
De gemensamma besluten kring operativsystem, support, säkerhetsfunktioner och
licenshantering tas redan idag av regionstyrelseförvaltningen. Nu föreslås de anslagsfinansieras. Här finns en direkt koppling mellan ansvar och ekonomi.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-31
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26 augusti 2021

Annica Löwenadler Ekstedt

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2022-2024 – fördelning av vissa
anslag
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Nämndernas budgetramar 2022 justeras enligt tabell avseende personalkostnadskompensation, internhyror, internpriser på regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen samt förändring av internräntan.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Prisförändringar för regionstyrelsen godkänns enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2022-2024 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens
resultatenheter. Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser. Internräntan beslutades sänkas till en (1,0)
procent från och med 2022.
Tabell 1: Budgetramarna 2022 för den skattefinansierade verksamheten föreslås förändras enligt
nedanstående tabell
Nämnd/styrelse
(tkr)

Personalkostnadskompensation

Regionstyrelsen

4 970

Regionstyrelse,
räddningstjänst

1 249

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen

1 462

Miljö- och
byggnämnden

1 690

Barn- och
utbildningsnämnden

20 411

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Internpriser
TKF

-131

175

12
102

1 878

119
15
549

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

26 200

704
1 174

359

88

80 000

4 200

Politikerorganisationen

338

65
35
624

120
315

18 994

Internhyra

18

58

4 665

Socialnämnden

Summa

Internpriser
RSF

Sänkning av
interräntan
-374
-125
-1 939
-40
-375
-130

248
249
665

1 892

462
510

2 300

-75
-450

-3 508
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Ärendebeskrivning

I samband med regionstyrelsens beslut om budget 2022 (2021-05-26 § 142) fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt förändring av de interna priserna
på regionstyrelseförvaltningen.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av budget
per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt försörjningsavdelningens
höjda priser.
I regionfullmäktiges budgetbeslut i juni beslutades att internräntan sänks till en (1,0)
procent från och med 2022. Budgetramarna för nämnderna justeras.
I regionfullmäktiges budgetbeslut i juni reserverades anslag för dessa
kostnadsökningar. Efter beslutet tas förslag till fördelning per nämnd fram (vilket görs
i detta ärende) och beslutas av regionstyrelsen i september och regionfullmäktige i
oktober.
Bedömning
Personalkostnadskompensation 2022

I 2022 års budget beslutades att avsätta 80 mnkr för personalkostnadskompensation.
Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del (+1,9 %) på 68,6
mnkr och en del som är särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken på
11,4 mnkr.
I 2022 års jämställdhet- och bristyrkessatsning är det i stort sett samma yrkesgrupper
som tidigare år som förvaltningarna lyfter fram, t ex lärare, sjuksköterskor, ingenjörer,
chefer, vissa handläggargrupper samt vissa yrkesgrupper inom kommunals
avtalsområde. För att rikta medlen till rätt grupper kommer det att ske kompletterande
analyser och ställningstaganden när lönestatistiken för år 2021 är framtagen. I förslaget
ingår höjning av arvoden inom politikerorganisationen med 359 000 kr. I den summan
ingår även höjning av arvoden till gode män. Arvodena räknas årligen upp utifrån
prisbasbeloppet.
Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
Tabell 2: Personalkostnadskompensation – generell kompensation och särskilt satsning per nämnd
Nämnd/styrelse (tkr)

Generell
kompensation

Särskild satsning på
jämställdhet samt
bristyrken

Summa

Regionstyrelsen - RSF

4 470

500

4 970

RS - Räddningstjänsten

897

352

1 249

Tekniska nämnden*)

1 432

30

1 462

Miljö- och byggnämnden

1 392

298

1 690

Barn- och utbildningsnämnden

16 672

3 739

20 411

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

4 504

161

4 665

Socialnämnden

16 995

2 000

18 994

Hälso- och sjukvårdsnämnden

21 879

4 320

26 200

Politikerorganisationen

359

Summa

68 600

359
11 400

80 000

*) Exkl. de anslagsfinansierade verksamheterna (delar av teknikförvaltningen samt delar av
regionstyrelseförvaltningen). De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av
teknikförvaltningen samt delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja
intäkterna.
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Internpriser regionstyrelseförvaltningen 2022

I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick
regionstyrelseförvaltningens resultatenheter ett totalt tillskott på 4 200 tkr för
löneökningar, ökade kostnader i måltidsverksamheten samt ökade kostnader för inköp
av datorer.
Prisökningarna innebär i korthet att det fasta priset inom måltidsverksamheten ökar
med 1,9 % och det rörliga med 2,5 %. Priserna för att hyra en bärbar PC ökar med ca
20 % och en stationär PC med ca 24 %. Uppräkningen varierar något beroende på
modell. Priset för kanslitjänsterna ökar motsvarande året löneökning.
Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår respektive
nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.
Tabell 3: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd
Tjänsteområde

POL*

Kanslitjänster

80

TN

MBN

BUN

GVN

SON

HSN

RS/
Räddn
tj

RS/
RSF

Summa
80

Måltidstjänster,
fast

995

112

268

95

1 470

Måltidstjänster,
rörligt

460

96

152

42

750

423

107

284

647

PC-som tjänst

8

102

58

Reglering rest
2020 Telefoni
TeleQ
Summa

12

390
88

102

58

1 878

315

704

1 174

12

259

1 900

-390

0

-131

4 200

*varav ÖFN 52, PAN 28, RS 8

Internpriser teknikförvaltningen 2022

I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick teknikförvaltningen
ett tillskott på 1 892 tkr för ökade kostnader på försörjningsavdelningen. Det avser
löneökningar, hyreshöjning samt ökade kostnader för drivmedel.
Efter genomgång av samtliga tjänster uppgår respektive nämnds ekonomiska effekt av
prisförändring enligt följande tabell.
Tabell 4: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd
Tjänsteområde

POL

Vaktmästeri

TN

MBN

BUN

9

4

3

GVN

SON

HSN

RS

Summa

5

102

13

136

60

104

23

153
1 151

Bårhustjänster

26

Transporttjänster

43

1

Varuförsörjning

3

1

64

10

533

117

119

15

549

120

Hjälpmedel

3

2

Städtjänster
Summa

10

0

26

33

80

161

158

50

299

79

249

665

175

321

1 892

Internhyror 2022

Tekniska nämnden ska enligt tidigare beslut höja internhyrorna 2022 med 2,5 procent
vilket motsvarar 10 400 tkr. Därtill ska frånräknas effekten av sänkt internränta från
1,5 procent till 1 procent från 2022 (8 100 tkr). Nettoförändringen av internhyrorna
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inför 2022 uppgår därför till 0,5 procents höjning vilket motsvarar en årskostnad på 2
300 tkr. Se tabell 1 hur internhyreshöjningen 2022 fördelas per nämnd.
Internräntan 2022 för skattefinansierad verksamhet

Internräntan är en intern räntekostnad som nämnderna får betala för sina
investeringar. Vid förändring av internräntan behöver nämndernas budgetramar för
den skattefinansierade verksamheten justeras och de kompenseras för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån. Internräntan har ingen påverkan på Region
Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den består av de externa
räntekostnaderna.
De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) ska justera sina priser vid en
internränteförändring.
Tabell 5: Underlag för kapitalkostnadsbudget 2022
Fördelning per
Avskrivning
Intern
nämnd (tkr)
ränta

Regionstyrelsen

Total
kapitalkostnads
budget

Sänkning
internränta
från 1,5 till
1,0 procent

Ny
kapitalkostnads
budget
2022

Budgetjustering
inför 2022

15 883

1 123

17 006

749

16 632

-374

3 700

375

4 075

250

3 950

-125

1 170

121

1 291

81

1 251

-40

Teknisk nämnd,
teknikförvaltningen
Barn- och
utbildningsnämnd
Gymnasie- och
vuxenutbildnings
nämnd
Socialnämnd

24 246

5 816

30 062

3 877

28 123

-1 939

15 300

1 125

16 425

750

16 050

-375

5 210

390

5 600

260

5 470

-130

3 600

225

3 825

150

3 750

-75

Hälso- och
sjukvårdsnämnd
Totalt
anslagsfinansierad
verksamhet

22 800

1 350

24 150

900

23 700

-450

91 909

10 525

102 434

7 017

98 926

-3 508

Regionstyrelsen,
räddningstjänst
Miljö- och byggnämnd

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2021-05-26 § 142
Regionfullmäktige 2021-06-21 § 85
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Regionstyrelseförvaltningen
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Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Strategisk plan och budget 2022-2024 fördelning av vissa anslag

RS 2021/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Nämndernas budgetramar 2022 justeras enligt tabell avseende personalkostnadskompensation, internhyror, internpriser på regionstyrelseförvaltningen
och teknikförvaltningen samt förändring av internräntan.

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionstyrelsen
x

Prisförändringar för regionstyrelsen godkänns enligt upprättat förslag.

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2022-2024 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens
resultatenheter. Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser. Internräntan beslutades sänkas till en (1,0)
procent från och med 2022.
Tabell 1: Budgetramarna 2022 för den skattefinansierade verksamheten föreslås förändras enligt nedanstående
tabell
Nämnd/styrelse
(tkr)

Personalkostnads
kompensation

Regionstyrelsen

4 970

Regionstyrelse,
räddningstjänst

1 249

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen

1 462

Miljö- och
byggnämnden

1 690

Barn- och
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

20 411
4 665

Socialnämnden

18 994

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

26 200

Politikerorganisation
Summa

Internpriser
RSF
-131

Internpriser
TKF
175

12
102
58
1 878
315
704
1 174

359

88

80 000

4 200

Internhyra

Internränta
-374

338

-125

18
119
15
549
120

249
665

1 892

65

-1 939
-40

35

-375

624

-130

248

-75

462

-450

510

2 300

-3 508

forts
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Personalkostnadskompensation 2022
,nUVEXGJHWEHVOXWDGHVDWWDYVlWWDPQNUI|USHUVRQDONRVWQDGVāNRPSHQsation.
Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del (+1,9 %) på
68,6 mnkr och en del som är särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt
bristyrken på 11,4 mnkr.
I 2022 års jämställdhet- och bristyrkessatsning är det i stort sett samma yrkesgrupper
som tidigare år som förvaltningarna lyfter fram, t ex lärare, sjuksköterskor,
ingenjörer, chefer, vissa handläggargrupper samt vissa yrkesgrupper inom
kommunals avtalsområde. För att rikta medlen till rätt grupper kommer det att ske
kompletterande analyser och ställningstaganden när lönestatistiken för år 2021 är
framtagen. I förslaget ingår höjning av arvoden inom politikerorganisationen med
359 000 kr. I den summan ingår även höjning av arvoden till gode män. Arvodena
räknas årligen upp utifrån prisbasbeloppet.
Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
Tabell 2: Personalkostnadskompensation – generell kompensation och särskilt satsning per nämnd
Nämnd/styrelse (tkr)

Generell
kompensation

Särskild satsning på
jämställdhet samt
bristyrken

Summa

Regionstyrelsen - RSF

4 470

500

4 970

RS - Räddningstjänsten

897

352

1249

Tekniska nämnden

1 432

30

1 462

Miljö- och byggnämnden

1 392

298

1 690

Barn- och utbildningsnämnden

16 672

3 739

20 411

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

4 504

161

4 665

Socialnämnden

16 995

2 000

18 994

Hälso- och sjukvårdsnämnden

21 879

4 320

Politikerorganisationen

359

Summa

68 600

26 200
359

11 400

80 000

De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja intäkterna.
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Internpriser regionstyrelseförvaltningen 2022
I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick regionstyrelseförvaltningens resultatenheter ett totalt tillskott på 4 200 tkr för löneökningar, ökade
kostnader i måltidsverksamheten samt ökade kostnader för inköp av datorer.
Prisökningarna innebär i korthet att det fasta priset inom måltidsverksamheten ökar
med 1,9 % och det rörliga med 2,5 %. Priserna för att hyra en bärbar PC ökar med
ca 20 % och en stationär PC med ca 24 %. Uppräkningen varierar något beroende på
modell. Priset för kanslitjänsterna ökar motsvarande året löneökning.
Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår
respektive nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.
Tabell 3: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd
Tjänsteområde

POL*

Kanslitjänster

80

TN

MBN

BUN

GVN

SON

HSN

RS/
Räddn tj

RS/
RSF

Summa
80

Måltidstjänster,
fast

995

112

268

95

1 470

Måltidstjänster,
rörligt

460

96

152

42

750

423

107

284

647

PC-som tjänst

8

102

58

Reglering rest
2020 Telefoni
TeleQ
Summa

12

390
88

102

58

1 878

315

704

1 174

12

259

1 900

-390

0

-31

4 200

*varav ÖFN 52, PAN 28, RS 8

Internpriser teknikförvaltningen 2022
I den budget för 2022 som regionfullmäktige fattat beslut om fick teknikförvaltningen
ett tillskott på 1 892 tkr för ökade kostnader på försörjningsavdelningen. Det avser
löneökningar, hyreshöjning samt ökade kostnader för drivmedel.
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Efter genomgång av samtliga tjänster uppgår respektive nämnds ekonomiska effekt
av prisförändring enligt följande tabell.
Tabell 4: Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd
Tjänsteområde

POL

Vaktmästeri

TN

MBN

BUN

9

4

3

GVN

SON

HSN

RS

Summa

5

102

13

136

Bårhustjänster

26

Transporttjänster

43

Varuförsörjning

3

1

1

64

10

533

117

119

15

549

120

Hjälpmedel

3

2

Städtjänster
Summa

10

0

26
60

104

23

153

299

79

1 151

665

175

33

80

161

158

50
249

321

1 892

Internhyror 2022
Tekniska nämnden ska enligt tidigare beslut höja internhyrorna 2022 med 2,5 procent
vilket motsvarar 10 400 tkr. Därtill ska frånräknas effekten av sänkt internränta från
1,5 procent till 1 procent från 2022 (8 100 tkr). Nettoförändringen av internhyrorna
inför 2022 uppgår därför till 0,5 procents höjning vilket motsvarar en årskostnad på
2 300 tkr. Se tabell 1 hur internhyreshöjningen 2022 fördelas per nämnd.
Internräntan 2022 för skattefinansierad verksamhet
Internräntan är en intern räntekostnad som nämnderna får betala för sina investeringar. Vid förändring av internräntan behöver nämndernas budgetramar för den
skattefinansierade verksamheten justeras och de kompenseras för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån. Internräntan har ingen påverkan på Region
Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den består av de externa
räntekostnaderna.
De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) ska justera sina priser vid en internränteförändring.
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Tabell 5: Underlag för kapitalkostnadsbudget 2022
Fördelning per
nämnd (tkr)

Avskrivning

Intern
ränta

Total
kapitalkostnads
budget

Sänkning
internränta
från 1,5 till
1,0 procent

Ny kapitalkostnadsbudget
2022

Budgetjustering
inför
2022

Regionstyrelsen

15 883

1 123

17 006

749

16 632

-374

Regionstyrelsen,
räddningstjänst

3 700

375

4 075

250

3 950

-125

Miljö- och byggnämnd

1 170

121

1 291

81

1 251

-40

Teknisk nämnd,
teknikförvaltningen

24 246

5 816

30 062

3 877

28 123

-1 939

Barn- och utbildningsnämnd

15 300

1 125

16 425

750

16 050

-375

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

5 210

390

5 600

260

5 470

-130

Socialnämnd

3 600

225

3 825

150

3 750

-75

Hälso- och
sjukvårdsnämnd

22 800

1 350

24 150

900

23 700

-450

Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

91 909

10 525

102 434

7 017

98 926

-3 508

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1066
24 augusti 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Konstruktion och nivåändring av VA-taxan 2022
Förslag till beslut

•
•
•

Förslag till ny vatten- och avloppstaxa fastställs
Brukningsavgifterna höjs med 10 procent
Beslutet träder i kraft från och med 2022-01-01

Sammanfattning

Tekniska nämnden har 2021-06-23, § 139, lagt fram förslag till reviderad vatten- och
avloppstaxa.
En granskning av gällande taxa har genomförts med hjälp av extern konsult.
Resultatet av genomgången utgör tekniska nämndens förslag till ny taxa. Förslaget är
att taxan behöver höjas med 10 procent avseende både den fasta och rörliga
brukningsavgiften.
Ändringar har gjorts enligt Svenskt Vattens publikationer. Teknikförvaltningens
bedömning är att kostnadsfördelningen nu blir jämställd för alla anslutna VA
abonnenter. Höjningen av taxan ger förutsättningar för att finansiera ökade
kapitalkostnader till följd av stora investeringar.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Det är viktigt att VA verksamheten även framåt har intäkter som är i nivå med
kostnaderna. Kostnaderna för vatten och avlopp på Gotland ska i första hand
bekostas av VA-kollektivet och inte med skattemedel.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Det är viktigt att VA verksamheten även framåt har intäkter som är i nivå med
kostnaderna. Kostnaderna för vatten och avlopp på Gotland ska i första hand
bekostas av VA-kollektivet och inte med skattemedel.
Under de senaste fem åren har investeringar inom hamn, skola och VA dominerat
regionens investeringsverksamhet. Knappt 30 procent av investeringsvolymen har
gått till vatten- och avlopp. Det är viktigt att löpande analysera utfallet och justera
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 2021/1066

taxan så att full kostnadstäckning erhålls. En strategisk diskussion om finansiering av
kommande stora investeringar för att säkerställa Gotlands vattenförsörjning behöver
initieras.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2021-06-23 § 139

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen VA avdelningen
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TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
Antagen av regionfullmäktige den 2021-xx-xx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland. Förvaltningen av VAanläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas
till huvudmannen.
Följande ord och förkortningar används i taxetexten:
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för
V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,
Tariffenhetsavgift: en avgift per tariffenhet
Dagvattenavgift (anläggningsavgifter): en avgift för bortledande av Df, denna tas bara ut om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.
Grundavgift (brukningsavgifter): årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
APH: Allmän platsmarkhållare
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen
(1973:1149), har bildat en samfällighet för VA-frågor. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och
delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VAfrågor.
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§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna
taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:

Kontor

Shoppingcentrum

Serverhallar

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Industri

Lagerbyggnader

Skola

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.
Exempel på sådan fastighet är:

Hamn

Virkesupplag

Fordonsuppställningsplats

Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak

Återvinningscentraler

Kyrkogård

Idrottsplats

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål
För campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen anslutning till V och S som
en tariffenhet. För övriga campingplatser utan egen anslutning till V och S, räknas 10 uppställningsplatser
som en tariffenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad, receptionsbyggnad och
campingstugor, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020
som en tariffenhet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.
Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt,
räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en
bostadsenhet.
För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvatten

Ja

Ja

Df, dag- och/eller dränvatten från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvatten från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-mannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, informerats om detta.
4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan
fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en samfällighet.
Är servisledning för olika vattentjänster anlagda vid olika tillfällen i tid, och det beror på att
verksamhetsområdet inte innefattat en eller flera vattentjänster tidigare, eller att avgiftsskyldigheten för en
fastighet för en eller flera vattentjänster inte funnits tidigare, och den avgiftsskyldigheten inträder, har
huvudmannen rätt att ta ut servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan att ta hänsyn till om det finns en
eller två serviser anlagda sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala 70% eller mer av
servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%.
5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<=50 kvm BTA enligt svensk standard SS 21054 i sådan
fastighet, som enligt ovan är jämställd med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6
tariffenheter från och med tredje sådant utrymme<=50 kvm BTA
5.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas
enligt 5.1 a) och b).
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5.5 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet,
ska avgift enligt 5.1 c) betalas för varje tillkommande tariffenhet.
5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser sådant intermittent nyttjande
som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av
det brukningsårets anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst 15 år.
Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov innan det gått 15 år, skall
anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet
ska avräknas belopp som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.
5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats,
ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§6
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan
fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner.
6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av tariffenhetsavgift för
viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tariffenhetsavgift förfaller till
betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas
enligt 6.1 a) och b).
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6.6 Om en fastighets tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande tomtyta för vilken
tariffenhetsavgift inte förut kan anses ha betalats.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas,
ska avgift betalas enligt 6.1 d).
§7
7.1 Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet
Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Förbindelsepunktsavgift

5.1 1b) eller 2b)

100%

6.1 b)

100%

Tariffenhetsavgift

5.1 c)

1st tariffenhet

6.1 c)

1st tariffenhet

Grundavgift

5.1 d)

100%

6.1 d)

100%

* Avgift enligt 5.1 d) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det
fall avgift enligt 5.1 d) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen
Df.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet
Tariffenhetsavgift

5.1 c)

100%

Annan fastighet
6.1 c)

100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.
§8
8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.
8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten
ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 38 906 kr. Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
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§9
Paragraf reserverad för anläggningsavgift dagvatten allmän platsmark
§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index
ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
§ 11
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i
beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio
år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5
§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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§ 13
13.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren
ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna
del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan
befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.

9 (14)

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
Brukningsavgifter (§§ 14–21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
1a)

en grundavgift per år

746,02 kr

1030,21kr

Tot ink
moms
1776,23 kr

2a)

en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet och har egen
mätning
en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet med gemensam
mätning
en avgift per m3 levererat
vatten
en tariffenhetsavgift per
tariffenhet och år
en dagvattenavgift per
tariffenhet och år

646,80 kr

893,20 kr

1540 kr

554,40 kr

765,60 kr

1320 kr

16,82 kr

23,23 kr

-

-

40,05 kr

613,18 kr

846,77 kr

-

-

1459,95 kr

-

-

506,65 kr

506,65 kr

1013,30 kr

3a)

b)
c)
d)

V

S

Df

Dg

14.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen
bestämt att vattenförbrukningen för bostadsfastighet eller annan fastighet tillsvidare inte ska eller kan
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/tariffenhet och
år i permanentbostad och med 75 m3/tariffenhet och år för fritidsbostad.
14.3 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade
vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.
14.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första
servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften
enligt 14.1 1a), 2a) eller 3a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.5 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
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Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta
förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.
14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren
betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med § 18.
14.7 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska
avgift utgå med spillvattenavgiften enligt 14 .1 b).
§ 15
Paragraf reserverad för brukningsavgift dagvatten allmän platsmark
§ 16
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela
den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd
vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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§ 17
Brukningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras grundavgiften och/eller
dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:
V

S
1030,21kr

en grundavgift per år

14.1 1a)

746,02 kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet och har egen mätning

14.1 2a)

646,80 kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet med gemensam mätning

14.1 3a)

554,40 kr

en dagvattenavgift per fastighet och år
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506,65 kr

506,65 kr

893,20 kr
765,60 kr
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§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Åtagande

Kr (inkl moms)

1. Nedtagning/uppsättning av vattenmätare, förberedelse. Utförandet tillkommer och debiteras
per timme.

600

2. Vid uppsättning av m-bus- eller pulsmätare tillkommer utöver ovan

625

3. Avstängning/påsläpp av vattentillförsel

1 575

4. Kontrollavläsning på begäran av kunden

Timkostnad, se 8

5. Undersökning av vattenmätare, inget fel konstateras

1500

6. Förgävesbesök

825

7. Timpris kontorspersonal

900

8. Timpris driftpersonal

1260

9. Sprinkler utan vattenmätare, per år

5 250

10. Framtagning av VA-kartunderlag, per timme

900

11. Kapacitetsprov för sprinklerservis, per timme

1 260

12. Tillägg på timpris för arbete utanför normal arbetstid (16.00-07.00)

100 %

§ 19
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 20
Avgift enligt 14.1 1a), 2a), 3a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
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Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22 Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsument- prisindex, KPI. När detta
index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 20..-..-.. . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Antagen av regionfullmäktige den 2021-xx-xx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland. Förvaltningen av VAanläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas
till huvudmannen.
Följande ord och förkortningar används i taxetexten:
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för
V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,
Tariffenhetsavgift: en avgift per tariffenhet
Dagvattenavgift (anläggningsavgifter): en avgift för bortledande av Df, denna tas bara ut om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.
Grundavgift (brukningsavgifter): årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
APH: Allmän platsmarkhållare
Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen
(1973:1149), har bildat en samfällighet för VA-frågor. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och
delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VAfrågor.
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§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna
taxa.
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att allmän platsmark
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.

Kommentar [MN2]: Ingen förändring

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Kommentar [MN3]: Ingen förändring

§3
3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.
Exempel på sådana byggnader är:

Kontor

Shoppingcentrum

Serverhallar

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Industri

Lagerbyggnader

Skola

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Kommentar [MN4]: Lite annorlunda text men innebörden
är densamma.Meningen ”Med bostadsändamålavses tillgång
till matlagningsmöjlighet och toalett” borttagen. Den
meningen exkluderar byggnader i onödan som egentligen ska
vara avgiftsbelagda.

Kommentar [MN5]: Några fler exempel är tillagda

Kommentar [MN6]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Exempel på sådan fastighet är:

Hamn

Virkesupplag

Fordonsuppställningsplats

Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak

Återvinningsstationer

Kyrkogård

Idrottsplats

Kommentar [MN7]: Exempel tillagt

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål
För campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen anslutning till V och S som
en tariffenhet. För övriga campingplatser utan egen anslutning till V och S, räknas 10 uppställningsplatser
som en tariffenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad, receptionsbyggnad och
campingstugor, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020
som en tariffenhet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Kommentar [MN9]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Tariffenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana
utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt,
räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en
bostadsenhet.

Kommentar [MN10]: Ingen förändring

För annan fastighet räknas varje påbörjad 1500-tal tomtyta som en tariffenhet.

Kommentar [MN11]: Ingen förändring

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Kommentar [MN12]: Ingen förändring

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvatten

Ja

Ja

Df, dag- och/eller dränvatten från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvatten från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-mannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, informerats om detta.
4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

Kommentar [MN14]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan
fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en samfällighet.
Är servisledning för olika vattentjänster anlagda vid olika tillfällen i tid, och det beror på att
verksamhetsområdet inte innefattat en eller flera vattentjänster tidigare, eller att avgiftsskyldigheten för en
fastighet för en eller flera vattentjänster inte funnits tidigare, och den avgiftsskyldigheten inträder, har
huvudmannen rätt att ta ut servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan att ta hänsyn till om det finns en
eller två serviser anlagda sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala 70% eller mer av
servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%.

Kommentar [MN15]: Ingen förändring

Kommentar [MN16]: Förtydligande vad kostnaden blir
om man kopplar in ytterligare tjänst vid senare tillfälle

5.3 Antalet tariffenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

Kommentar [MN17]: Ingen förändring

I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<=50 kvm BTA enligt svensk standard SS 21054 i sådan
fastighet, som enligt ovan är jämställd med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6
tariffenheter från och med tredje sådant utrymme<=50 kvm BTA

Kommentar [MN18]: Flyttad från §3

5.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas
enligt 5.1 a) och b).

Kommentar [MN19]: Ingen förändring
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5.5 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet,
ska avgift enligt 5.1 c) betalas för varje tillkommande tariffenhet.
5.6 För varje tariffenhet som tillkommit med stöd av tillfälligt lov eller avser sådant intermittent nyttjande
som inte kräver nytt bygglov var gång, gäller att på brukningsavgiften tillkommer årligen en femtondedel av
det brukningsårets anläggningsavgifter enligt 5.1 c). Sådan förhöjd brukningsavgift betalas i högst 15 år.
Skulle en tariffenhet enligt första stycket meddelas ett stadigvarande bygglov innan det gått 15 år, skall
anläggningsavgifter bestämmas enligt den taxa som gäller när sistnämnda lov meddelades. Från det beloppet
ska avräknas belopp som betalats för sådan förhöjd brukningsavgift som avses i första stycket.
5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats,
ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§6
6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift utgår per fastighet med: Servisavgift
a)
En ledning

68 085,50 kr (70%)

Två ledningar

82 675,25 kr (85%)

Tre ledningar

97 265 kr (100%)
V

S

Df

Dg

19 453 kr

-

Tot ink
moms
97 265 kr

9 726,20 kr

48 631 kr

b)

Förbindelsepunktsavgift

29 179,5 kr

48 632,50 kr

c)

Tariffenhetsavgift

14 589,30 kr

24 315,50 kr

d) *

Dagvattenavgift

-

-

34 043 kr

-

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut,
reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts
eller upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan
fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner.
6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av tariffenhetsavgift för
viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tariffenhetsavgift förfaller till
betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas
enligt 6.1 a) och b).
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Kommentar [MN21]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
6.6 Om en fastighets tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande tomtyta för vilken
tariffenhetsavgift inte förut kan anses ha betalats.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas,
ska avgift betalas enligt 6.1 d).

Kommentar [MN22]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§7
7.1 Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet
Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100%

6.1 a)

100%

Förbindelsepunktsavgift

5.1 1b) eller 2b)

100%

6.1 b)

100%

Tariffenhetsavgift

5.1 c)

1st tariffenhet

6.1 c)

1st tariffenhet

Grundavgift

5.1 d)

100%

6.1 d)

100%

Kommentar [MN23]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa men ingen förändring av taxan

* Avgift enligt 5.1 d) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det
fall avgift enligt 5.1 d) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen
Df.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet
Tariffenhetsavgift

5.1 c)

100%

Annan fastighet
6.1 c)

100%

Kommentar [MN24]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa men ingen förändring av taxan

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.
§8
8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.
8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten
ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 38 906 kr. Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
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Kommentar [MN25]: Ny text som ersätter tidigare tabell.
Prisregleringen som skedde i denna § tidigare är nu inbakade
i tabellerna i §§5-7

Kommentar [MN26]: Tidigare 8.3. Ingen förändring

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
§9
Kommentar [MN27]: För avgift allmän platsmark. Denna
ska fortfarande tas fram och paragrafen är reserverad för
framtida bruk

Paragraf reserverad
§ 10
Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index
ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Kommentar [MN28]: Ingen förändring

§ 11
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i
beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Kommentar [MN29]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio
år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5
§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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Kommentar [MN30]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
§ 13
13.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren
ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna
del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan
befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick.
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Kommentar [MN31]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
Brukningsavgifter (§§ 14–21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
1a)

en grundavgift per år

746,02 kr

1030,21kr

Tot ink
moms
1776,23 kr

2a)

en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet och har egen
mätning
en grundavgift per år för
fastighet som ingår i en
samfällighet med gemensam
mätning
en avgift per m3 levererat
vatten
en tariffenhetsavgift per
tariffenhet och år
en dagvattenavgift per
tariffenhet och år

646,80 kr

893,20 kr

1540 kr

554,40 kr

765,60 kr

1320 kr

16,82 kr

23,23 kr

-

-

40,05 kr

613,18 kr

846,77 kr

-

-

1459,95 kr

-

-

506,65 kr

506,65 kr

1013,30 kr

3a)

b)
c)
d)

V

S

Df

Dg

14.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen
bestämt att vattenförbrukningen för bostadsfastighet eller annan fastighet tillsvidare inte ska eller kan
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/tariffenhet och
år i permanentbostad och med 75 m3/tariffenhet och år för fritidsbostad.
14.3 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade
vattenmängden uppgå till 30 m3 per tariffenhet.

Kommentar [MN32]: Ny tabell. Ska vara tydligare för
kund. Stegen borttagen. GA får två olika nivåer på
grundavgift.
Kommentar [MN33]: Gamla 14.2 borttagen. Ersatt av
tabell i 14.1.
Kommentar [MN34]: Prel förbrukning för fastighet utan
mätare förändrad. Delat på permanent och fritidsboende.

Kommentar [MN35]: Förenklad beräkning

14.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första
servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 50 % av grundavgiften
enligt 14.1 1a), 2a) eller 3a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.5 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
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Kommentar [MN36]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta
förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.
14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren
betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med § 18.
14.7 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska
avgift utgå med spillvattenavgiften enligt 14 .1 b).

Kommentar [MN37]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§ 15
Kommentar [MN38]: För avgift allmän platsmark. Denna
ska fortfarande tas fram och paragrafen är reserverad för
framtida bruk

Paragraf reserverad
§ 16
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela
den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd
vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.
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Kommentar [MN39]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
§ 17
Brukningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras grundavgiften och/eller
dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:
V

S

en grundavgift per år

14.1 1a)

746,02 kr

1030,21kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet och har egen mätning

14.1 2a)

646,80 kr

en grundavgift per år för fastighet som ingår i
en samfällighet med gemensam mätning

14.1 3a)

554,40 kr

en dagvattenavgift per fastighet och år
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Df

Dg

506,65 kr

506,65 kr

893,20 kr
765,60 kr
Kommentar [MN40]: Ny tabell som ska vara enklare för
kunden att läsa

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING

§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Åtagande

Kr (inkl moms)

1. Nedtagning/uppsättning av vattenmätare, förberedelse. Utförandet tillkommer och debiteras
per timme.

600

2. Vid uppsättning av m-bus- eller pulsmätare tillkommer utöver ovan

625

3. Avstängning/påsläpp av vattentillförsel

1 575

4. Kontrollavläsning på begäran av kunden

Timkostnad, se 9

5. Undersökning av vattenmätare, inget fel konstateras

1500

6. Förgävesbesök

825

7. Timpris kontorspersonal

900

8. Timpris driftpersonal

1260

9. Sprinkler utan vattenmätare, per år

5 250

10. Framtagning av VA-kartunderlag, per timme

900

11. Kapacitetsprov för sprinklerservis, per timme

1 260

12. Tillägg på timpris för arbete utanför normal arbetstid (16.00-07.00)

100 %

Kommentar [MN41]: Ny tabell med specifika kostnader.
Några fler alternativ.

§ 19
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 20
Avgift enligt 14.1 1a), 2a), 3a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
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Kommentar [MN42]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

Kommentar [MN43]: Texten något förändrad men
innebörden densamma

§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av
fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22 Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 336,97 (2020-10) i konsument- prisindex, KPI. När detta
index ändras har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång
årligen.
TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 20..-..-.. . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras
och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Kommentar [MN44]: Ingen förändring

Jämförelse av befintlig VA-taxa och det nya förslaget på VA-taxa för Region Gotland 2022. En visualisering
över hur taxa förändringarna kommer påverka våra kunder.
Anläggningsavgift
Förbindelsepunktsavgift

VA-taxa 2021
ink moms
77 812,00
97 265,00

Höjning %
0,00%

VA-taxa 2022
ink moms
77 812,00
97 265,00

Servisavgift

77 812,00

97 265,00

0,00%

77 812,00

97 265,00

Tariffenhetsavgift

38 904,80

48 631,00

0,00%

38 904,80

48 631,00

1 291,80

1 614,75

10,00%

1 420,98
1 232,00
1 056,00

1 776,23
1 540,00
1 320,00

1 061,78 kr
796,33 kr
530,89 kr

1 327,23 kr
995,41 kr
663,61 kr

10,00%
tas bort
tas bort

1 167,96

1 459,95

29,13

36,41

10,00%

32,04

40,05

Dagvatten gata

368,47

460,59

10,00%

405,32

506,65

Dagvatten fastighet

368,47

460,59

10,00%

405,32

506,65

Brukningsavgift
Grundavgift
Grundavgift GA egen mätning
Grundavgift GA gemensam mätning
Tariffenhetsavgift 1-40
Tariffenhetsavgift 41-80
Tariffenhetsavgift 81Förbrukning

Räkneexempel GA:
En gemensamhetsanläggning med 100st anslutna fastigheter. Fastigheterna har en årsförbrukning på 150kbm.
Ansluten till VSD och fastigheterna har en gemensam mätpunkt.

Anläggningsavgift
Förbindelsepunktsavgift

Befintlig VA-taxa
exkl moms
inkl moms
Antal
77 812,00 kr 97 265,00 kr

1

totalt
97 265,00 kr

Förslag till ny VA-taxa
exkl moms
inkl moms
Antal
77 812,00 kr
97 265,00 kr

Totalt
1

97 265,00 kr

Servisavgift

77 812,00 kr

97 265,00 kr

1

97 265,00 kr

77 812,00 kr

97 265,00 kr

1

97 265,00 kr

Tariffenhetsavgift

38 904,80 kr

48 631,00 kr

100

4 863 100,00 kr

38 904,80 kr

48 631,00 kr

100

4 863 100,00 kr

Summa anläggningsavgift

5 057 630,00 kr

Slutsats: Ingen förändring eller höjning av VA-taxan har skett vilket
gör att det inte sker någon förändring av anslutningsavgiften om vi
jämför befintlig VA-taxa med föreslagen VA-taxa.

5 057 630,00 kr
Ökad intäkt

0,00 kr

Hur vi fakturerar idag
Brukningsavgifter
Grundavgift
Grundavgift GA mätning på fastighet
Grundavgift GA gemensam mätning(en mätpunkt)
Tariffenhetsavgift 1-40
Tariffenhetsavgift 41-80
Tariffenhetsavgift 81Förbrukning

exkl moms
inkl moms
antal
1 291,80 kr
1 614,75 kr

1 061,78 kr
796,33 kr
530,89 kr

100

totalt
161 475,00 kr

1 327,23 kr
995,41 kr
663,61 kr

40
40
20

53 089,00 kr
39 816,40 kr
13 272,20 kr

exkl moms
inkl moms
antal
1 420,98 kr
1 776,23 kr
1 232,00 kr
1 540,00 kr
1 056,00 kr
1 320,00 kr
1 167,96 kr

totalt

100

0,00 kr
0,00 kr
132 000,00 kr

1 459,95 kr

100

145 995,00 kr

29,13 kr

36,41 kr

15000

546 187,50 kr

32,04 kr

40,05 kr

15000

600 750,00 kr

Dagvatten gata

368,47 kr

460,59 kr

100

46 058,75 kr

405,32 kr

506,65 kr

100

50 665,00 kr

Dagvatten fastighet

368,47 kr

460,59 kr

100

46 058,75 kr

405,32 kr

506,65 kr

100

50 665,00 kr

Summa förbrukningsavgift per år
Kostnad för varje fastighet i brukningsavgift per år

905 957,60 kr

980 075,00 kr

9 059,58 kr

9 800,75 kr
Ökad intäkt

74 117,40 kr

Slutsats: Den föreslagna VA-taxan innebär en ökad kostnad för varje
fastighet med 741,17kr/år. Det motsvarar en kostnad på ca 62kr i
månaden. Kostnaden för en fastighet som är ansluten genom en GA
ligger då på 9 800,75kr vilket ska jämföras med kostnaden för en
villa som inte är ansluten genom en GA som ligger på 10
256,98kr/år. Då fastigheterna har samma nytta av den allmänna VAanläggningen bör fastigheterna ha en liknande årskostnad.
Fastigheterna som är anslutna genom en GA har ett visst avdrag
som ska kompensera den minskade kostnaden VA-kollektivet har
för vattenmätare.

Räkneexempel 1:
Villa med årsförbrukning 150kbm. Ansluten till VSD
Anläggningsavgift
exkl moms inkl moms
Antal
Förbindelsepunktsavgift
77 812,00 kr 97 265,00 kr

1

totalt
97 265,00 kr

Servisavgift

77 812,00 kr 97 265,00 kr

1

97 265,00 kr

77 812,00 kr

97 265,00 kr

1,00 kr

97 265,00 kr

Tariffenhetsavgift

38 904,80 kr 48 631,00 kr

1

48 631,00 kr

38 904,80 kr

48 631,00 kr

1,00 kr

48 631,00 kr

Summa anläggningsavgift

exkl moms inkl moms
Antal
Totalt
77 812,00 kr
97 265,00 kr
1,00 kr 97 265,00 kr

243 161,00 kr

243 161,00 kr
Ökad intäkt

Brukningsavgifter
Grundavgift
Grundavgift GA egen mätning
Grundavgift GA gemensam mätning
Tariffenhetsavgift

exkl moms inkl moms
antal
1 291,80 kr 1 614,75 kr

1

totalt
1 614,75 kr

exkl moms inkl moms
antal
1 420,98 kr
1 776,23 kr
1 232,00 kr
1 540,00 kr
1 056,00 kr
1 320,00 kr

0,00 kr

1

totalt
1 776,23 kr

1 061,78 kr

1 327,23 kr

1

1 327,23 kr

1 167,96 kr

1 459,95 kr

1

1 459,95 kr

29,13 kr

36,41 kr

150

5 461,88 kr

32,04 kr

40,05 kr

150

6 007,50 kr

Dagvatten gata

368,47 kr

460,59 kr

1

460,59 kr

405,32 kr

506,65 kr

1

506,65 kr

Dagvatten fastighet

368,47 kr

460,59 kr

1

460,59 kr

405,32 kr

506,65 kr

1

506,65 kr

Förbrukning

Slutsats: Ingen förändring eller höjning av VA-taxan har skett vilket
gör att det inte sker någon förändring av anslutningsavgiften om vi
jämför befintlig VA-taxa med föreslagen VA-taxa.

Summa förbrukningsavgift per år

9 325,03 kr

10 256,98 kr

Kostnad för fastighet i brukningsavgift per år

9 325,03 kr

10 256,98 kr
Ökad intäkt

931,95 kr

Slutsats: Den föreslagna VA-taxan innebär en öka kostnad för
slutkund med 932kr/år. Det motsvarar en kostnad på ca 78kr i
månaden.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-23

TN § 139

TN § 139

Konstruktion- och nivåändring av VA-taxan

TN 2021/1537
TN AU § 123

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa förslag till
ny VA-taxa (Bilaga A) och överlämnar den till regionstyrelsen för beslut.
Ändringar från gällande VA-taxa framgår av Bilaga B där revideringar framgår.
2. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan träder i
kraft 2022-01-01.
3. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs med
10% avseende brukningsavgifter from 2022-01-01.

En granskning av gällande VA-taxa har genomförts med hjälp av extern konsult. Vid
granskningen gjorde även jämförelse med Svenskt Vattens basförslag. Resultat av
genomgången utgör bifogat förslag till ny VA-taxa. Ändringar har gjorts enligt
Svenskt Vattens remissförslag på ny publikation P 120.
Kostnadsförändringar exempel enligt bilaga C .
VA-taxan behöver höjas med 10% avseende fasta och rörliga brukningsavgiften.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut. Ändringarna
sker enligt Svenskt Vattens Publikationer. Kostnadsfördelningen blir därmed
jämställd för alla ansluta VA abonnenter.
Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10% gällande fasta
och rörliga brukningsavgifterna
Ekonomiska konsekvenser enligt VA-taxans nya konstruktion framgår enligt bilaga C
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör alla anslutna VA-abonnenter på hela Gotland
och behövs för fortsatt exploatering utanför Visby och de större samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – höjning av brukningsavgiften ger förutsättningar för
täckning av kapitalkostnaderna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Susanne Pettersson, handläggare Harriet
Wiman och systemhandläggare Magnus Nypelius via länk.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-23

TN § 139

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

1. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa förslag till
ny VA-taxa (Bilaga A) och överlämnar den till regionstyrelsen för beslut. Ändringar
från gällande VA-taxa framgår av Bilaga B där revideringar framgår.
2. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan träder i
kraft 2022-01-01.
3. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs med
10% avseende brukningsavgifter from 2022-01-01.
Beslutsunderlag

Bilaga A förslag till ny VA-taxa
Bilaga B förslag till ny VA-taxa med förtydligande av förändringarna
Bilaga C Exempel på kostnadsförändringar
Tjänsteskrivelse 2021-05-24
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1537
24 maj 2021

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Konstruktion- och nivåändring av VA-taxan 2022
Förslag till beslut

1. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa förslag
till ny VA-taxa (Bilaga A) och överlämnar den till regionstyrelsen för beslut.
Ändringar från gällande VA-taxa framgår av Bilaga B där revideringar
framgår.
2. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan träder
i kraft 2022-01-01.
3. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs
med 10% avseende brukningsavgifter from 2022-01-01.

Sammanfattning

En granskning av gällande VA-taxa har genomförts med hjälp av extern konsult. Vid
granskningen gjorde även jämförelse med Svenskt Vattens basförslag. Resultat av
genomgången utgör bifogat förslag till ny VA-taxa. Ändringar har gjort enligt Svenskt
Vattens remissförslag på ny publikation P 120.
Kostnadsförändringar exempel enligt bilaga C .
VA-taxan behöver höjas med 10% avseende fasta och rörliga brukningsavgiften.
Ärendebeskrivning

Förslag till ny VA-taxa enligt bilaga A med förtydligande gällande VA-taxa med
införda ändringar enligt bilaga B.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut. Ändringarna
sker enligt Svenskt Vattens Publikationer. Kostnadsfördelningen blir därmed
jämställd för alla ansluta VA abonnenter.
Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxan behöver höjas med 10% gällande fasta
och rörliga brukningsavgifterna
Ekonomiska konsekvenser enligt VA-taxans nya konstruktion framgår enligt bilaga C
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1537

Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör alla anslutna VA-abonnenter på hela
Gotland och behövs för fortsatt exploatering utanför Visby och de större samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – höjning av brukningsavgiften ger förutsättningar
för täckning av kapitalkostnaderna.
Beslutsunderlag

Bilaga A förslag till ny VA-taxa
Bilaga B förslag till ny VA-taxa med förtydligande av förändringarna
Bilaga C Exempel på kostnadsförändringar
Tjänsteskrivelse 2021-05-24
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 218

Konstruktion och nivåändring av Va-taxan

RS 2021/1066

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Förslag till ny vatten- och avloppstaxa fastställs.
x Brukningsavgifterna höjs med 10 procent.
x Beslutet träder i kraft från och med 2022-01-01.
x

Tekniska nämnden har 2021-06-23, § 139, lagt fram förslag till reviderad vatten- och
avloppstaxa.
En granskning av gällande taxa har genomförts med hjälp av extern konsult.
Resultatet av genomgången utgör tekniska nämndens förslag till ny taxa. Förslaget är
att taxan behöver höjas med 10 procent avseende både den fasta och rörliga
brukningsavgiften.
Ändringar har gjorts enligt Svenskt Vattens publikationer. Teknikförvaltningens
bedömning är att kostnadsfördelningen nu blir jämställd för alla anslutna VA
abonnenter. Höjningen av taxan ger förutsättningar för att finansiera ökade
kapitalkostnader till följd av stora investeringar.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Det är viktigt att VA verksamheten även framåt har intäkter som är i nivå med
kostnaderna. Kostnaderna för vatten och avlopp på Gotland ska i första hand
bekostas av VA-kollektivet och inte med skattemedel.
Under de senaste fem åren har investeringar inom hamn, skola och VA dominerat
regionens investeringsverksamhet. Knappt 30 procent av investeringsvolymen har
gått till vatten- och avlopp. Det är viktigt att löpande analysera utfallet och justera
taxan så att full kostnadstäckning erhålls. En strategisk diskussion om finansiering av
kommande stora investeringar för att säkerställa Gotlands vattenförsörjning behöver
initieras.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-06-23, § 139
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1209
3 september 2021

Therese Koorem

Regionstyrelsen

Nya Riktlinjer mot kränkande särbehandlingar,
trakasserier och repressalier enligt
Diskrimineringslagen
Förslag till beslut

•

Förslaget till nya riktlinjer för kränkande särbehandling antas.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med de fackliga parterna i centrala
samverkansgruppen tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för kränkande
särbehandlingar, trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen.

Ärendebeskrivning

Regionen har enligt Arbetsmiljölagen (AML) ett långtgående ansvar för att se till att
medarbetarna har en god psykisk arbetsmiljö där kränkningar eller trakasserier inte
tillåts. Arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete för att se till att
kränkningar/trakasserier inte uppstår men när de likväl inträffar, ska de utredas och
följas upp. (AML 2:1, 3:2, AFS 2015 § 13)
Regionen har tidigare fått kritik av Diskrimineringsombudsmannen (DO) för de nu
gällande riktlinjerna av då man från DO:s sida ansåg att riktlinjerna inte tydligt tog
upp diskrimineringar enligt diskrimineringslagen.
För att förtydliga att riktlinjerna omfattar alla typer av kränkningar, inklusive de som
tas upp i diskrimineringslagen samt få en bred förankring, har
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med fackliga representanter ifrån Centrala
samverkansgruppen (CSK) tagit fram ett förslag till nya riktlinjer mot kränkande
särbehandlingar, trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen.
Tanken med de nya riktlinjerna är att de på ett tydligt sätt ska visa att regionen inte
accepterar någon form av trakasserier eller kränkande särbehandlingar oavsett grund,
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1209

vilket ansvar olika aktörer har, var man kan vända sig om man anser sig blivit utsatt
och kortfattat vad som händer efter att en anmälan kommit in.
En rutin är också under utarbetande och kommer förhoppningsvis att vara klar
under hösten. Rutinen är tänkt att komplettera riktlinjerna med mer praktiska
beskrivningar. Det finns också ett material knutet till arbetet med att förhindra
kränkningar som kan användas på tex APT. Detta material kan komma att ses över
för att eventuellt revideras.
För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet mot kränkningar, kommer
regionens chefer att erbjudas utbildning i konflikthantering. Forskningen har visat att
chefers kunskap om konflikter och hur de ska hanteras, är den åtgärd som har enskilt
störst betydelse när det gäller att undvika kränkningar på arbetsplatserna.
Bedömning

För att uppfylla de krav som DO ställer på riktlinjer mot kränkande särbehandling
samt göra det tydligt för alla medarbetare och chefer vad som gäller när det kommer
till olika typer av kränkningar och trakasserier, föreslås att riktlinjerna antas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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RIKTLINJER

Riktlinjer mot kränkande
särbehandlingar, trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr RS 2021/1209
Version [1.0]

Riktlinjer för arbetet mot kränkande särbehandlingar, trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen
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1. Inledning
Region Gotland har nolltolerans avseende alla slags kränkande särbehandlingar.
Detta gäller såväl alla slags trakasserier (inklusive sexuella trakasserier) som kränkningar och repressalier enligt diskrimineringslagen.
Chefer och medarbetare har alla ansvar och skyldighet att uppmärksamma och
signalera missförhållande eller utsatthet. Chefen har det formella ansvaret för att
åtgärder vidtas.
Det är också chefens ansvar och skyldighet att förebygga och vid händelse se
till att kränkning eller trakasserier omedelbart upphör. Händelsen ska alltid utredas och dokumenteras. Utredningen överlämnas därefter till ansvarig chef
för eventuella åtgärder.
Om det framkommer att anklagelserna om kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier är uppenbart falska, det vill säga anmälaren har
fabricerat en händelse som aldrig inträffat, kan detta leda till arbetsrättsliga påföljder för anmälaren.
Varken arbetsgivare/chef eller medarbetare får utsätta den som gjort en anmälan
eller bidragit med information i en utredning för repressalier. Ett sådant agerande kan leda till arbetsrättsliga åtgärder.
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Alla chefer och medarbetare ska ha kännedom om dessa riktlinjer.

2. Vad är kränkande särbehandling, trakasserier och
repressalier?
Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera
medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa
ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. (AFS 2015:4)
Med medarbetare avses även arbetssökande, inhyrd personal, praktikanter eller inlånad personal.
Diskrimineringslagen (2008:567) tar särskilt upp att det är förbjudet att kränka någon på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Även kränkningar, trakasserier eller mobbning som inte har sin grund i diskrimineringslagen
är otillåtna.
2.1 Exempel på kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbing
 Förtal eller nedsvärtning av en medarbetare eller dennes familj





Medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller lämnande av felaktig sådan
Medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande
Uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligering av medarbetaren
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Förföljelse i olika former, hot och skapande av rädsla, förnedringar
Medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt
Utan saklig grund förändrande av arbetsvillkor
Nedsättande glåpord på grund av den utsattes eller någon annans kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuella läggning
Rasistiska texter, bilder, märken eller klotter.

En kränkning kan vara en enskild händelse som om den upprepas blir att anse som ett trakasseri (AFS 2015:4). I allvarliga fall övergår trakasserierna till mobbing (AFS 1993:17).
Trakasserier som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) så definieras
dessa som diskriminering enligt diskrimineringslagen.
2.2 Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en medarbetare. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är
sexuellt anspelande och nedvärderande. Det kan till exempel vara
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Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
Oönskad fysisk kontakt
Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende
Ovälkomna och nedsättande skämt om det kön du tillhör

3. Konsekvenser
Om den utredning som gjorts visar att kränkningar har förekommit görs en bedömning av
vilka åtgärder som kan bli aktuella.
3.1 Arbetsrättsliga konsekvenser

Eventuella arbetsrättsliga åtgärder ska göras utifrån vad som föreskrivs i kollektivavtalet och
lagen om anställningsskydd. Det kan exempelvis bli fråga om skriftlig varning eller förflyttning. Avsked kan bli aktuellt i allvarliga fall.
3.2 Civil- och straffrättsliga konsekvenser

Brottsbalken (1962:700) ger ett allmänt skydd mot alla former av kränkningar. Det innebär
att du som utsatts för kränkning eller trakasserier kan göra en polisanmälan. Rättsväsendets
utredning pågår i sådana fall parallellt med arbetsgivarens.

4. Arbetsplatsens arbete med att förhindra kränkningar, trakasserier, mobbing och sexuella trakasserier
4.1 Arbetsgivarens/chefens ansvar


Alla medarbetare ska ha kännedom om riktlinjer gällande kränkande särbehandling.
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Chefer och arbetsledare kan förebygga kränkande särbehandling genom att se sig själv som
normbildare och genom eget handlande skapa en pålitlig grund för ömsesidig dialog, kommunikation och vilja till problemlösning.
 Du som chef ska reagera direkt om kränkande tendenser blir kända på arbetsplatsen. Relevanta uppgifter ska dokumenteras.
 Var uppmärksam på signaler och prata om frågan på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal.
 Ge en god introduktion till nya medarbetare där kännedom om dessa riktlinjer ingår.


4.2 Medarbetarens ansvar
 Uppmärksamma och påtala problem och missförhållanden.

5. Vad gör du om det inträffar
5.1 Du som känner dig kränkt

Uppmärksamma alltid chef/arbetsledare eller skyddsombud om vad som försiggår. Om
det kränkande beteendet kommer från din närmaste chef/arbetsledare vänd dig till närmaste överordnad chef eller HR-chef.
 Det finns stöd att få via Företagshälsovården, känner du att du behöver det, be din chef
beställa det.
 Gör en skriftlig anmälan i systemet för avvikelsehantering.
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5.2 Du som är chef/arbetsledare

När arbetsgivaren får en anmälan om kränkande särbehandling har arbetsgivaren enligt lag
skyldighet att utreda händelsen, du som chef ska omgående kontakta HR-chef eller HR-specialist för att få hjälp med hur du ska gå vidare. Arbetsgivaren har ansvar för att se till att
kränkningarna omedelbart upphör.
Anmälan behöver inte vara skriftlig för att vara gällande.
Bedömning av anmälan och om det är en händelse som ska utredas, görs av de utsedda
utredarna, antingen internt eller externt.
Direkt stöd till de som är parter i utredningen kan också behövas, detta beställs av företagshälsovården.
5.3 Du som kollega till någon som blir utsatt

Om du som kollega ser att någon blir utsatt för kränkning, prata med vederbörande och visa
att du sett vad som hänt och att det inte är ett tillåtet beteende. Stötta så att personen kan ta
upp det med chef/skyddsombud eller fråga om du kan få ta upp det med chef/skyddsombud.
Visa respekt för kollegans önskemål.
5.4 Du som blivit anmäld

Du som blivit anmäld kommer att få lämna din syn på händelsen i den utredning som görs.
Arbetsgivaren har ansvar för att se till att kränkningarna upphör, även om det inte innan
utredningen gjorts går att fastställa vad som skett, kan du komma att bli avstängd med lön
eller tillfälligt omplacerad under utredningens gång. Detta ska inte ses som en disciplinär
åtgärd utan är en åtgärd som arbetsgivaren är skyldig att vidta innan händelsen är utredd.
Det finns stöd att få via företagshälsovården, din chef beställer om behovet finns.
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6. Utredning
Utredning görs av utsedda utredare internt eller via företagshälsovården. Eventuella åtgärder
beslutas av chef i samråd med HR-funktionen när utredningen är klar.
Medan utredningen pågår kan tillfälliga åtgärder såsom avstängning eller förflyttning bli aktuella. Utredningen sker i enlighet med gemensamt framtagen rutin.


För att underlätta utredningen; skriv ned händelserna med noga angivande av datum, klockslag, vittnen
och vad personen du anmält sade eller gjorde.
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RIKTLINJER

Riktlinjer mot kränkande
särbehandlingar, trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen

Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 20xx-20xx
Ärendenr RS 2021/1209
Version [1.0]
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1. Inledning
Region Gotland har nolltolerans avseende alla slags kränkande särbehandlingar.
Detta gäller såväl alla slags trakasserier (inklusive sexuella trakasserier) som kränkningar och repressalier enligt diskrimineringslagen.
Chefer och medarbetare har alla ansvar och skyldighet att uppmärksamma och
signalera missförhållande eller utsatthet. Chefen har det formella ansvaret för att
åtgärder vidtas.
Det är också chefens ansvar och skyldighet att förebygga och vid händelse se
till att kränkning eller trakasserier omedelbart upphör. Händelsen ska alltid utredas och dokumenteras. Utredningen överlämnas därefter till ansvarig chef
för eventuella åtgärder.
Om det framkommer att anklagelserna om kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier är uppenbart falska, det vill säga anmälaren har
fabricerat en händelse som aldrig inträffat, kan detta leda till arbetsrättsliga påföljder för anmälaren.
Varken arbetsgivare/chef eller medarbetare får utsätta den som gjort en anmälan
eller bidragit med information i en utredning för repressalier. Ett sådant agerande kan leda till arbetsrättsliga åtgärder.
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Alla chefer och medarbetare ska ha kännedom om dessa riktlinjer.

2. Vad är kränkande särbehandling, trakasserier och
repressalier?
Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera
medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa
ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. (AFS 2015:4)
Med medarbetare avses även arbetssökande, inhyrd personal, praktikanter eller inlånad personal.
Diskrimineringslagen (2008:567) tar särskilt upp att det är förbjudet att kränka någon på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Även kränkningar, trakasserier eller mobbning som inte har sin grund i diskrimineringslagen
är otillåtna.
2.1 Exempel på kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbing
 Förtal eller nedsvärtning av en medarbetare eller dennes familj





Medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller lämnande av felaktig sådan
Medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande
Uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligering av medarbetaren
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Förföljelse i olika former, hot och skapande av rädsla, förnedringar
Medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt
Utan saklig grund förändrande av arbetsvillkor
Nedsättande glåpord på grund av den utsattes eller någon annans kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuella läggning
Rasistiska texter, bilder, märken eller klotter.

En kränkning kan vara en enskild händelse som om den upprepas blir att anse som ett trakasseri (AFS 2015:4). I allvarliga fall övergår trakasserierna till mobbing (AFS 1993:17).
Trakasserier som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) så definieras
dessa som diskriminering enligt diskrimineringslagen.
2.2 Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en medarbetare. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är
sexuellt anspelande och nedvärderande. Det kan till exempel vara
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Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
Oönskad fysisk kontakt
Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende
Ovälkomna och nedsättande skämt om det kön du tillhör

3. Konsekvenser
Om den utredning som gjorts visar att kränkningar har förekommit görs en bedömning av
vilka åtgärder som kan bli aktuella.
3.1 Arbetsrättsliga konsekvenser

Eventuella arbetsrättsliga åtgärder ska göras utifrån vad som föreskrivs i kollektivavtalet och
lagen om anställningsskydd. Det kan exempelvis bli fråga om skriftlig varning eller förflyttning. Avsked kan bli aktuellt i allvarliga fall.
3.2 Civil- och straffrättsliga konsekvenser

Brottsbalken (1962:700) ger ett allmänt skydd mot alla former av kränkningar. Det innebär
att du som utsatts för kränkning eller trakasserier kan göra en polisanmälan. Rättsväsendets
utredning pågår i sådana fall parallellt med arbetsgivarens.

4. Arbetsplatsens arbete med att förhindra kränkningar, trakasserier, mobbing och sexuella trakasserier
4.1 Arbetsgivarens/chefens ansvar


Alla medarbetare ska ha kännedom om riktlinjer gällande kränkande särbehandling.
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Chefer och arbetsledare kan förebygga kränkande särbehandling genom att se sig själv som
normbildare och ska genom eget handlande skapa en pålitlig grund för ömsesidig dialog,
kommunikation och vilja till problemlösning.
 Du som chef ska reagera direkt om kränkande tendenser blir kända på arbetsplatsen. Relevanta uppgifter ska dokumenteras.
 Var uppmärksam på signaler och prata om frågan på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal.
 Ge en god introduktion till nya medarbetare där kännedom om dessa riktlinjer ingår.


4.2 Medarbetarens ansvar
 Uppmärksamma och påtala problem och missförhållanden.

5. Vad gör du om det inträffar
5.1 Du som känner dig kränkt

Uppmärksamma alltid chef/arbetsledare eller skyddsombud om vad som försiggår. Om
det kränkande beteendet kommer från din närmaste chef/arbetsledare vänd dig till närmaste överordnad chef eller HR-chef.
 Det finns stöd att få via Företagshälsovården, känner du att du behöver det, be din chef
beställa det.
 Gör en skriftlig anmälan i systemet för avvikelsehantering.
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5.2 Du som är chef/arbetsledare

När arbetsgivaren får en anmälan om kränkande särbehandling har arbetsgivaren enligt lag
skyldighet att utreda händelsen, du som chef ska omgående kontakta HR-chef eller HR-specialist för att få hjälp med hur du ska gå vidare. Arbetsgivaren har ansvar för att se till att
kränkningarna omedelbart upphör.
Anmälan behöver inte vara skriftlig för att vara gällande.
Bedömning av anmälan och om det är en händelse som ska utredas, görs av de utsedda
utredarna, antingen internt eller externt.
Direkt stöd till de som är parter i utredningen kan också behövas, detta beställs av företagshälsovården.
5.3 Du som kollega till någon som blir utsatt

Om du som kollega ser att någon blir utsatt för kränkning, prata med vederbörande och visa
att du sett vad som hänt och att det inte är ett tillåtet beteende. Stötta så att personen kan ta
upp det med chef/skyddsombud eller fråga om du kan få ta upp det med chef/skyddsombud.
Visa respekt för kollegans önskemål.
5.4 Du som blivit anmäld

Du som blivit anmäld kommer att få lämna din syn på händelsen i den utredning som görs.
Arbetsgivaren har ansvar för att se till att kränkningarna upphör, även om det inte innan
utredningen gjorts går att fastställa vad som skett, kan du komma att bli avstängd med lön
eller tillfälligt omplacerad under utredningens gång. Detta ska inte ses som en disciplinär
åtgärd utan är en åtgärd som arbetsgivaren är skyldig att vidta innan händelsen är utredd.
Det finns stöd att få via företagshälsovården, din chef beställer om behovet finns.
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6. Utredning
Utredning görs av utsedda utredare internt eller via företagshälsovården. Eventuella åtgärder
beslutas av chef i samråd med HR-funktionen när utredningen är klar.
Medan utredningen pågår kan tillfälliga åtgärder såsom avstängning eller förflyttning bli aktuella. Utredningen sker i enlighet med gemensamt framtagen rutin.


För att underlätta utredningen; skriv ned händelserna med noga angivande av datum, klockslag, vittnen
och vad personen du anmält sade eller gjorde.
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Handläggningen sker under samma sekretess som andra personalärenden.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 219

Riktlinjer mot kränkande särbehandlingar,
trakasserier och repressalier enligt
Diskrimineringslagen

RS 2021/1209

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Förslaget till nya riktlinjer för kränkande särbehandling med föreslagna ändringar
antas.

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med de fackliga parterna i centrala
samverkansgruppen tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för kränkande särbehandlingar,
trakasserier och repressalier enligt Diskrimineringslagen.
För att uppfylla de krav som DO ställer på riktlinjer mot kränkande särbehandling
samt göra det tydligt för alla medarbetare och chefer vad som gäller när det kommer
till olika typer av kränkningar och trakasserier, föreslås att riktlinjerna antas.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att under stycke 2.2, fjärde punkten ändra till ”Ovälkomna
och nedsättande skämt” och under stycke 4.1 ändra andra punkten till ”Chefer och
arbetsledare kan förebygga kränkande särbehandling genom att se sig själv som
normbildare och ska genom eget handlande skapa en pålitlig grund för ömsesidig
dialog, kommunikation och vilja till problemlösning”.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1210
7 september 2021

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Återrapportering RIB rekrytering RS 2021-05-27 § 137
Förslag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Rekryteringskampanjen är nu avslutad inför den utbildningsomgång som skall ge oss
ny RIB personal runt årsskiftet. Räddningstjänsten har fått totalt 30 ansökningar, vår
bedömning innan tester är att ca: hälften av dom sökande är behöriga. Vi jobbar även
fortsatt med marknadsföringen enligt bifogat dokument, och är öppna för att kunna
rekrytera genom att trainee-utbilda personer löpande fram till nästa stora
rekryterings- och utbildningsomgång.
Bedömning

Om samtliga klarar testerna och utbildningen är bedömningen att vi kommer att vara
minimibemanning på samtliga stationer utom Slite. Även om samtliga 4 sökande till
Slite klarar tester och utbildning är det ett vågspel om vi vågar ta bort heltiden i Slite.
Det åtgår minst 12 personer i minimibemanning för att klara schemat, vi kommer i så
fall att bli 13 personer i Slite om samtliga fyra går klarar tester och utbildningar. Med
dagens situation på arbetsmarknaden där ett flertal inte är på orten på dagtid blir det
en osäker situation för att kunna hålla beredskap dygnet runt.
Beslutsunderlag

Se bilaga
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Rekryteringsprocess Deltiden/Värn (fokus Slite) 2021

APRIL

Marknadsföring:
Produktion av
trycksaker för
information och
marknadsföring.

MAJ

Sociala media

SEPTEMBER

Samordnare:
- Annonsering tom 12/9
- Löpande urval av inkomna
ansökningar
- Kallelse/utförande Intervju
tester m.m.
-Hälsoundersökningar Avonova
Stationschef:
- Löpande urval av inkomna
ansökningar
- Utförande/stöd av ev. tester
till sökande

Marknadsföring:
Distriubition av
informationsmate
rial till hushåll på
orten
Sociala media

JUNI

Marknadsföring:
Besök och
presentation hos
Slite
intresseförening
Sociala media
Uppdatera/Notis RT
hemsidan

Samordnare:
- Hälsoundersökningar Avonova
- Insamling checklista tester

OKTOBER

Stationschef:
- Insamling dokument,
checklistor, lämnas till
samordnare.

JULI

Marknadsföring:
Medverkan i vid Slite
Expo och Trots
kvinnojours temakväll
"ett tryggt samhälle fritt
från våld"

AUGUSTI

Sociala media

Hälsoundersökning
Avonova,
klara/godkända

NOVEMBER

DECEMBER
Preparandutbildning +
Rökdyk-utb v49-50

• Samordnare:
Annonsering 1/8-5/9
Löpande urval, kallelse
Reservera platser Avonova
•
• Stationschef:
Lokal information spridning
Löpande urval
Utförande/stöd tester
•
• Marknadsföring:
Sociala media
Slite marknad
Instagram Region Gotland
Öppet hus

Preparandutbildning
+
Rökdyk-utb v49-50

Samordnare:
Annonsering 9/8-12/9
Löpande urval, kallelse
Reservera platser Avonova
Stationschef:
Lokal information spridning
Löpande urval
Utförande/stöd tester
Marknadsföring:
Sociala media
Slite marknad

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 220

Uppdrag. Återrapportering rekrytering
räddningstjänstpersonal i beredskap RIB

RS 2021/1210

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Informationen godkänns.

Arbetsutskottets beslut
x

Arbetsutskottet ska få återkommande rapportering om rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).

Rekryteringskampanjen är nu avslutad inför den utbildningsomgång som skall ge oss
ny räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) runt årsskiftet. Räddningstjänsten har
fått totalt 30 ansökningar och bedömningen innan tester genomförts är att ca: hälften
av de sökande är behöriga. Det jobbas fortsatt med marknadsföring enligt bifogat
dokument, och det går att rekrytera genom att trainee-utbilda personer löpande fram
till nästa stora rekryterings- och utbildningsomgång.
Om samtliga klarar testerna och utbildningen är bedömningen att det kommer vara
minimibemanning på samtliga stationer utom i Slite. Även om samtliga 4 sökande till
Slite klarar tester och utbildning är det ett vågspel om man vågar ta bort heltiden i
Slite. Det behövs minst 12 personer i minimibemanning för att klara schemat, och
det kommer i så fall att bli 13 personer i Slite om samtliga fyra går klarar tester och
utbildningar. Med dagens situation på arbetsmarknaden där ett flertal inte finns på
orten på dagtid blir det en osäker situation för att kunna hålla beredskap dygnet runt.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att arbetsutskottet ska få återkommande information om
rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-07

15 (38)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/802
31 augusti 2021

Katrin Rindlaug

Regionstyrelsen

Handlingsplan utifrån EU-deklarationen Jämställdhet mellan
kvinnor och män (CEMR).
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar handlingsplanen.

Sammanfattning

Den 14 december 2015 undertecknades EU-deklarationen Jämställdhet mellan
kvinnor och män under regionfullmäktiges sammanträde. Vid underskrift av
deklarationen förbinder sig regioner att till centralt CEMR-kansli lämna in en
handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet för jämställdhet.
En tidigare handlingsplan har avrapporterats (RS 200226 §46) och förvaltningen fick
i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan.
Handlingsplanen har förankrats i samverkansforum för social hållbarhet, där samtliga
förvaltningar ingår.
Ärendet återremitterades (RS AU § 60) för ytterligare beredning. Handlingsplanen
skulle kompletteras med en bättre beskrivning om hur uppföljning sker på hur
förvaltningarna aktivt arbetar med jämställdhet. Handlingsplanen har kompletterats
och omarbetats för ökad tydlighet om process med ny metodik och systematik för
uppföljning.
Regionstyrelsen föreslås anta handlingsplanen.
Beslutsunderlag

Handlingsplan för EU-deklarationen Jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR).
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Version [1.0]
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1

Syfte och mål
Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka systematiken för
jämställdhetsintegrering och synliggöra arbetet.
Det är ett långsiktigt arbete och tjänar de nationella jämställdhetspolitiska målen,
där jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Bakgrund
CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män
Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den europeiska
jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess samarbetspartners. CEMR
(Council of European Municipalities and Regions) är de europeiska kommun- och
regionförbundens samarbetsorganisation. SKL, Sveriges kommuner och landsting har också
(2006) ställt sig bakom deklarationen.
Den 14 december 2015 undertecknades deklarationen under regionfullmäktiges sammanträde.
Vid underskrift av deklarationen förbinder sig regionen att till centralt CEMR-kansli lämna in en
handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet för jämställdhet.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.
Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i
internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland
- lämnar in en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
- genomför jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade områden
- genomför aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser genomförs
- regelbundet offentliggör rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.
En tidigare handlingsplan har avrapporterats (RS 200226 §46) och förvaltningen
fick i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan.
Även om CEMR-deklarationen innehåller ett brett fokus, ger den regioner en
valbarhet med vad de arbetar med mer intensivt.

Vad är jämställdhetsintegrering?
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin
innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer
och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.
Då jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste ett
jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär därför
att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, från förslag till genomförande och
utvärdering.
I arbetet med jämställdhetsintegrering ska man systematiskt synliggöra och analysera vilka
konsekvenser förslag får för kvinnor respektive män.
I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det
jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka
samhället och sina egna liv. Sverige har arbetat enligt strategin sedan 1994, då den antogs i och
med propositionen ”Delad makt – delat ansvar”. Det beslutades att alla delar av regeringens
politik nu skulle bidra till jämställdhet i arbetsliv och samhälle. Jämställdhet lyftes upp som ett
övergripande perspektiv och varje minister fick till ansvar att arbeta för jämställdhet inom sitt
politikområde.
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Region Gotland deltog under 2009 – 2013 i programmet för Hållbar jämställdhet, som dåvarande
Sveriges kommuner och landsting genomförde på uppdrag av regeringen.
Vid starten av det arbetet togs 2009 ett beslut i dåvarande Kommunstyrelsen (KS 090921 §257)
att arbeta med jämställdhetsintegrering som strategi, att jämställdhetsintegrera samtliga
verksamheter inom Region Gotland.
Olika insatser görs med strävan att integrera jämställdhetsanalyser i befintlig styrmodell.
Aktiviteter har exempelvis genomförts som ett flertal föreläsningar, workshops med
problematisering av befintligt text-, bild- och dataunderlag, case-diskussioner och kollegiala
utbyten med data och textbearbetning för jämställdhetsanalys. Det är ett arbete som kan anses
påbörjat, men det finns kvar att sätta en systematik och praktik för att öka vår långsiktiga
förmåga att göra jämställdhetsanalyser.
Ett underlag med könsuppdelad statistik gör att vi kan analysera de mönster som särskiljer
kvinnor och män, eller flickor och pojkar i en verksamhet. Först då kan vi resonera kring
effekterna av särskiljande mönster och hur vi planlägger insatser för att exempelvis åtgärda
skillnader eller rikta insatser.
Uppföljningsarbetet är en oerhört viktig del av arbetet med jämställdhetsintegrering.
Det finns en gömd problematik med själva metodiken i jämställdhetsintegrering, vars innebörd är
att införliva arbetet inom ordinarie arbetssätt och strukturer. Det innebär att specifika insatser inte
alltid har benämnts eftersom själva grunden är att integrera arbetet.

Inventering av insatser samt behov av stöd
Uppdrag (med dess aktiviteter) som stödjer jämställdhetsintegreringen identifieras i respektive
förvaltnings verksamhetsplan och följs därmed upp inom respektive förvaltning samt i regionens
delårs- samt helårsuppföljning.
Respektive nämnd/bolag ansvarar för planering och uppföljning av aktiviteter så att uppdragen i
handlingsplanen genomförs. Arbetet för att uppfylla uppdragen/aktiviteterna kan innebära behov
av prioritering och omfördelning av resurser. Respektive nämnd/ bolag har ansvar för att tydligt,
vid behov, lyfta och hantera frågor om prioriteringar, ambitionsnivå eller liknande.
Samtliga förvaltningar har intervjuats för att inledningsvis få en enhetlig bild av vilka insatser som
pågår samt kommer att genomföras under 2021, samt om vilka stöd som ytterligare anses behövas
från regionstyrelseförvaltningen för genomförande av dessa. Samtal har även förts om hur
förvaltningarna arbetar med att få in jämställdhetsperspektiven i respektive analys av
verksamheter.
Inom samverkansforum för social hållbarhet har en workshop genomförts för att förtydliga vilka
insatser som kan och bör genomföras i samverkan och med centralt stöd. De valda insatserna blir
prioriterade insatser för samtliga förvaltningar och förnyas efter hand.
Några exempel på pågående arbeten inom regionen:
SOF, analysvecka med sammanlagd analys från flera verksamheter utifrån kön
TF, planering aktivitetspark, med underlaget sociotopkartering jämställdhet
SBF, Framsyn, kartläggning av processen och organisationsförändring med att ta in social
hållbarhet tvärsektoriellt
UAF, fortbildning för all barnomsorgspersonal via nyckelpersoner, kring våldspreventivt arbete
RSF, bidragsöversyn med ökat jämställdhetsperspektiv
HSF, arbetar med införandet av tydligt jämställdhetsperspektiv ibland annat God och nära vård,
arbetet med Mäns våld mot kvinnor samt i hälsofrämjande arbete
Gotlandshem, integrering av arbetet med Våga fråga
Det framgick tydligt att mycket sker i verksamheterna men insatserna som framkommer blir
fragmentariska och inte fullständiga och därmed går beskrivningen förlorad. Vi önskar en mer
systematisk lägesbild med bedömningar utifrån likvärdiga grunder för att tydligare se hur arbetet
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fortskrider. Därför föreslogs en struktur för systematisk uppföljning som grund för
utvecklingsarbetet.

Handlingsplanen – en nyskapad struktur för uppföljning och förbättring
För att synliggöra och följa upp det strategiska arbetet på övergripande nivå har en ny metod
arbetats fram. Ursprungligen är metoden framtagen av Sveriges kommuner och regioner, SKR,
och är en checklista för att mäta arbetet med jämställdhetsintegrering. Checklistan är omgjord för
att kunna användas internt i Region Gotland, och har tio frågor som bedöms och värderas av varje
förvaltnings ledningsgrupp. De tio frågorna har utvecklats och används bland annat av
medverkande i Modellregioner, där Gotland hade ett utbyte med Västernorrland samt Värmland.
Frågorna bifogas i bilaga 1.
Checklistans frågor tar upp strukturella förutsättningar för i vilken grad verksamheterna har
strukturellt stöd för arbetet med jämställdhetsintegrering. Bland annat bedöms det i vilken grad
som förvaltningarnas verksamhetsplaner låter framgå var analyser gjorts utifrån kön samt vilka
aktiviteter som planeras för att jämna ut eventuella skillnader utifrån kön.
Efter att respektive förvaltnings ledningsgrupp har gjort en egen bedömning på sitt nuläge sker en
dialog med jämställdhetsstrateg om checklistans graderingar och förslag på förbättringsområden
samt vilka stödinsatser som kan behövas. Avsikten är att metodiken ska visa nuläge samt påvisa
behov och möjliggöra planering av insatser.
Sammantaget ger det ett underlag för bedömning av nuläget och modellen underlättar värdering
av om en förflyttning har skett i arbetet med jämställdhetsintegrering. Underlaget ger även grund
för att sammanfattande nulägesrapport, för Region Gotland, som beskriver genomförda insatser,
samt identifierar kommande behov.
Arbetssättet är nytt och lyfter fram behovet av en struktur där dialogen ses som det viktigaste
redskapet för att fortsätta utveckla system för jämställdhetsintegrering.
Bedömningen är att rapport/handlingsplanen rapporteras vartannat år till regionstyrelsen, med
bibehållen årsintervall för dialog om behov av insatser.
Det är en intervall som ger långsiktighet genom kontinuerlig dialog om behov av insatser.
Det nya arbetssättet kommer att ge oss
1) återkommande rapporter om nuläget som utifrån checklistan blir systematisk
2) goda exempel på arbete med jämställdhetsintegrering
3) identifierade förvaltningsövergripande insatser som stödjer strukturer för att genomföra
jämställdhetsintegrering
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Checklista Jämställdhetsintegrering
1) Ej påbörjat, finns inte
2) Utveckling startad, nyss påbörjad
3) Utveckling pågår, kommit en bit på väg
4) Genomfört, det finns
Förvaltning:
1. Det finns kännedom om Region Gotlands politiska beslut om att arbeta enligt strategin
jämställdhetsintegrering
2. Vår politiska nämnd efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering
3. De högsta cheferna tar ansvar för att politikernas jämställdhetsbeslut genomförs
4. Ledningen ger förvaltningen förutsättningar för kompetens och lärande
5.Jämställdhetsperspektivet är synligt i hela styrkedjan från styrning till uppföljning
6. Vår förvaltning redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som
indelningsgrund. Verksamheternas resultat för kvinnor och män kan utläsas ur ordinarie
verksamhets- och budgetuppföljning.
7. I förvaltningens beslutsunderlag finns beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor
och pojkar
8. Vår förvaltning har goda kunskaper om jämställdhet och tar gemensamt ansvar för att utveckla
verksamheternas arbete inom området
9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna
10. Struktur och kultur stödjer arbetet med jämställdhetsintegrering
SUMMA POÄNG

2021xxxx
Poäng:

Förslag på förbättringsområden

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 221

Handlingsplan för EU-deklarationen
Jämställdhet mellan kvinnor och män CEMR

RS 2021/802

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Handlingsplanen antas.

Den 14 december 2015 undertecknades EU-deklarationen Jämställdhet mellan
kvinnor och män under regionfullmäktiges sammanträde. Vid underskrift av
deklarationen förbinder sig regioner att till centralt CEMR-kansli lämna in en
handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet för jämställdhet. En
tidigare handlingsplan har avrapporterats (RS 2020-02-26, § 46) och förvaltningen
fick i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan.
Handlingsplanen har förankrats i samverkansforum för social hållbarhet, där samtliga
förvaltningar ingår.
Ärendet återremitterades (RS AU 2021-03-10, § 60) för ytterligare beredning.
Handlingsplanen skulle kompletteras med en bättre beskrivning om hur uppföljning
sker på hur förvaltningarna aktivt arbetar med jämställdhet. Handlingsplanen har
kompletterats och omarbetats för ökad tydlighet om process med ny metodik och
systematik för uppföljning.
Regionstyrelsen föreslås anta handlingsplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Katrin Rindlaug, strateg, och Stefaan De Maecker, enhetschef,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/701
30 augusti 2021

Malena Bendelin

Regionstyrelsen

Beslut om projektägare till pilotprojekt om ökad samverkan
mellan bygd och skola.

Förslag till beslut

•

Region Gotland erbjuder föreningen GUBIS (gotländska utvecklingsbolag i
samverkan) att bli projektägare för pilotprojekt avseende lokal samverkan mellan
bygd och skola.

Sammanfattning

Enligt beslut i regionstyrelsen (RS 2021/701) erbjuds en utvecklingsaktör att driva ett
pilotprojekt under perioden 2021-2024 avseende lokal samverkan mellan bygd och
skola. Region Gotland beslutar att erbjuda föreningen GUBIS (gotländska
utvecklingsbolag i samverkan) att bli projektägare för pilotprojekt. Projektägaren
GUBIS inkommer under hösten 2021 med förslag på projektplan och
projektorganisation till Region Gotland.

Ärendebeskrivning

I utredningen ”Framtidens skola” identifierades ett starkt engagemang i Gotlands
bygder från såväl lokalt näringsliv som lokala utvecklingsaktörer (föreningar och
utvecklingsbolag), samt en vilja till dialog och samhandling. Dialogen mellan Region
Gotland och bygderna ska utvecklas.
Enligt beslut i regionstyrelsen (RS 2021/701) erbjuds en regional utvecklingsaktör att
driva ett pilotprojekt under perioden 2021-2024. Projektet handlar om att driva
utvecklingsprocesser med fokus på samverkan mellan bygd och skola, nybyggnation
av bostäder och lokal attraktionskraft. Arbetet sker tillsammans med Region
Gotland. Pilotprojektet ska genomföras runt två skolor på Gotland som båda var
nedläggningshotade i utredningen ”Framtidens skola”. Förslaget är att pilotprojektet
utgår från Kräklingbo skola (förskola och åk 1-6) och Stenkyrka skola (förskola och
åk 1-6) med sina respektive upptagningsområden.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/701

Region Gotland beslutar att erbjuda föreningen GUBIS (gotländska utvecklingsbolag
i samverkan) att bli projektägare för pilotprojekt. Projektägaren GUBIS inkommer
under hösten 2021 med förslag på projektplan och projektorganisation till Region
Gotland.

Bedömning

Projektet behöver ledas av en regional utvecklingsaktör med bred förankring inom
landsbygdsutveckling och erfarenhet av att driva regionala utvecklingsprojekt.
Föreningen GUBIS fyller 10 år i år och har under sitt första decennium drivit ett
antal utvecklingsprocesser.
GUBIS fokusområden 2021:
GUBIS
Vatten – Bevattning - Reningsverk
Byggnation av bostäder
Hållbarhet och energiomställning
Förskola
Utvecklad kollektivtrafik, hållbara flerfunktionella transporter
Finansiering

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att GUBIS har den erfarenhet,
kompetens och de resurser som krävs för att driva detta projekt vidare.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Föreningen GUBIS (gotländska utvecklingsbolag i samverkan)
Organisationen Hela Sverige ska leva Gotland
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 222

Uppdrag. Pilotprojekt kring förstärkt arbete
inom ramen för landsbygdsutveckling med
fokus på lokal samverkan, attraktionskraft
och bostadsbyggande

RS 2021/701

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Region Gotland erbjuder föreningen GUBIS (gotländska utvecklingsbolag i
samverkan) att bli projektägare för pilotprojekt avseende lokal samverkan mellan
bygd och skola.

Enligt beslut i regionstyrelsen 2021-05-26, § 162 erbjuds en utvecklingsaktör att driva
ett pilotprojekt under perioden 2021-2024 avseende lokal samverkan mellan bygd
och skola. Region Gotland beslutar att erbjuda föreningen GUBIS (gotländska
utvecklingsbolag i samverkan) att bli projektägare för pilotprojekt. Projektägaren
GUBIS inkommer under hösten 2021 med förslag på projektplan och projektorganisation till Region Gotland.
Projektet behöver ledas av en regional utvecklingsaktör med bred förankring inom
landsbygdsutveckling och erfarenhet av att driva regionala utvecklingsprojekt.
Föreningen GUBIS fyller 10 år i år och har under sitt första decennium drivit ett
antal utvecklingsprocesser.
-

GUBIS fokusområden 2021:
Vatten-bevattning-reningsverk
Byggnation av bostäder
Hållbarhet och energiomställning
Förskola
Utveckla kollektivtrafik, hållbara flerfunktionella transporter
Finansiering

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att GUBIS har den erfarenhet,
kompetens och de resurser som krävs för att driva detta projekt vidare.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/963
25 januari 2021

Nanna Sörling

Regionstyrelsen

Resultat program sänkta inköpskostnader
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


Ta emot informationen och bifalla fortsatt utveckling av inköpsarbetet.

Sammanfattning

Rapportering av status pågående upphandlingar 2021 görs på möte RS AU 14
sept, 2021 och biläggs därefter skrivelsen. Detta för att få uppdaterade siffror till
mötet då status förändras löpande.

Beskrivning pågående strategiskt inköpsarbete inom program sänkta
inköpskostnader. Program sänkta inköpskostnader genomförs efter
Regionfullmäktiges beslut 2021-03-29 om att godkänna slutrapporten från projekt
sänkta inköpskostnader. Regionstyrelsen fick med beslutet i uppdrag att fortsatt
utveckla inköpsarbetet och samordna arbetet tillsammans med nämnder och
styrelser. I skrivelsen rapporteras det pågående strategiska inköpsarbetet inom
programmet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/963

Ärendebeskrivning

Följande delar ingår i programmet:
A. Samordnade linjeuppdrag
B. Projekt Digitaliserat inköp
C. Plan och genomförande per förvaltning – åtgärder per förvaltning
Nedan modell används som stöd för verksamhetsutvecklingen och för att strukturera
arbetet i programmet.
Del A Samordnade linjeuppdrag
1. Omvärld
3. Styrning

4. Processer

7. Utveckling
& förvaltning
5. Organisation
6. Intern styrning & kontroll

2. Internt Region Gotland
Del B Projekt digitaliserat inköp
Del C Åtgärder per förvaltning
Utvecklingsarbete rapporterades till RS AU 10 februari 2021 med utgångspunkt från
förslagen om utvecklat inköpsarbete samt från verksamhetsplan 2021. I stort har alla
aktiviteter påbörjats enligt plan. Vidare har ytterligare aktiviteter tillkommit. En
statusrapportering nedan.
Planering program sänkta inköpskostnader
Del A, de samordnade linjeuppdragen har brutits ned på aktivitetsnivå för att planera
vad som behöver genomföras, hur, med vilken prioritet, i vilken ordning och av vem.
Planering inom Del B projekt digitaliserat inköp är påbörjat 23/8-2021.
En övergripande plan har gjorts för del C att etablera plan och genomförande av
utvecklingsaktiviteter inom förvaltningarna.
Hösten 2021 ska en övergripande förändringsplan 2021 – 2023 utarbetas.
Karaktäristiskt för arbetet är att genomförande pågår samtidigt som aktiviteter
planeras. Vi arbetar iterativt, dels för att snabbare nå resultat i genomförandet dels
för att planeringen inte kan göras exakt då vi vinner erfarenheter i det praktiska
arbetet. Den planering som görs är därför en ram och inte exakt styrning.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/963

1. Omvärld
a) Intressentanalys genomförd, ska dokumenteras och struktureras för
spårbarhet och årlig uppföljning samt säkerställa relevanta aktiviteter
per intressent.
b) Etablerat upphandlingsforum näringsliv Gotland våren 2021. Dialog
näringslivsberedningen för ökad samverkan med näringslivet. Ett
antal aktiviteter har föreslagits för upphandlingsforum näringsliv
Gotland, ska diskuteras och kvalitetssäkras av gruppen 15 september,
2021. I detta ingår utredning möjligheter lokala leverantörer kontra
upphandlingslagstiftning för att stödja det lokala näringslivet i den
utsträckning som är möjlig.
c) Dialog arbetslivsintegrerade sociala företag (ASF) för ökat samarbete
och stöd. Vidare för att söka utveckla upphandlingsförfarande som
underlättar för dessa företag att lämna anbud. Dialog med
representanter våren 2021. Uppstart upphandlingsforum ASF
Gotland hösten 2021.
d) Vidareutveckla miljöarbetet i samband med upphandlingar för att
stärka klimatkraven vid upphandlingar (preliminär start maj 2021,
ändrad till sept 2021 pga resursskäl tid).
e) Media – arbete med proaktiva åtgärder såsom pressmeddelande för
information om beslut etc i några upphandlingar. Ett arbete för ökad
dialog och samverkan med media behöver göras.
2. Internt Region Gotland
a) Arbete pågår med ökad synlighet och tydlighet kring vikten av
upphandlingsfrågor för att kunna vidareutveckla inköpsarbetet.
Löpande informationsinsatser genomförs och vi samverkar under det
fortsatta arbetet för att få synpunkter och genomföra arbetet i god
dialog med våra intressenter.
b) Strategiskt upphandlingsforum har etablerats med en chef per
förvaltning för strategisk ledning och förankring i förvaltningarna.
3. Styrning
a) Fortsatt översyn upphandlingsstödsenhetens uppdrag i förhållande till
styrande dokument, VP etc pågår. Detta för tydlig koppling mellan
övergripande mål och upphandlingsarbetet som genomförs samt god
prioritering och fördelning av arbetsuppgifter inom upphandling.
Översyn av policy och riktlinjer för inköp och upphandling pågår.
4. Processer
a) Arbetet med processkartläggning pågår. I detta ingår såväl processer
för strategiskt inköp som för alla faser i inköpsprocessen. Så
småningom ska processbeskrivningarna byggas ut med
beslutspunkter, ansvarsfördelning, systemöversyn och arbetssätt.
Vidare pågår uppföljning av den etablering av 4-årig årscykel som
gjordes 2020. Årscykeln ska ge en stabil cykel över åren och bidra till
långsiktighet samt god planering och uppföljning.
b) Processutveckling pågår av anskaffningscykel för helhetsorientering
och underlätta ökat fokus på förarbete och uppföljning av avtal efter
det faktiska upphandlingsarbetet.
c) Översyn förarbete och uppföljning för ökad kvalitet i dessa delar av
anskaffningscykeln har påbörjats våren 2021, ska fortsätta höst 2021.
Detta kommer också att bidra till ökad kvalitet i upphandlingsarbetet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/963

d) Etablera upphandlingssupport påbörjades i mars 2021. Detta görs för
ökad tillgänglighet och inköpsstöd till inköpande verksamheter på
Region Gotland och omvärld. Också för att frigöra tid för
upphandlarna m. fl. på Region Gotland att arbeta med upphandling.
e) Utveckling av intranät och externwebb samt dokumentation för ökat
inköpsstöd till verksamhet och omvärld pågår.
5. Organisation
a) Översyn av organisation för upphandlingsstödsenheten för att över
tid säkerställa en optimal organisation givet enhetens uppdrag pågår.
b) Rekrytering inköpsstrateg och 1 upphandlare genomförd våren 2021
Detta för att dels säkerställa resurs till Region Gotlands strategiska
inköpsarbete dels säkerställa resurser för att genomföra
upphandlingar. Rekrytering av 3 upphandlare pågår hösten 2021.
c) Översyn ansvar och roller avtalsförvaltning för att säkerställa kvalitet i
arbetet med förvaltning av avtal genom hela anskaffningscykeln.
d) Kompetensförsörjning genomförs löpande. Översyn av
karriärmöjligheter inom upphandling på Region Gotland ska göras.
6. Intern styrning & kontroll
a) Projekt digitaliserat inköp ska ge vidareutvecklad e-handel, genom
systemstöd underlätta för verksamheten att göra effektiva och
avtalstrogna inköp samt systemstöd för planering och uppföljning av
upphandlingsarbetet (start planering mars 2021 och start projekt aug
2021).
b) Göra modell för intern styrning och kontroll för att säkerställa ett
effektivt och regelmässigt inköpsarbete. Arbetet är påbörjat maj 2021.
c) Fortsätta arbetet med att utveckla mätbarhet över tid inom
upphandling. Detta för att ha goda beslutsunderlag kring kommande
upphandlingar samt hur dessa ska bemannas.
d) Översyn modell för avtalsförvaltning för att säkerställa kvalitet i
arbetet med förvaltning av avtal genom hela anskaffningscykeln
pågår.
e) Översyn beredskapsorganisation och rutiner inom upphandling och
inköp pågår med erfarenheter från arbetet med Covid 19.
f) Arbete mot mutor, jäv och korruption pågår.
g) Översyn leverantörs- och avtalstrohet – metod och pilot – för att
säkerställa dessa två variabler framöver på Region Gotland.
Underlag och verktyg för mätbara resultat för att ha goda
beslutsunderlag kring kommande upphandlingar samt hur dessa ska
bemannas. Kan påbörjas när förutsättningar finns i form av
systemstöd etc.
7. Utveckling & förvaltning
Se ”planering program sänkta inköpskostnader” ovan.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/963

Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att program för sänkta inköpskostnader pågår med
progress och enligt den planering som gjorts. Programmet bidrar till effekter och
resultat som utvecklar Region Gotlands inköpsarbete. Programmet har god potential
att sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Vidare att
bidra till de strategiska målen
1.
2.
3.
4.

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Att fortsätta genomförandet av aktiviteter inom program Sänkta inköpskostnader för
att säkerställa effekthemtagning framåt blir avgörande.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 223

Uppdrag. Sänkning av inköpskostnader

RS 2019/963

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
x Fortsatt utveckling av inköpsarbetet bifalls.
x

Rapportering av status pågående upphandlingar 2021 görs på regionstyrelsens arbetsutskott den 14 september, 2021 och biläggs därefter skrivelsen. Detta för att få
uppdaterade siffror till mötet då status förändras löpande.
Beskrivning pågående strategiskt inköpsarbete inom program sänkta inköpskostnader. Program sänkta inköpskostnader genomförs efter regionfullmäktiges
beslut 2021-03-29 om att godkänna slutrapporten från projekt sänkta inköpskostnader. Regionstyrelsen fick med beslutet i uppdrag att fortsatt utveckla inköpsarbetet och samordna arbetet tillsammans med nämnder och styrelser. I skrivelsen
rapporteras det pågående strategiska inköpsarbetet inom programmet.
Förvaltningen gör bedömningen att program för sänkta inköpskostnader pågår med
progress och enligt den planering som gjorts. Programmet bidrar till effekter och
resultat som utvecklar Region Gotlands inköpsarbete. Programmet har god potential
att sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Vidare att
bidra till de strategiska målen
-

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Att fortsätta genomförandet av aktiviteter inom program Sänkta inköpskostnader för
att säkerställa effekthemtagning framåt blir avgörande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Nanna Sörling, upphandlingschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 224

Information - Uppdrag. Utreda möjligheten
att etablera tillfälligt studentboende på
Korpralen 1

RS 2021/1244

Arbetsutskottets beslut
x

Informationen mottages.

Arbetsutskottet informeras om pågående utredning. Utredningsunderlag bifogas
kallelse till regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av Anna Adler, exploateringsstrateg, regionstyrelseförvaltningen
och Roger Möller, markingenjör teknikförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/982
21 juli 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Remissyttrande över betänkandet Ombuds tillgång till vårdoch omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom
vården (SOU 2021:39)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen avger remissyttrande i enlighet med upprättat förslag.

Ärendet

Socialdepartementet har den 11 juni 2021 remitterat Utredningen om sammanhållen
information inom vård och omsorgs slutbetänkande Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) för
svar senast den 8 oktober 2021.1 Regionen har genom hälso- och sjukvårdsnämnden
och socialnämnden tidigare yttrat sig över utredningens delbetänkande
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).2
Med hänsyn till remisstidens förläggning har utarbetandet av detta remissvar
samordnats av regionstyrelseförvaltningen. I utarbetandet har chefläkaren Gunnar
Ramstedt och kvalitetschefen Öystein Berge deltagit. Bedömningen har gjorts att
utredningens förslag i allt väsentligt bör tillstyrkas. Förslag till yttrande har upprättats
i enlighet med denna bedömning, bilaga.

Beslutsunderlag

Socialdepartementets remiss
https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-sou-202139-ombuds-tillgang-till-vard--ochomsorgsuppgifter-och-forenklad-behorighetskontroll-inom-varden/

https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-sou-202139-ombuds-tillgang-till-vard--och-omsorgsuppgifter-ochforenklad-behorighetskontroll-inom-varden/
2 https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-av-sou--20214-informationsoverforing-inom-vard-och-omsarg/
1
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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 2021/982

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialdepartementet
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2021/982
Datum

Socialdepartementet

Remissyttrande över betänkandet Ombuds tillgång till vårdoch omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom
vården (SOU 2021:39)


Ert dnr S2021/04713

Region Gotland som beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Ombuds
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom
vården (SOU 2021:39) får anföra följande.
Avsnitt 6 Ombuds elektroniska tillgång till vård- och omsorgsuppgifter

Region Gotland tillstyrker i huvudsak förslaget. Regionen skulle dock önska att de
överväganden och förslag som en offentlig vårdgivare ska göra vid framförallt ett
avvisande av ett ombud kunde utvecklas och förtydligas i propositionen. Som
förslaget är konstruerat, alldenstund den enskilde inte själv anses kunna vara
kompetent att ge fullmakt, innebär det att en offentlig reglerad förmån beviljas, nekas
eller ändras i fråga om att godta ett ombud. Det kan förstås som myndighetsutövning
mot såväl huvudmannen som ombudet, vilket i vissa fall kan kräva motivering av
beslut. Ombudet torde såsom registrad även få egna rättigheter visavi vårdgivaren.
Utredningen upplyser i förbigående om vad som följer av objektivitetsprincipen och
möjligheten att ha interna rutiner. Men det är inte en tillräcklig normering för en
prövning eller en omprövning av en förmån.
Avsnitt 7 HOSP-registret på internet

Region Gotland har inget att erinra mot förslaget.
Avsnitt 8 Annan elektronisk tillgång till HOSP-registret

Region Gotland har inget att erinra mot förslaget.
Bilaga 4 Frågeställningar för fortsatt utredning ur ett dataskydds- eller
sekretessperspektiv

Region Gotland tillstyrker utredningens förslag till fortsatta utredningar.
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Region Gotland
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Regionstyrelsen
Region Gotland

Yttrande
RS 2021/982

Regionstyrelsen

Eva Nypelius
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Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tuesday, August 10, 2021 at 13:56:12 Central European Summer Time

Ämne:
Re: Region Gotlands remissy2rande ert dnr diarienummer S2021-04713 - utkast
Datum:
onsdag 21 juli 2021 kl. 17:25:06 centraleuropeisk sommarCd
Från:
Öystein Berge
Till:
Patrik Pe2ersson, Gunnar Ramstedt
Bifogade ﬁler: image001.jpg, image001.jpg
Det är bra.
Öystein
Öystein Berge
Kvalitetschef
Region Gotland
Socialförvaltningen
Tfn 0498-204617
oystein.berge@gotland.se
From: Gunnar Ramstedt <gunnar.ramstedt@gotland.se>
Sent: Wednesday, July 21, 2021 4:00:40 PM
To: Patrik Pe2ersson <patrik.pe2ersson@gotland.se>; Öystein Berge <oystein.berge@gotland.se>
Subject: SV: Region Gotlands remissy2rande ert dnr diarienummer S2021-04713 - utkast
Hej!
Det är bra. Det är precis lagom. Jag har inga andra synpunkter.
Vänliga hälsningar
Gunnar
..................................................
Gunnar Ramstedt
Chefläkare
Telefon: 0498-26 82 65, 073-765 80 98
E-post: gunnar.ramstedt@gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se
facebook.com/regiongotland
..................................................

Från: Patrik Pe2ersson <patrik.pe2ersson@gotland.se>
Skickat: den 21 juli 2021 15:09
Till: Gunnar Ramstedt <gunnar.ramstedt@gotland.se>; Öystein Berge <oystein.berge@gotland.se>
Ämne: Region Gotlands remissy2rande ert dnr diarienummer S2021-04713 - utkast

Synpunkter?
/Patrik
Page 1 of 2
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Remiss
2021-06-10
S2021/04713

Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård

Remiss av betänkandet Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
(SOU 2021:39)

Remissinstanser

Aleris
Almega
Anhörigas riksförbund
Attendo
Barnombudsmannen
Bengtsfors kommun
Biobank Sverige
Bolagsverket
Capio
DHR (Delaktighet, handlingskraft och Rörelsefrihet)
Doktor.se
Dorotea kommun
E-hälsomyndigheten

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Fagersta kommun
Falun kommun
FAMNA
Folkhälsomyndigheten
Forte
Fremia
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Föreningen Sveriges Socialchefer
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Umeå
Genomic Medicine Sweden (GMS)
Gnosjö kommun
Gällivare kommun
Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Huddinge kommun
Inera AB
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Integritetsskyddsmyndigheten
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Justitiekanslern (JK)
Kalmar kommun
Kammarrätten i Sundsvall
Karolinska Universitetssjukhuset
Kommunal
KRY
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Linköpings kommun
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
Läkemedelsverket
Malmö kommun
Min Doktor
Mora kommun
Motala kommun
Munkfors kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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Nationellt kompetenscenter Anhöriga
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Orust kommun
Patientnämnden i Stockholms län
Patientnämnden-Etiska nämnden i Västernorrlands län
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Praktikertjänst
Privattandläkarna
Regelrådet
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
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Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Riksförbundet gode män och förvaltare
Ronneby kommun
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sandvikens kommun
Skara kommun
Skånes universitetssjukhus (SUS)
Socialstyrelsen
SPF Seniorerna
Staffanstorp kommun
Statens medicinsk-etiska råd
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Stiftelsen Forska!Sverige
Stockholms kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Swedish Medtech
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Läkaresällskapet
Svenskt demenscentrum
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Standardiseringsförbund
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Synskadades riksförbund
Sävsjö kommun
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Teknikföretagen
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Tjänstetandläkarna
Torsby kommun
Universitets- och högskolerådet
Uppsala kommun
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vetenskapsrådet
Vimmerby kommun
Vingåker kommun
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen
Växjö kommun
Åre kommun
Örebro kommun
Östersund kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 8 oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/04713 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Cecilia Halle
Ämnesråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com

8 (8)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 226

Remiss av betänkandet Ombuds tillgång till
vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården
(SOU 2021:39)

RS 2021/982

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Remissyttrande gällande Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) överlämnas till
Socialdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Socialdepartementet har den 11 juni 2021 remitterat Utredningen om sammanhållen
information inom vård och omsorgs slutbetänkande Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) för
svar senast den 8 oktober 2021. Regionen har genom hälso- och sjukvårdsnämnden
och socialnämnden tidigare yttrat sig över utredningens delbetänkande Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).
Med hänsyn till remisstidens förläggning har utarbetandet av detta remissvar
samordnats av regionstyrelseförvaltningen. I utarbetandet har chefläkaren Gunnar
Ramstedt och kvalitetschefen Öystein Berge deltagit. Bedömningen har gjorts att
utredningens förslag i allt väsentligt bör tillstyrkas. Förslag till yttrande har upprättats
i enlighet med denna bedömning.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialdepartementets remiss
Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/921
28 juli 2021

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Remiss av SOU 2021 36 Godemän och förvaltare - en översyn
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar regionstyrelseförvaltningens förslag till remissyttrande
(bilaga).

Ärendebeskrivning

Region Gotland har inbjudits att senast den 8 oktober 2021 lämna synpunkter på
SOU 2021:36 Godemän och förvaltare – en översyn.
Överförmyndarnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter till
regionstyrelseförvaltningen. Nämndens synpunkter har beaktats i
regionstyrelseförvaltningens utarbetade förslag till remissyttrande (se bilaga).
Regionstyrelsen föreslås att för Region Gotlands räkning anta förslaget till yttrande.
Beslutsunderlag

Synpunkter från överförmyndarnämnden 2021-06-29
https://regeringen.se/remisser/2021/05/remiss-av-sou-202136-gode-man-ochforvaltare--en-oversyn/

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L2@regeringskansliet.se
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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

Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2021/921
1 september 2021

Justitiedepartementet

Remiss av SOU 2021:36 Godemän och förvaltare - en översyn
-

Ju2021/01883

Region Gotland som getts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:36 Godemän och
förvaltare – en översyn får anföra följande
Inledning

Inledningsvis gör Region Gotland bedömningen att det är en välkommen och
efterlängtad utredning med flertalet väl genomarbetade och bra förslag. Utredningen
är omfattande och har lämnat ett stort antal förslag, där Region Gotland ställer sig
positiv till merparten av förslagen.
Ett stort antal förslag i utredningen är dock helt avhängiga att en central aktör utses
där en ny statlig myndighet med ett övergripande ansvar på området inrättas. Region
Gotland ser därför i dagsläget vissa svårigheter med att fullt ut tillstyrka dessa, i
grunden positiva förslag, då det ännu är osäkert huruvida en sådan central aktör
kommer att inrättas och på vilket sätt den i sådana fall kommer att utformas. Med
detta sagt får Region Gotland avge följande synpunkter på utredningens förslag.
6.4.1 Ökad översyn för huvudmannen, 6.4.2 Huvudmannen ska informeras om
överförmyndarens granskning

Förslaget avstyrks.
Region Gotland ser positivt på utredningens ambition att öka huvudmännens insyn i
ställföreträdarens uppdrag och löpande arbete, men bedömer att utredningens förslag
riskerar att försvåra rekrytering av ställföreträdare, något som redan idag är ansträngt.
Region Gotland ser att det är av största vikt att fokusera på att behålla, rekrytera och
utbilda ställföreträdare, vilket befaras bli svårare om kravet på ställföreträdare ökar.
Region Gotland kan konstatera att det sedan länge har skett en utveckling med ett
växande antal äldre personer och fler psykiskt sjuka ute i samhället, vilket har
inneburit en ökning av antalet huvudmän med behov av mer långtgående stöd.
Generellt har detta inneburit att ställföreträdarna har fått ett större ansvar och att
överförmyndarna i dagsläget har tillsyn över både fler och mer komplicerade ärenden
än förut. Det ligger även i farans riktning att förslagen kommer att öka arbetsbördan
för tjänstemännen ytterligare både administrativt och inom tillsynsområdet, vilket
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Region Gotland
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riskerar att förlänga handläggningstider och i allmänhet urholka de positiva
stödinsatser för ställföreträdare som i övrigt föreslås i utredningen.
Redan med befintlig lagstiftning finns goda möjligheter för den enskilde
huvudmannen och för överförmyndare att bilda sig en uppfattning om hur
ställföreträdarskapet fortlöper, genom den årliga redogörelse som lämnas in och via
de relativt täta kontakter som tjänstemännen har med flertalet av ställföreträdarna.
11.4.1 Begreppen ekonomiska och personliga angelägenheter ska avgränsa
ställföreträdarens uppdrag

Förslaget tillstyrks.
Region Gotland ser positivt på förslaget att avgränsa uppdraget för gode män och
förvaltare till att omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Region Gotland
ser positivt på att modernisera språkbruket och göra det mer kompatibelt med
närliggande lagstiftning. Dock ser regionen med förvåning på att just begreppet god
man inte har varit föremål för granskning under utredningen. Begreppet är visserligen
väl etablerat, men Region Gotland anser att det i dagens moderna samhälle borde
finnas ett bättre och mer könsneutralt begrepp.
16.5.1 Tydligare krav på ställföreträdarens redovisning

Förslaget avstyrks.
Region Gotland menar att det vore betungande att göra det obligatoriskt för
ställföreträdare att lämna in en årsberättelse. Region Gotland anser det tillräckligt att
utveckla den redan befintliga redogörelseblanketten för att fylla det eventuella behov
av ytterligare information som kan finnas.
Det råder dock delade meningar huruvida dagens redogörelseblankett borde vara
föremål för vitesföreläggande. Region Gotland vill understryka att
redogörelseblanketten måste vara lättförståelig och att frågorna bör begränsas till det
som bedöms som vital information.
Om redogörelsen blir för omfattande är risken överhängande att det blir ännu
svårare att rekrytera och behålla ställföreträdare, som redan i dag känner att
arbetsuppgifterna är krävande och betungande.
Region Gotland kan också konstatera att handläggningstiderna kommer att öka
drastiskt som en effekt av ytterligare pålagor på ställföreträdarna.
Slutligen kan konstateras att det snarare är en resursbrist och bristfällig möjlighet att
inhämta uppgifter på ett smidigt sätt från allsköns aktörer som hindar en mer
långtgående tillsyn än vad som sker idag.
17.5.2 En tidsgräns för granskning ska införas

Förslaget avstyrks.
Region Gotland bedömer att dagens lagstiftning är fullt tillräcklig och ger
huvudmannen goda möjligheter att tillvarata sina rättigheter på ett betryggande och
rimligt sätt.
Förvaltningslagens bestämmelser stadgar redan idag att överförmyndarnämnden ska
underrätta huvudmannen om väsentliga förseningar i ärendet och ger också
huvudmannen rätt att själv eller med hjälp av sin ställföreträdare skriftligen begära att
myndigheten fattar beslut i ärendet.
20.7.1 Överförmyndarnämnden ska bli den obligatoriska organisationsformen

Förslaget avstyrks.
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Region Gotland anser att det rimligen bör falla inom den kommunala kompetensen
att avgöra huruvida verksamheten ska organiseras genom en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd. Det är, som utredningen lyfter fram, av central betydelse att
överförmyndaren är organiserad på ett sätt som ger förutsättningar för hög
rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten. Denna bedömning ska, med fördel, göras
av den egna kommunen, som känner sin egen kommun bäst.
Region Gotland har på grund av sitt ö-läge och ringa storlek behov av att anpassa sin
verksamhet efter den kompetens som finns tillgänglig och skapa den bästa lösningen
utifrån de förutsättningar som finns i regionen. Eftersom kompetens och kvalitet hos
nämnd och kansli kan skifta över tid och förändringarna kan vara svåra att förutse är
det av största vikt att den kommunala självstyrelsen inte inskränks i denna fråga
framförallt ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi vill även betona att vi har begränsade
möjligheter till samverkan med andra kommuner i dagsläget och anser även därför att
frågan om nämnd som obligatorisk organisationsform borde beslutas lokalt.
22.7.1 Överförmyndaren ska besluta i ärenden om godmanskap enligt 11 kap. 4 §
föräldrabalken

Förslaget tillstyrks.
Region Gotland är positiv till att överförmyndaren får en ökad beslutanderätt. I
dagsläget är merparten av godmanskapen inte tvistiga och det tyngsta
utredningsansvaret ligger redan på överförmyndarnämnden att utföra.
Region Gotland vill dock påpeka att den eventuella vinst av en smidigare
handläggning riskerar att helt utebli för det fall det inte sker en resursöverföring från
stat till kommun, då överförmyndarnämndens handläggning och administration
genom förslaget kommer att öka avsevärt i omfattning. Det är också av central vikt
att det sker en adekvat kompetensöverföring från tingsrätterna till
överförmyndarverksamheterna, för att värna rättssäkerheten på ett fullgott sätt.
25.7.1 Ett nationellt ställföreträdarregister ska inrättas, 26.5.1 E-legitimation och
anpassade digitala tjänster för huvudmän

Förslagen tillstyrks.
Region Gotland välkomnar förslaget att upprätta ett nationellt ställföreträdarregister.
Det är av yttersta vikt att skapa de rätta förutsättningarna för att kunna digitalisera
överförmyndarverksamheterna och rusta dessa för dagens moderna och allt mer
digitala samhälle. Region Gotland menar att ett nationellt ställföreträdarregister är
absolut nödvändigt för att uppnå detta.
Region Gotland vill dock framhålla betydelsen av att en centralt ansvarig aktör är
personuppgiftsansvarig för registret.
Region Gotland välkomnar också utredningens positiva inställning till de förslag som
lämnats i betänkandet SOU 2019:14, innebärande att en säker statlig e-legitimation,
tillgänglig för alla, ska tas fram. Region Gotland ser att fördelarna med en säker
statlig e-legitimation långsiktigt kommer att underlätta för de huvudmän som idag
känner av det digitala utanförskapet.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis vill Region Gotland påpeka att även om regionen uppskattar och
ser positivt på den utredning som gjorts hade Region Gotland önskat en än mer
omfattande utredning, som sett över hela lagstiftningen kring
överförmyndarfrågorna. Den nu genomförda utredningen ger förslag som mer lappar
och lagar, men som inte på ett grundligt och adekvat sätt tagit itu med den obsoleta
och omoderna lagstiftning som fortfarande gäller.
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Region Gotland vill också trycka lite extra på det merarbete som regionen ser att
lagförslagen kommer innebära för överförmyndarnämnderna, och att det därför är av
största vikt att finansiering och kompetensöverföring säkras, för att
överförmyndarnämnderna ska ha en chans att hänga med i utvecklingen och ta på sig
ett större ansvar med bibehållen rättssäkerhet. Enligt SKR´s beräkningar bör de
faktiska kostnaderna för kommunerna landa på ungefär 393 miljoner kronor årligen
om samtliga av utredningens förslag genomförs. Detta är kostnader som
kommunerna behöver bli garanterade kompensation för.
Avslutningsvis ser Region Gotland att det finns en del lagtekniska otydligheter som
behöver ses över och förtydligas i propositionen, t.ex. gällande förslaget att det av lag
uttryckligen ska framgå att godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB) ska
upphöra om huvudmannen inte längre samtycker och samtycke är en förutsättning
för anordnande (11 kap. 19 § FB). Här ställer sig regionen frågande till hur
lagförslaget ska tolkas, är det ställföreträdarskapet som sådant, alltså formen, som ska
upphöra i detta fall, eller kan man tolka det som att det även gäller situationer när
huvudmannen inte längre samtycker till just den specifika ställföreträdaren?
Det finns flertalet exempel på liknande otydligheter genomgående i hela utredningen
och dess lagförslag, där Region Gotland ser att det är av stor vikt att i proposition
och lagkommentarer på ett adekvat och tydligt sätt förtydliga hur
överförmyndarnämnderna ska tolka respektive lagparagraf.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Överförmyndarnämnden

Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36
Förslag till beslut

•

Överförmyndarnämnden godkänner förslaget på synpunkter gällande
betänkandet Gode män och förvaltare-en översyn SOU 2021:36

Betänkandet SOU 2021:36 Gode män och förvaltare-en översyn

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden välkomnar utredningen om gode män och förvaltare och bedömer
betänkandet som genomarbetat och tillstyrker majoriteten av förslagen. Vi vill dock påpeka
att ett stort antal lagförslag presenterade i utredningen är avhängiga bildandet av en ny
myndighet. För att vi ska kunna tillstyrka majoriteten av förslagen anser vi att det är helt
avgörande att en centralt ansvarig aktör utses för att det också ska bli möjligt att genomföra
en genomtänkt reformering av lagstiftningen och överförmyndarverksamheten i enlighet
med utredningens förslag.
Överförmyndarnämnden är också mycket positiv till förslaget till att upprätta ett nationellt
ställföreträdarregister och i anslutning även positiv till att utredningen stödjer utvecklandet av
en statlig e-legitimation. Förslagen är en ofrånkomlig del i den pågående digitaliseringen av
verksamhetsområdet och kommer även långsiktigt att främja de huvudmän som idag känner
av det digitala utanförskapet.
Överförmyndarnämnden avstyrker de förslag som handlar om att ålägga både ställföreträdare
och tjänstemän att informera och redovisa uppgifter till huvudmännen löpande i form av
årsberättelse och underrättelser. Förslagen innebär rejäla kostnadsökningar för Region
Gotland som i nuläget är en kommun med ökande behov av ställföreträdare,
rekryteringsproblem och en åldrande befolkning. Sammanfattningsvis ser
överförmyndarnämnden generellt positivt på att förstärka huvudmännens ställning men
förslagen riskerar att motverka snarare än se till att huvudmännen får den hjälp de behöver.
Överförmyndarnämnden avstyrker även förslaget om att göra överförmyndarnämnd till
obligatorisk organisationsform. Region Gotland har på grund av sin geografiska position och
storlek behov av att anpassa sin verksamhet efter den kompetens som finns tillgänglig och
skapa den bästa lösningen utifrån de förutsättningar som finns. Överförmyndarnämnden
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anser därför att det är helt avgörande att den kommunala självstyrelsen inte inskränks i denna
fråga.

Synpunkter på betänkandets förslag
6.4.1 Ökad insyn för huvudmannen och 6.4.2 Huvudmannen ska informeras om
överförmyndarens granskning
Överförmyndarnämnden avstyrker förslagen om att ställföreträdarna ska hålla huvudmannen
löpande informerad om uppdraget och därefter redovisa informationen i den obligatoriska
årsberättelsen på heder och samvete. Vi bedömer att kraven är för högt ställda på en syssla
som i grunden är ideell och de höjda kraven riskerar bland annat att försvåra den redan
ansträngda rekryteringsprocessen.
Vi anser att det är långt mer nödvändigt att fokusera på att hålla kvar, rekrytera och utbilda
ställföreträdare vilket kommer att försvåras om kraven på framförallt ställföreträdare höjs
markant. Särskilt kännbart och många gånger onödigt krånglig blir också situationen för de
ställföreträdare som hjälper en anhörig och sällan tar ut något arvode och denna grupp utgör
trots allt cirka femtio procent av det totala antalet ställföreträdare i verksamheten.
Vi konstaterar vidare att det sedan länge har skett en utveckling med ett växande antal äldre
personer och fler psykiskt sjuka ute i samhället vilket har inneburit en ökning av antalet
huvudmän med behov av mer långtgående stöd. Generellt har detta inneburit att
ställföreträdarna har fått ett större ansvar och att överförmyndarna i dagsläget har tillsyn över
både fler och mer komplicerade ärenden än förut. Förslagen kommer att öka arbetsbördan
för tjänstemännen ytterligare både administrativt och inom tillsynsområdet vilket riskerar att
förlänga handläggningstiderna och i allmänhet urholka de positiva stödinsatser för
ställföreträdare som föreslås i utredningen.
Till sist anser vi att det redan i dagsläget finns gott om möjligheter för verksamheten att bilda
sig en uppfattning om hur ställföreträdarskapet sköts, dels genom den redogörelse som
årligen lämnas in och granskas och dels genom den relativt täta kontakt som tjänstemännen
har med många av ställföreträdarna.
Vi vill också framhålla att nuvarande lagstiftning på området väl täcker de rättigheter som
huvudmannen har, däremot kan det finnas anledning att öka informationen om de
existerande rättigheterna vilket är i linje med utredningens förslag att förstärka information
och utbildning generellt inom området.
Sammanfattningsvis är vi positiva till att förbättra insynen för huvudmännen generellt men
anser att ovan nämnda förslag underskattar de konsekvenser som förslagen innebär.
11.4.1 Begreppen ekonomiska och personliga angelägenheter ska avgränsa
ställföreträdarens uppdrag
Överförmyndarnämnden tillstyrker förslaget att avgränsa uppdraget som god man eller
förvaltare av begreppen ekonomiska och personliga angelägenheter. Vi ställer oss positiva till
att modernisera språkbruket och göra det kompatibelt med närliggande lagstiftning men
anser att det är anmärkningsvärt att begreppet god man inte har varit föremål för granskning
under utredningen.
Begreppet är visserligen etablerat men symboliserar vem det är man kan lita på och vem man
vänder sig till om man behöver hjälp. Vi anser därför att begreppet god man är på gränsen
till oanvändbart i dagens samhälle och borde ersättas med ett könsneutralt begrepp för att ge
en fullgod och uppdaterad beskrivning av vad en god man är.
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16.5.1 Tydligare krav på ställföreträdarens redovisning
Överförmyndarnämnden avstyrker förslaget om att göra det obligatoriskt att lämna in en
årsberättelse. Överförmyndarnämnden anser att det borde räcka med att utveckla den redan
existerande redogörelseblanketten för att fylla eventuellt behov av ytterligare information.
Det råder dock delade meningar huruvida dagens redogörelseblankett borde vara föremål för
vitesföreläggande. Vi vill dock understryka att blanketten måste vara lättfattlig och att
frågorna bör begränsas till det som bedöms som vital information. Om redogörelsen blir för
omfattande blir det ännu svårare att rekrytera gode män och vi riskerar också att de
ställföreträdare som redan känner att arbetsuppgifterna är för krävande i dagsläget inte längre
vill vara kvar. Vi konstaterar också att handläggningstiderna kommer att öka dramatiskt som
en effekt av ytterligare pålagor på ställföreträdarna. Slutligen konstaterar vi att det snarare är
en resursbrist och möjligheten att inhämta uppgifter på ett smidigt sätt från diverse aktörer
som hindar en mer långtgående tillsyn än vad som sker idag.
17.5.2 En tidsgräns för granskning ska införas
Överförmyndarnämnden avstyrker förslaget. Vi ifrågasätter starkt nyttan med att skicka ut
information löpande som i många fall inte efterfrågas och som i vissa fall kan missförstås
eller uppfattas som oroande för huvudmannen. Förvaltningslagens bestämmelser föreskriver
redan idag att överförmyndarnämnden ska underrätta huvudmannen om väsentliga
förseningar i ärendet och ger också huvudmannen rätt att själv eller med hjälp av sin
ställföreträdare skriftligen begära att myndigheten fattar beslut i ärendet. Vi bedömer att
dagens lagstiftning ger huvudmannen goda möjligheter att tillvarata sina rättigheter på ett
betryggande och rimligt sätt.
20.7.1 Överförmyndarnämnden ska bli den obligatoriska organisationsformen
Överförmyndarnämnden avstyrker förslaget. Region Gotland har på grund av sin geografiska
position och storlek behov av att anpassa sin verksamhet efter den kompetens som finns
tillgänglig och skapa den bästa lösningen utifrån de förutsättningar som finns i regionen.
Eftersom kompetens och kvalitet hos nämnd och kansli kan skifta över tid och
förändringarna kan vara svåra att förutse är det av största vikt att den kommunala
självstyrelsen inte inskränks i denna fråga framförallt ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi vill även
betona att vi har begränsade möjligheter till samverkan med andra kommuner i dagsläget och
anser även därför att frågan om nämnd som obligatorisk organisationsform borde beslutas
lokalt.
22.7.1 Överförmyndaren ska besluta i ärenden om godmanskap enligt 11 kap. 4 §
föräldrabalken
Överförmyndarnämnden är positiv till att överförmyndaren får en ökad beslutanderätt. I
dagsläget är merparten av godmanskapen inte tvistiga och det tyngsta utredningsansvaret
ligger redan på överförmyndarnämnden att utföra. Det är dock viktigt att påpeka att den
eventuella vinsten av en smidigare handläggning helt kan utebli om det inte sker en
resursöverföring från stat till kommun eftersom handläggning och administration kommer
att öka avsevärt hos överförmyndarnämnden. Det är också centralt att överse att det sker en
kompetensöverföring från tingsrätterna till överförmyndarverksamheten vid behov.
25.7.1 Ett nationellt ställföreträdarregister ska inrättas 26.5.1 E-legitimation och
anpassade digitala tjänster för huvudmän
Överförmyndarnämnden välkomnar förslaget till att upprätta ett nationellt
ställföreträdarregister. Det är av yttersta vikt att skapa de rätta förutsättningarna för att kunna
digitalisera överförmyndarverksamheterna och därför är det ohållbart framgent att inte ha
tillgång till ett nationellt ställföreträdarregister. Vi vill dock framhålla betydelsen av att en
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centralt ansvarig aktör är personuppgiftsansvarig för registret. I anslutning välkomnar vi
också förslaget till att utredningen ställer sig positiva till att ta fram en säker statlig elegitimation. Vi anser att fördelarna med en säker statlig e-legitimation långsiktigt även
kommer att främja de huvudmän som idag känner av det digitala utanförskapet.

Datum/ort ______________________
________________________________
Ordförande Gunnel Lindby

Skickas till
Lisa Etzner, kommunjurist
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Justitiedepartementet
Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt
Kanslirådet Kristin Nordansjö
08-405 24 16
kristin.nordansjo@regeringskansliet.se

Remiss Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)
Remissinstanser

1. Arbetsgivarverket
2. Arvika kommun
3. Barnombudsmannen
4. Barnrättsbyrån
5. Blekinge tingsrätt
6. Borgholms kommun
7. Burlövs kommun
8. Demensförbundet
9. Diskrimineringsombudsmannen
10. Domstolsverket
11. Ekonomistyrningsverket
12. Enköpings kommun
13. Familjevårdens Centralorganisation
14. Finansinspektionen
15. Fryshuset
16. Funktionsrätt Sverige
17. Föreningen Sveriges socialchefer
18. Föreningen Sveriges Överförmyndare
19. Försäkringskassan
20. Gotlands kommun
21. Gävle kommun
22. Göteborgs tingsrätt
23. Göteborgs universitet (Handelshögskolan)
24. Götene kommun
25. Halmstads tingsrätt
26. Haparanda tingsrätt
27. Helsingborgs kommun
28. Hovrätten för Västra Sverige

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-20 27 34
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

29. Integritetsskyddsmyndigheten
30. Intressegruppen för assistansberättigade
31. Journalistförbundet
32. Justitiekanslern
33. Kammarkollegiet
34. Kammarrätten i Stockholm
35. Kiruna kommun
36. Klippans kommun
37. Kronofogdemyndigheten
38. Landsorganisationen i Sverige
39. Lidingö kommun
40. Linköpings tingsrätt
41. Lunds universitet
42. Lycksele kommun
43. Länsstyrelsen i Dalarnas län
44. Länsstyrelsen i Norrbottens län
45. Länsstyrelsen i Skåne län
46. Länsstyrelsen i Stockholms län
47. Länsstyrelsen i Värmlands län
48. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
49. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
50. Länsstyrelsen i Östergötlands län
51. Malmö tingsrätt
52. Malung-Sälens kommun
53. Migrationsverket
54. Myndigheten för delaktighet
55. Myndigheten för digital förvaltning
56. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
57. Norrköpings kommun
58. Optio AB
59. Pensionsmyndigheten
60. Pensionärernas riksorganisation
61. Region Skåne
62. Region Sörmland
63. Region Västerbotten
64. Riksdagens ombudsmän
65. Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
66. Riksförbundet FUB
67. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
68. Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
69. Riksföreningen JAG
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70. Rädda barnen
71. Rättviks kommun
72. Röda Korset
73. SeniorNet Sweden
74. Simrishamns kommun
75. Skatteverket
76. Skövde kommun
77. Socialstyrelsen
78. Solna tingsrätt
79. Sparbankernas Riksförbund
80. SPF Seniorerna
81. Statistiska centralbyrån
82. Statskontoret
83. Stockholms kommun
84. Strömstad kommun
85. Sundsvalls kommun
86. Svea hovrätt
87. Svenska Bankföreningen
88. Svenska institutet för standarder
89. Svensk Försäkring
90. Svensk Inkasso
91. Sveriges advokatsamfund
92. Sveriges akademikers centralorganisation
93. Sveriges Kommuner och Regioner
94. Södertälje kommun
95. Södertörns tingsrätt
96. Sölvesborgs kommun
97. Tjänstemännens centralorganisation
98. TU Medier i Sverige
99. Umeå kommun
100. Uppsala kommun
101. Uppsala universitet
102. Västerås kommun
103. Åklagarmyndigheten
104. Älmhults kommun
105. Älvsbyns kommun
106. Ångermanlands tingsrätt
107. Örebro kommun
108. Örebro tingsrätt
109. Östersunds kommun
110. Överkalix kommun
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Remissvar ska ha kommit in till Justitiedepartementet den 8 oktober 2021.
Svaret bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med
kopia till ju.L2@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2021/01883 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet,
anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En
sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i
ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger
besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan
att lämna synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa ett tryckt exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-0502). Den kan laddas ner från www.regeringen.se.

Tobias Eriksson
Departementsråd
Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 227

Remiss av Godemän och förvaltare - en
översyn (SOU 2021 36)

RS 2021/921

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Remissyttrande gällande Godemän och förvaltare - en översyn (SOU 2021:36)
överlämnas till Justitiedepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Region Gotland har inbjudits att senast den 8 oktober 2021 lämna synpunkter på
SOU 2021:36 Godemän och förvaltare – en översyn.
Överförmyndarnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter till regionstyrelseförvaltningen. Nämndens synpunkter har beaktats i regionstyrelseförvaltningens
utarbetade förslag till remissyttrande.
Regionstyrelsen föreslås att för Region Gotlands räkning anta förslaget till yttrande.
Ärendets behandling under mötet

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

Justitiedepartementet 2021-05-31
Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-28

24 (38)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
RS 2021/910
3 september 2021

Regionstyrelseförvaltningen
Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Remiss. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34) – Börja med barnen!
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen beslutar att anta remissvaret som sitt eget
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(utredare Peter Almgren). I utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som
ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande
insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med psykisk
ohälsa.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt.
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Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem
Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är
central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård
Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.
Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas
För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser ska säkras under hela uppväxttiden oavsett
bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
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utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa
Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar
Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- sjukvårdsförordningen


Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram


Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens


Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän


Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas
för barn och unga


Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter


Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)



Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.
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Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och
sjukvård för vuxna


Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga


Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän


Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser
Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun.
Utredningen gör bedömningen att förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i
form av uteblivna kostnader). Sammantaget gör utredningen bedömningen att
förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram
Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
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och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar, ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara och det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.
Bedömning

Regionstyrelsen ställer sig överlag positiv till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Regionstyrelsen
avser inte att specifikt kommentera alla utredningens förslag och bedömningar utan
fokuserar på att lämna synpunkter och tillägg till några av dem.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Regionstyrelsen menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning .
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Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill Regionstyrelsen betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Regionstyrelsen vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser Regionstyrelsen att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram
Regionstyrelsen stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket Regionstyrelsen ställer sig positiv till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen
Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Regionstyrelsen ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Fast vårdkontakt
Utredningen föreslår att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Regionstyrelsen anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare
Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
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rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Regionstyrelsen delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan
Regionstyrelsen vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Regionstyrelsen välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen
Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Regionstyrelsen delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Arbetsutskotten för hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden, samt barn- och utbildningsnämnden har
beslutat att stå bakom förvaltningarnas förslag till remissvar.
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Klicka här för att ange text.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad som ovan
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)Börja med barnen!
https://regeringen.se/remisser/2021/06/remissinstanser-for-borja-med-barnen-ensammanhallen-god-och-nara-vard-for-barn-och-unga-sou-202134/
Yttrande Börja med barnen!, daterad 3 september
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök
Yttrandet expedieras till Socialdepartementen enligt anvisning
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Socialdepartementet

Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Sammanfattning

De förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Region Gotland instämmer
därmed huvudsakligen i utredningens förslag och bedömningar.
Region Gotland stöder förslaget om införandet av en hälsovårdsplan för alla 0-21 år,
konsekvenserna av förslaget bedöms dock stora för dagens arbetssätt och
organisering. Region Gotland anser även att utredaren för ett motsägelsefullt
resonemang avseende ekonomiska konsekvenser och att den ekonomiska
konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt belyst.
Flera av bedömningarna i betänkandet återfinns i den politiskt beslutade lokala
färdplanen ”Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård”. Region Gotland avser inte att specifikt
kommentera alla utredningens förslag och bedömningar utan fokuserar på att lämna
synpunkter och tillägg till några av dem. Bland annat vikten av att skapa
förutsättningar för samverkan genom förändrad lagstiftning avseende möjlighet till
informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen respektive
socialtjänstlagen.
Yttrande

Region Gotland ställer sig överlag positiv till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Region Gotland menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning .
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
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Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill Region Gotland betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Region Gotland vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser Region Gotland att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
6.3 Förslaget om nationellt hälsovårdsprogram

Region Gotland stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket Region Gotland ställer sig positiv till.
6.2 Förslaget om förtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen

Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Region Gotland ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
6.5.3 Förslaget om förstärkt lydelse i patientlagen om fast vårdkontakt

Utredningen föreslår att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Region Gotland anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
6.6 Bedömning om vägledning gällande skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare

Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Region
Gotland delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
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6.4.5 Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn
till hälso- och sjukvård för vuxna
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen

Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Region Gotland delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan

Region Gotland vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Region Gotland välkomnar därför
de initiativ som finns på området, exempelvis utredningen om översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör

3 (3)

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-02

SON AU § 91

Remissvar. Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:6)

SON 2021/218

Arbetsutskottets beslut

 Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till remissvar och
skickar det till Regionstyrelsen för vidare hantering.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialnämnden har mottagit remiss av betänkandet ”Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (SOU 2021:34). Remissvar ska
vara inlämnat till Socialdepartementet av regionstyrelsen senast 2021-10-03. För att
möjliggöra nämndernas ställningstagande som grund för svaret till
Socialdepartementet beslutade socialnämnden på sitt sammanträde 2021-06-10, §
121, att delegera till sitt arbetsutskott att besluta om remissvaret. Remissvaret har
tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. För att underlätta
förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-02

Bedömning

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I yttrandet
(tillika tjänsteskrivelse) belyses dock många aspekter som socialnämnden vill att
remissinstansen tar i beaktande och som är viktiga i arbetet framåt. Dessa lämnas
vidare till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ärendets behandling under mötet

Ia Lönngren, utvecklingsledare socialförvaltningen, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt följande:
 Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till remissvar och
skickar det till regionstyrelsen för vidare hantering.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18
Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)
Skickas till

Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Ia Lönngren

Socialnämnden

Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Förslag till beslut

 Socialnämnden föreslår att Regionstyrelsen beslutar att anta remissvaret som sitt
eget.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
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Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet, Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt. Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i
samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens
remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av
Regionstyrelsen.

Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem
Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är
central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård
Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
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beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.

Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas
För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska säkras under hela uppväxttiden
oavsett bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa
Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar
Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- sjukvårdsförordningen


Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram


Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens


Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän


Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas
för barn och unga


Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter


Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)
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Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.

Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och
sjukvård för vuxna


Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga


Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän


Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser
Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun. Utredningen gör bedömningen att
förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i form av uteblivna kostnader).
Sammantaget gör utredningen bedömningen att förslagen är samhällsekonomiskt
lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram
Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
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I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara, det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.

Bedömning

Förvaltningarnas synpunkter och bedömningar
Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
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omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning .
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och unga
börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram
Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen
Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs
Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
Fast vårdkontakt
Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
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och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland.
I utredningen lyfts ett behov av att nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring
fast vårdkontakt vilket förvaltningarna står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare
Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan
Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen
Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 210818
Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
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Skickas till
Öystein Berge kvalitetschef
Hanna Ogestad avdelningschef individ- och familjeomsorg
Therése Thomsson avdelningschef myndighetsavdelningen
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Sammanträdesdatum 2021-09-02

HSN-AU § 97

Remiss. Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34)

HSN 2021/465

Arbetsutskottets beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till
remissvar och skickar det till regionstyrelsen för vidare hantering.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit remiss av betänkandet ”Börja med
barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (SOU 2021:34).
Remissvar ska vara inlämnat till Socialdepartementet av regionstyrelsen senast 202110-03. För att möjliggöra nämndernas ställningstagande som grund för svaret till
Socialdepartementet beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden på sitt sammanträde
2021-06-15 (HSN § 89) att delegera till sitt arbetsutskott att besluta om remissvaret.
Remissvaret har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen samt utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.
Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. För att underlätta
förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
HSN-AU § 97

Sammanträdesdatum 2021-09-02

Bedömning

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I yttrandet
(tillika tjänsteskrivelse) belyses dock många aspekter som hälso- och
sjukvårdsnämnden vill att remissinstansen tar i beaktande och som är viktiga i arbetet
framåt. Dessa lämnas vidare till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ärendets behandling under mötet

Ia Lönngren, utvecklingsledare SOF, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till
remissvar och skickar det till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2021
Remiss. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) Börja med barnen!
Skickas till

Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare
Regionstyrelsen
Socialnämnden
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18 augusti 2021

Emma Norrby
Verksamhetsutvecklare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remiss. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34) - Börja med barnen!
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar remissvaret som sitt eget.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/465

Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet, Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt. Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i
samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens
remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av
Regionstyrelsen.
Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem
Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är
central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård
Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
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förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.
Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas
För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska säkras under hela uppväxttiden
oavsett bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa
Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar
Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- sjukvårdsförordningen


Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram


Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens


Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän


Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas
för barn och unga


Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter


Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)



Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.
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Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och
sjukvård för vuxna


Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga


Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän


Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser
Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun.
Utredningen gör bedömningen att förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i
form av uteblivna kostnader). Sammantaget gör utredningen bedömningen att
förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna


Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram
Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
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och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara, det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.
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Bedömning

Förvaltningarnas synpunkter och bedömning
Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning .
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram
Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen
Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
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lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs
Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
Fast vårdkontakt
Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland. I utredningen lyfts ett behov av att
nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring fast vårdkontakt vilket förvaltningarna
står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare
Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan
Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen
Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
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Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad som ovan
Remiss. En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) Börja med barnen!
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-08-24

BUN AU § 67

BUN AU § 67

Remiss. Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34)

BUN 2021/427

Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
remissvar som sitt eget.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Sammanfattning

Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
En tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden delegerade vid sitt sammanträde den 9 juni till
arbetsutskottet att besluta om remissvaret i nämndens namn. (BUN §70)
Förvaltningarnas synpunkter och bedömningar

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
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Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning.
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram

Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen

Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs

Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
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med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
Fast vårdkontakt

Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland. I utredningen lyfts ett behov av att
nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring fast vårdkontakt vilket förvaltningarna
står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare

Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan

Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen

Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
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och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete

Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Chefen för barn- och elevhälsan, Maria Benczy.
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att nämnden antar förvaltningens förslag till
remissvar som sitt eget.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)- Börja med barnen!
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17
Skickas till
Regionstyrelsen

4 (4)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BUN
17 augusti 2021

Maria Benczy, verksamhetschef elevhälsan

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)- Börja med barnen!
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
remissvar som sitt eget.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på många
decennier med syfte att skapa en god och nära vård. Omställningen behöver anpassas
till barn och unga och säkerställa deras rättigheter i linje med barnkonventionen. Som
ett led i detta tillsattes utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (utredare Peter Almgren).
Några centrala utgångspunkter har varit fokus för utredningen, barnens perspektiv
före verksamhetens, barn som rättighetsbärare, barns delaktighet, tidiga insatser, ett
holistiskt synsätt att kropp och psyke hänger ihop ska prägla vården samt stöd till
hela familjen.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
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utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen
god och nära vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Parallellt har en utredning
gjorts under namnet, Sammanhållen utveckling för god och nära vård (utredare Anna
Nergårdh), med betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa. Utredningarna har
samarbetat under utredningstiden. Beredning av remissvar för båda dessa
betänkanden har skett parallellt. Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i
samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens
remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av
Regionstyrelsen.
Bakgrund - En uppdelad hälso- och sjukvård skapar problem

Hälso- och sjukvården för barn och unga delas av många olika vårdgivare. Det
förekommer olika huvudmän och vårdverksamheter som ansvarar för
hälsouppföljning och vårdinsatser för barn och unga under olika delar av
uppväxttiden. Mödrahälsovården, barnhälsovården och ungdomsmottagningarna,
socialtjänst och tandvård samt elevhälsans medicinska insatser. Särskilt tydlig är
fragmentiseringen på primärvårdsnivå. Ungdomsmottagningarna arbetar ofta utifrån
otydliga uppdragsbeskrivningar från respektive huvudman och tillgängligheten
varierar över landet. För barn och unga med psykisk ohälsa tillkommer dessutom att
första linjeverksamheter är organiserade på olika sätt i landet.
Det finns stora brister i likvärdigheten. Inte minst gäller det förutsättningarna för
elevhälsans medicinska insatser att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande
insatser på likvärdiga grunder i landet.
Det finns åtskilligt med evidens för att tidiga insatser i livet ger vinster för individen,
för familjen och för samhället. Ju tidigare man upptäcker och agerar desto större är
det hälsoekonomiska utfallet. Detta gäller alla olika arenor i samhället som ansvarar
för insatser till barn och unga och deras familjer, där hälso- och sjukvården är central.
Sammanhållen hälso- och sjukvård

Med sammanhållen hälso- och sjukvård avser utredningen en integrerad, effektiv och
väl fungerande hälso- och sjukvård som tar ett samlat grepp om barns och ungas
hälsa och utveckling under hela uppväxttiden. I en sammanhållen vård ingår att
koordinera och samordna vårdinsatser från olika aktörer. En sammanhållen vård
innebär att berörda vårdverksamheter samverkar för att få till stånd en samordnad
vårdprocess med sömlösa övergångar där barnet eller den unga är i centrum.
Samverkan i sig har inget egenvärde om det inte leder till samordning.
Särskilt fokus ska läggas på primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska
insatser. Grundproblemet med fragmentiseringen i barn- och ungdomshälsovården,
där flera huvudmän och vårdverksamheter arbetar utifrån olika lagstöd, uppdrag och
förutsättningar i övrigt riskerar att skapa glapp. Det fragmentiserade systemet har
byggts upp under många år och har flera dimensioner med både ett decentraliserat
beslutsfattande och ett valfrihetssystem som har bidragit till utvecklingen av
mångfalden aktörer på området.
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Hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas

För att få till stånd en mer sammanhållen och likvärdig hälso- och sjukvård i ett
sådant fragmentiserat och komplicerat system bedömer utredningen att det behövs
en tydligare och mer enhetlig styrning av de verksamheter som tillhandahåller
hälsofrämjande och förebyggande insatser till barn och unga. Utgångspunkten ska
vara att ett helhetsperspektiv på hälsa, där alla barns och ungas behov av
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska säkras under hela uppväxttiden
oavsett bostadsort, val av skola eller vårdenhet.
Hälsofrämjande åtgärder utgår från kunskapen om vad som gör att individer
utvecklas väl och mår bra, medan förebyggande åtgärder utgår från kunskapen om
vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Syftet med hälsofrämjande åtgärder är alltså
inte begränsat till att enbart förebygga ohälsa, utan syftar även till att stärka eller
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Mödravården,
barnhälsovården, ungdomsmottagningarna och elevhälsans medicinska insatser har
alla uppdrag som är förebyggande och hälsofrämjande. Vad gäller elevhälsans
uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande pekar den nationella
utredningen på att det idag ofta sker utifrån skolprestation och elevens skolresultat.
Man konstaterar att det finns brister när det gäller tillgången till hälsofrämjande och
förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. Skolans elevhälsa har
alltmer utvecklats mot att hantera skolsvårigheter och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Barn och unga kan dock behöva hälsofrämjande och
förebyggande insatser oavsett sina skolresultat.
Många insatser är mer effektiva vid tidig ålder, när problemen är mindre och att barn
är mer formbara. Det finns allt fler belägg för att insatser som främjar psykisk hälsa
hos barn är verkningsfulla och kostnadseffektiva.
Utredningen lägger ett antal förslag och gör ett antal bedömningar som ämnar stödja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen
anger även sex steg till ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.
Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Utredningen bedömer att följande sex steg behöver vidtas:
1. Ett bredare förhållningssätt till psykisk hälsa.
2. Ett nationellt hälsovårdsprogram, med skärpt fokus på psykisk hälsa, som
erbjuds av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård.
3. Ökad tydlighet i primärvårdsuppdraget när det gäller psykiska vårdbehov hos
barn och unga.
4. Primärvården och den nära vården behöver stärkas med resurser,
kompetenser och metoder för att kunna möta barn och unga med psykiska
vårdbehov.
5. Den specialiserade vården behöver stärka sin konsultativa roll och bli mer
nära och tillgänglig för primärvården och elevhälsan.
6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskola/skola och elevhälsan
behöver samordna sig kring barn och unga med stora och långvariga behov.
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Utredningens förslag och bedömningar

Förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsförordningen



Förslag att det uttryckligen ska anges i hälso- och sjukvårdslagen att
hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa.



Förslag att det anges i hälso- och sjukvårdslagen den myndighet
regeringen bestämmer som får meddela föreskrifter. Förslag i hälsooch sjukvårdsförordningen att Socialstyrelsen får bemyndigande att
meddela föreskrifter.

Nationellt hälsovårdsprogram



Förslag att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga tas fram. Ska gälla alla
barn och unga under hela uppväxttiden mellan 0-20 år.



Förslag att Socialstyrelsen ges uppdraget att utforma programmet i
samråd med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Uppdrag att sammanställa evidens



Förslag att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
tillsammans med socialstyrelsen får uppdrag att göra
kunskapssammanställningar.



Utredningen bedömer att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
får uppdrag att ta fram kunskaps- och metodstöd

Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudmän



Förslag att det regleras i hälso- och sjukvårdslagen att hälso- och
sjukvården särskilt ska samverka med huvudmän inom skolväsendet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård bör stärkas för barn och
unga



Samverkan mellan region och socialtjänst bedöms behöva stärkas



Utredningen bedömer att regionerna i planeringen och utvecklingen
av hälso- och sjukvården och tandvården till barn och unga ska stärka
samordningen mellan verksamheterna.



Patientkontrakt bedöms utgöra verktyget för samverkan (ett koncept
för att skapa en mer personcentrerad vård för patienter i behov av
samordning).

Systematiskt arbete med barns och ungas rättigheter



Regionerna bedöms behöva integrera barns och ungas rättigheter och
behov i planeringen av vården (artikel 12 barnkonventionen)



Omställningen till god och nära vård bedöms behöva kompletteras
med ett barnrättsperspektiv både nationell och regionalt.
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Tryggare övergång från hälso- och sjukvård för barn och unga till hälso- och sjukvård för
vuxna



Ett nationellt kunskapsstöd för övergången bedömer utredaren vara
viktigt att ta fram. Bör ske inom ramen för nationell
kunskapsstyrning.

Fast vårdkontakt för barn och unga



Förslag till nytt stycke i patientlagen att för patienter under 21 år ska
en fast vårdkontakt utses om så önskas, eller vid behov.



Förslag att detta ska gälla hälso- och sjukvård med region som
huvudman. Dock har till exempel elevhälsan en viktig roll att
uppmärksamma vårdbehov och hänvisa till rätt/relevant vårdkontakt.

Vägledning för rektorer och skolhuvudmän



Socialstyrelsen bedöms att i samråd med Statens skolverk får uppdrag
utforma en särskild vägledning om skolhuvudmäns och rektorers
ansvar för hälso- och sjukvård.

Samhällsekonomiska konsekvenser

Utredningen gör även ett antal konsekvensbedömningar. Här lyfts de som bedöms
ha störst inverkan på region och kommun.
Utredningen gör bedömningen att förslagen medför såväl kostnader som intäkter (i
form av uteblivna kostnader). Sammantaget gör utredningen bedömningen att
förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma.
Ekonomiska och andra konsekvenser för regionerna



Förslagen bidrar till att tydliggöra regionernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får regionerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Ekonomiska och andra konsekvenser för kommunerna



Förslagen bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för
hälsofrämjande och förebyggande arbete och samverkan.
Inledningsvis får kommunerna vissa kostnader i samband med
implementeringen av förslagen. På sikt bedömer utredningen att
intäkterna är större än kostnaderna.

Nationellt hälsovårdsprogram

Utredningen föreslår att ett nationellt hälsovårdsprogram för hälsofrämjande och
förebyggande insatser riktade till barn och unga under hela uppväxttiden tas fram.
I enlighet med uppdraget att ge förslag till en god och sammanhållen vård föreslår
utredaren att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram som tar ett helhetsgrepp om
barns och ungas hälsa, utveckling och välmående under hela uppväxttiden.
Programmet ska ge utförlig vägledning till berörda vårdgivare om det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet och ska erbjudas alla från graviditet till vuxen ålder
likvärdigt över hela landet. Utredaren bedömer att barnhälsovårdens nationella
hälsovårdsprogam kan utgöra en förebild i framtagandet av programmet och ge
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vägledning på tre olika nivåer. Universell nivå som riktas till alla, även stöd i
föräldraskapet. Insatser på selektiv nivå när ytterligare stöd behövs till barn, unga och
deras familjer. Som exempel anges gruppen elever som lämnar grundskolan utan
fullständiga betyg. Uppsökande verksamhet kan vara aktuell på denna nivå. Samt
indikerad nivå med insatser på individuell nivå när det finns behov av fördjupade
insatser. För barn och familjer är det viktigt att vården på de olika nivåerna sker utan
glapp och trösklar.
Utredaren bedömer vidare att hälsouppföljning ska utgöra en central del och ska
genomföras under barns och ungas hela uppväxttid, vara proaktiv och uppsökande.
Det innebär till exempel att om ett barn byter skola, eller flyttar ska hälsobesök inte
utebli. Centralt i hälsovårdsprogrammet ska föräldraskapsstödet vara, det ska
erbjudas på alla nivåer, generellt, riktat, enskilt eller i grupp.
Barns och ungas delaktighet ska även vara central i programmet och ska anpassas
efter ålder, mognad och andra förutsättningar, i enlighet med barnkonventionens
artikel 12 samt patientlagen kap 3. Hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad,
vilket innebär att i planering, samordning, bemötande ska hälso- och sjukvården
anpassas till barns och ungas individuella behov, förutsättningar och sammanhang.
Hälsovårdsprogrammet ska även stödja en ökad kunskap mellan de professionella
om varandras uppdrag, inte för att tydliggöra gränser utan för att främja
överlappning.
Till ”barn och unga” räknar utredningen personer mellan 0 och 21 år, trots att 18 år
är gränsen för att räknas som vuxen.
Personer i behov av stöd som ung vuxen kan riskera att falla mellan stolarna i
gränsen mellan barn- och vuxenvård, därför sätter utredningen gränsen vid 21 år.
Uppdraget att utforma hälsovårdsprogrammet bedömer utredaren bör ges till
Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningens förslag till ändringar medför, enligt lagstiftarens intention, inga nya
uppgifter för huvudmännen och vårdgivarna utan syftar till att förtydliga och stärka
det redan befintliga uppdraget med främjande och förebyggande arbete.
Bedömning

Förvaltningarnas synpunkter och bedömningar

Förvaltningarna ställer sig överlag positiva till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Förvaltningarna menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning.
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.
Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill förvaltningarna betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
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För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och individens
förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem, ska få
genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i
form av strukturer och digitala verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet
av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av framtidens hälsooch sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa
genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare en god
grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
unga börjar må dåligt. Som en del i detta ser förvaltningarna att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram

Förvaltningarna stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket förvaltningarna ställer sig positiva till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen

Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Förvaltningarna ser därför ett behov av att man antingen
lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs att de olika
uttryckssätten har samma innebörd.
Lokal beskrivning av primärvårdsnivån behövs

Vidare framställer utredningen primärvårdsnivån för barn och unga som
fragmentiserad. Den situationen är även gällande på Gotland, vilket beskrivs i
färdplanen för god och nära vård. Förvaltningarna bedömer att primärvårdsnivån
med flera olika aktörer behöver en tydligare redogörelse. Idag finns inte en lokal
samsyn kring vilka verksamheter som har uppdrag på primärvårdsnivå inom Region
Gotland. Det är vanligt att primärvård likställs med vårdcentraler, vilket är en
feltolkning även om en stor del av den primära vården hanteras där. I färdplanen
ingår att ta fram en lokal beskrivning av primärvårdsnivån. I verksamheter som
förväntas ta ett särskilt primärvårdsansvar måste det tydligt framgå i respektive
uppdragsbeskrivning.
Fast vårdkontakt

Utredningen lyfter vikten av fast vårdkontakt för samordningen av vård för alla barn
och unga som behöver insatser från flera vårdverksamheter. För vissa verksamheter
på Gotland har fast vårdkontakt länge varit det rådande arbetssättet, medan det i
andra verksamheter inte varit aktuellt. Förvaltningarna ser därmed ett behov av ett
lokalt arbete med vad det innebär på Gotland. I utredningen lyfts ett behov av att
nationellt förtydliga elevhälsans uppdrag kring fast vårdkontakt vilket förvaltningarna
står bakom.
Därtill föreslår utredningen att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Förvaltningarna anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
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patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare

Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förvaltningarna delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan

Förvaltningarna vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen

Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Lokalt fortsatt arbete

Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17
Remiss En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)- Börja med barnen!

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Remiss
2021-06-02
S2021/04102

Socialdepartementet

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34)

Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Arbetsmiljöverket
Astma- och Allergiförbundet
Autism- och Aspergerförbundet
Barnens rätt i samhället (Bris)
Barnombudsmannen
Bjurholm kommun
Bodens kommun
Bollnäs kommun
Dietisternas Riksförbund
Distriktssköterskeföreningen
E-hälsomyndigheten
Flickaplattformen

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Friskolornas riksförbund
FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Förbundet Unga rörelsehindrade
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Föreningen Sveriges Socialchefer
Förvaltningsrätten i Falun
Förvaltningsrätten i Malmö
Göteborgs kommun
Hammarö kommun
Härjedalens kommun
Högskolan i Skövde
Höör kommun
Idéburna skolors riksförbund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Integritetsskyddsmyndigheten
Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten
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Kalmar kommun
Karolinska institutet
Katrineholms kommun
Kiruna kommun
Kommunal
Konkurrensverket
Kristinehamns kommun
Kumla kommun
Laholms kommun
Leksands kommun
Linköpings universitetet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Maskrosbarn
Motala kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Norrköpings kommun
Nynäshamns kommun
Partille kommun
Regelrådet
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
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Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro
Region Östergötland
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexspersoners rättigheter (RFSL)
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Riksföreningen för Skolsköterskor
Rädda Barnen
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Röda Korset
Socialstyrelsen
Solna kommun
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statliga stiftelsen Allmänna barnhuset
Statskontoret
Stenungsunds kommun
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Stockholms universitet
Storumans kommun
Svensk förening för allmänmedicin
Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri
Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa
Svensk Kuratorsförening
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Barnläkarföreningen
Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Distriktsläkarföreningen
Svenska Logopedförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Prematurförbundet
Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenska skolläkarföreningen
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Elevråd
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
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Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Ungdomsråd
Södertälje kommun
Tibro kommun
Tierp kommun
Tillsammans för ungas psykiska hälsa (TILIA)
Tjörns kommun
Umeå universitet
Unga Allergiker
Unga Hörselskadade
Unga med synnedsättning
Unga Reumatiker
UNICEF
Upphandlingsmyndigheten
Upplands Väsby kommun
Uppsala kommun
Vellinge kommun
Vetenskapsrådet
Vision
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Vi unga
Vårdförbundet
Vårdföretagarna
Västerås kommun
Västra Götalandsregionen
Växjö kommun
Årjängs kommun
Östersunds kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet
senast den 3 oktober 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/04102 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Torkel Nyman
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-06-09

BUN § 70

BUN § 70

Remiss. Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34)

BUN 2021/427

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Barn- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om
remissvaret.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
har mottagit remiss av betänkandet ”Börja med barnen! En sammanhållen god och
nära vård för barn och unga” (SOU 2021:34). Remissvar ska vara inlämnat till
Socialdepartementet av Regionstyrelsen senast 2021-10-03. För att möjliggöra
nämndernas ställningstagande som grund för svaret till Socialdepartementet föreslås
att nämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om remissvaret vid sitt
sammanträde 2021-08-24. Remissvaret tas fram i samarbete mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att nämnden delegerar till arbetsutskottet
att fatta beslut om remissvaret.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-03
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 228

Remiss. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)

RS 2021/910

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Remissyttrande gällande Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård
för barn och unga (SOU 2021:34) överlämnas till Socialdepartementet enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag.

Remissen avser den nationella utredningens delredovisning av uppdraget att se över
förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(utredare Peter Almgren). I utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som
ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande
insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med psykisk
ohälsa.
Utredningen lämnar förslag och gör ett antal bedömningar som ger regeringen
möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra
till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta
trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.
För att underlätta förändringarna föreslår utredaren sex steg för införandet.
Regionstyrelsen ställer sig överlag positiv till utredningens förslag och bedömningar
till att skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Regionstyrelsen
avser inte att specifikt kommentera alla utredningens förslag och bedömningar utan
fokuserar på att lämna synpunkter och tillägg till några av dem.
Utredaren lyfter att det utifrån lagstiftarens intention inte innebär nya uppdrag och
uppgifter för vårdgivare. Regionstyrelsen menar att förslaget i praktiken innebär en
omfattande omställning i relation till nuvarande arbetssätt och som därmed kommer
medföra stora förändringar i organisation, ansvar och resursfördelning .
Utredningens förslag och bedömningar innebär i många fall en ambitionshöjning i
arbetssätt som initialt bedöms medföra ökade kostnader för region och kommun.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 228 forts
RS 2021/910

Även om utredningen beräknar att intäkterna på sikt kommer att vara större än
kostnaderna så vill Regionstyrelsen betona att omställningen är avhängigt att region
och kommun ges förutsättningar till det, främst ur ett ekonomiskt perspektiv men
även ur andra perspektiv som till exempel kompetensutveckling och kompetensförsörjning. För att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen
och individens förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande
problem, ska få genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos
medarbetare som stöd i form av strukturer och digitala verktyg. Regionstyrelsen vill
här särskilt lyfta behovet av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av
utbildningen av framtidens hälso- och sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade
förekomsten av psykisk ohälsa genom kompetens kring detta och särskilt ger
framtidens medarbetare en god grundkompetens i det personcentrerade
förhållningssättet.
Utredningen lyfter att hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan.
Exempelvis är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och unga
börjar må dåligt. Som en del i detta ser Regionstyrelsen att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Förslaget om hälsovårdsprogram
Regionstyrelsen stöder förslaget med ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och
unga. Utredningen föreslår att hälsovårdsprogrammet ska rikta sig till alla barn och
unga mellan 0 och 21 år, vilket Regionstyrelsen ställer sig positiv till.
Förslag om lagförtydligande kring hälsofrämjande i hälso- och sjukvårdslagen
Att stärka och synliggöra det hälsofrämjande arbetet är en av grundbultarna i hela
utredningen, något som ska förstärkas inom hälso- och sjukvårdslagen. Dock är det
ett begrepp som inte återfinns i socialtjänstlagens skrivningar. Främja, verka för,
motverka är de uttryck som används inom socialtjänstlagen och det kan därmed finnas
utrymme för tolkningar som skapar otydlighet när hälso- och sjukvård och
socialtjänst ska samarbeta. Regionstyrelsen ser därför ett behov av att man
antingen lyfter in begreppet hälsofrämjande i socialtjänstlagen eller att det fastställs
att de olika uttryckssätten har samma innebörd.
Fast vårdkontakt
Utredningen föreslår att nuvarande lydelse i patientlagen förstärks med att
fast vårdkontakt ska utses till alla mellan 0- 21 år som önskar det eller har behov.
Regionstyrelsen anser att den skrivningen är obehövlig, då nuvarande lydelse i
patientlagen riktar sig till alla. Fast vårdkontakt som stöd för samordning är särskilt
viktig för utsatta grupper. Det skulle därför riskera att skapa en otydlighet i relation
till andra utsatta grupper att särskilt lyfta 0-21 år.
forts
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Skolhuvudmännens ansvar som vårdgivare
Utredningen bedömer att det finns behov av vägledning till skolhuvudmän och
rektorer gällande deras vårdgivaransvar enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Regionstyrelsen delar den bedömningen och ser fram emot ett förtydligande.
Behov av lagstiftning som stöder samverkan
Regionstyrelsen vill även betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet
till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen
respektive socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för
samverkan, att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och
behov. Detta är särskilt viktigt för utsatta grupper. Regionstyrelsen välkomnar därför
de initiativ som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor
som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Nationellt stöd, kunskapsstyrningen
Ett nationellt kunskapsstöd som stödjer en trygg övergång från hälso- och sjukvård
för barn till hälso- och sjukvård för vuxna behöver tas fram och implementeras. Det
genomförs lämpligen inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Regionstyrelsen delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Arbetsutskotten för hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden, samt barn- och utbildningsnämnden har beslutat att stå bakom
förvaltningarnas förslag till remissvar. Arbetet med att konkretisera och omsätta
innebörden av förslagen och bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk
hälsa” och ”Börja med barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat
färdplan för god och nära vård, samverkansforum för barn och unga samt regional
plan för psykisk hälsa

forts
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Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar på följande tillägg i remissvaret:
På sidan 254 skriver utredningen: ”Utredningen bedömer dock att insatser för att stödja
samordning inte är tillräckliga för att till fullo komma tillrätta med fragmentiseringen i systemet.
Utredningen bedömer att det också kan behövas en mer omfattande översyn av systemets inneboende
logik med vård- och skolval. Detta är dock en mycket stor fråga som får implikationer i hela hälsooch sjukvården och skolväsendet och ligger utanför utredningens uppdrag.” Region Gotland
håller med utredningen i denna kommentar och uppmanar regeringen att skyndsamt
ta tag i frågan om vård- och skolval.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Thomas
Gustafsons yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Socialdepartementet 2021-06-02
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-03
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Emma Norrby

Regionstyrelsen

Remiss. God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6)
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen antar remissvaret som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens "Samordnad utveckling för nära vård"
(utredare Anna Nergårdh) redovisning av tilläggsuppdrag kring psykisk ohälsa.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Det finns idag ett glapp/en gråzon
mellan det befolkningen söker hälso- och sjukvård för och det som traditionellt är
hälso- och sjukvårdens uppdrag. Stöd behöver komma från olika aktörer beroende på
behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som den hälso- och
sjukvårdsaktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala
behov, och nära lokalsamhället.
Det förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Regionstyrelsen instämmer
därmed huvudsakligen och avser inte att specifikt kommentera utredningens alla
förslag och bedömningar utan fokuserar på att lämna synpunkter och tillägg till några
av dem. Bland annat att konsekvenserna av förslaget om författningsändring bedöms
stora för dagens arbetssätt och organisering samt att den ekonomiska konsekvensen
för regioner och kommuner är otillräckligt belyst. Liksom vikten av förändrad
lagstiftning avseende möjlighet till informationsdelning mellan verksamheter inom
hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen för att skapa förutsättningar för
samverkan.
Ärendebeskrivning

Remissen avser den nationella utredningens "Samordnad utveckling för nära vård"
(utredare Anna Nergårdh) redovisning av tilläggsuppdraget att utreda
förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom
primärvården för personer med psykisk ohälsa. Utredaren understryker att förslaget
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och bedömningarna i detta betänkande inte ska läsas isolerat utan tillsammans med
tidigare presenterade förslag och bedömningar. Förslaget och bedömningarna utgår
från den målbild som tagits fram i tidigare betänkande och som riksdagen fattade
beslut om i november 2020. Parallellt med denna utredning har en annan utredning
gjorts under namnet, ”Sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (utredare
Peter Almgren). Utredningarna har samarbetat under utredningstiden.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Stöd behöver komma från olika
aktörer beroende på behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som
den hälso- och sjukvårdsaktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor,
utifrån lokala behov, och nära lokalsamhället. Det finns idag en gråzon mellan
upplevda besvär och diagnosticerade tillstånd. En personcentrerad ansats medför
behov av att diskutera tolkningsföreträdet vad gäller problembeskrivning av psykiskt
mående, samtidigt som det finns behov av att förhålla sig till målsättningen enligt
hälso- och sjukvårdslagen att de med störst behov av vård ska ges företräde.
Samhället behöver hantera ytan mellan det som är traditionellt hälso- och
sjukvårdens uppdrag och det som befolkningen förväntar sig att få hjälp med i
dagens samhällskontext när man vänder sig till hälso- och sjukvården. Primärvården
bör därför naturligt vara brygga till civilsamhället och ha rollen att, i de fall den
enskilde varken bör eller kan få hjälp genom hälso- och sjukvårdens tjänster, men
ändå har sökt sig till vården med en viss problematik, kunna hänvisa till annan aktör
som är bättre lämpad att omhänderta problematiken.
Utredaren lämnar ett förslag på författningsändring i hälso- och sjukvårdslagen och
ett antal bedömningar. Förslaget om författningsändring avser ett förtydligande så att
det explicit framgår att även psykisk ohälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag och
att denna förändring träder i kraft från 1 juli 2022. Med primärvård avses både
regional och kommunal primärvård.
Bedömningarna samlas i en modell, ”Rätt stöd till psykisk hälsa”, i tre delar: vägen in,
organisering av primärvårdens insatser samt samverkan och samarbete. Modellen
utgörs av ett antal principer och arbetssätt som kombinerade bedöms förbättra
bemötandet och omhändertagandet av den enskilde, och bättre möta behoven på
befolkningsnivå. Därutöver lämnar utredaren ett antal bedömningar avseende hur
förutsättningar för ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen Rätt
stöd till psykisk hälsa kan skapas.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Arbetsutskotten för hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden har beslutat att stå bakom förvaltningarnas
förslag till remissvar. Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott har särskilt
påpekat behovet av samordning även med statliga myndigheter, exempelvis
Försäkringskassan, samt att även arbetsgivare bör involveras. Barn- och
utbildningsförvaltningen har informerats om innehållet i remissen.
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga, samverkansforum vuxna och äldre samt
revidering av regional plan för psykisk hälsa.
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Bedömning

Det förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Regionstyrelsen instämmer
därmed huvudsakligen. Majoriteten av bedömningarna i betänkandet återfinns i den
politiskt beslutade lokala färdplanen ”Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för
omställning till ett hälsosystem för god och nära vård”. För att nämna några exempel:
systematiskt inhämta medborgares erfarenheter och åsikter, revidera uppdrag för
vårdcentraler och hemsjukvård, implementera första linjens digitala hälso- och
sjukvård, stärka den digitala och fysiska tillgängligheten till den primära vården samt
öka möjligheten till kontinuitet i form av fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. En
av aktiviteterna för 2021-2022 är att ta fram en regiongemensam primärvårdsplan.
Utredningens bedömningar kring organisering av primärvårdens insatser genom
stegvis vård utgör goda inspel i det arbetet. Som framgångsfaktorer för
färdplansarbetet lyfts bl a involvering av medborgare och medarbetare, samverkan
och lärande på olika nivåer. I färdplanen lyfts också vikten av att ett tydligt
hälsosystem som hänger ihop och är tydligt för medborgaren, vilket även det känns
igen i utredarens resonemang. Utredarens bedömningar utgör därför goda inspel för
det fortsatta lokala arbetet. Arbetet pågår dessutom med revidering av Region
Gotlands plan för psykisk hälsa, utredningens bedömningar utgör goda inspel även i
det arbetet. Utredaren lyfter vikten av att stärka förutsättningarna för medarbetares
hälsa och att det erbjuds ändamålsenliga insatser för detta. Bedömningen går helt i
linje med Region Gotlands koncernmål om att vara en hälsofrämjande organisation
där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Regionstyrelsen avser inte att specifikt kommentera alla utredningens bedömningar
utan fokuserar på att lämna synpunkter och tillägg till några av dem. Särskilt bör
nämnas förslaget om förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen så att det explicit
framgår att psykisk hälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag (regional och
kommunal primärvård). Regionstyrelsen står bakom förslaget men bedömer
konsekvenserna av förslaget som stora för dagens arbetssätt och organisering, vilket
också påtalats av berörda förvaltningar/nämnder. Regionstyrelsen anser vidare att
utredaren för ett inkonsekvent resonemang avseende ekonomiska konsekvenser och
anser att den ekonomiska konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt
belyst.
Gällande de bedömningar som utredaren samlat i modellen Rätt stöd till psykisk
hälsa vill Regionstyrelsen bland annat påpeka vikten av förändrad lagstiftning
avseende möjlighet till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och
sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen för att skapa förutsättningar för
samverkan. Regionstyrelsen instämmer i det påpekande hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott lämnat kring behov av samordning även med statliga
myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, samt att arbetsgivare bör involveras för
att förebygga psykisk ohälsa och har inarbetat detta i förslaget till yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad enligt ovan
Yttrande Rätt stöd till psykisk hälsa, daterat 2 september 2021
Remiss Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
https://regeringen.se/remisser/2021/04/remiss-av-betankandet-god-och-nara-vard--ratt-stod-till-psykisk-halsa-sou-20216/
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare
Yttrandet expedieras till Socialdepartementet enligt anvisning
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Socialdepartementet

Remiss. God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6)
Sammanfattning

Det förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Region Gotland instämmer
därmed huvudsakligen i utredningens förslag och bedömningar.
Region Gotland stöder förslaget om förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen,
konsekvenserna av förslaget bedöms dock stora för dagens arbetssätt och
organisering. Region Gotland anser emellertid att utredaren för ett inkonsekvent
resonemang avseende ekonomiska konsekvenser och att den ekonomiska
konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt belyst.
Majoriteten av bedömningarna i betänkandet återfinns i den politiskt beslutade lokala
färdplanen ”Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för omställning till ett
hälsosystem för god och nära vård”. Region Gotland avser inte att specifikt
kommentera alla utredningens bedömningar utan fokuserar på att lämna synpunkter
och tillägg till några av dem. Bland annat vikten av att skapa förutsättningar för
samverkan genom förändrad lagstiftning avseende möjlighet till informationsdelning
mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen.
Liksom behov av nationellt höja befolkningens kunskap om känslor/tillstånd som är
en del av livet för att minska individers känsla av ensamhet och oro för att ”något är
fel på dem”, samt därmed även minska deras sjukvårdskonsumtion.
Yttrande

Kapitel 5.1 Det ska synliggöras i lag att primärvården svarar för hälso- och
sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa

Region Gotland instämmer i utredningens beskrivning av att det idag finns ett
glapp/en gråzon mellan upplevda besvär och diagnosticerade tillstånd, och att det
finns ett behov som behöver tillgodoses samt att primärvården kan och bör ha en
central roll för detta. Region Gotland ser dock ett samtidigt behov av ökad kunskap
hos befolkningen om känslor/tillstånd som är en del av livet exempelvis sorg efter en
förlust. Detta för att minska individers känsla av ensamhet och oro för att ”något är
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fel på dem”, samt därmed även minska deras sjukvårdskonsumtion. Region Gotland
menar att denna kunskapshöjning bör adresseras som en nationell fråga.
Region Gotland stöder förslaget om förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen så att
det explicit framgår att även psykisk ohälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag och
att denna förändring träder i kraft från 1 juli 2022. Regionen ser att det fyller syftet
med att tydliggöra ansvaret på normerande nivå. Region Gotland vill samtidigt
poängtera att konsekvenserna av förslaget bedöms stora för såväl arbetssätt som
organisering av arbetet inom den primära vården, vilket utredaren också ger uttryck
för genom de bedömningar som samlas i modellen ”Rätt stöd för psykisk hälsa”.
Region Gotland anser dock att utredaren för ett inkonsekvent resonemang avseende
ekonomiska konsekvenser av förslaget för regioner och kommuner. Utredaren
påpekar å ena sidan att ansvaret redan åvilar huvudmännen idag. Å andra sidan pekar
utredaren, som grund för sitt förslag, på att huvudmännen idag inte tar tillräckligt
ansvar för den psykiska hälsan och att detta ansvar därför behöver förtydligas samt
att huvudmännen på olika sätt behöver stärka sitt arbete. Region Gotland anser
därför att den ekonomiska konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt
belyst.
Kapitel 6.2 Rätt stöd till psykisk hälsa
Gällande utredningens olika bedömningar om arbetssätt och principer som samlas i
modellen ”Rätt stöd till psykisk hälsa” anser Region Gotland att dessa överlag är väl
överensstämmande med lokalt pågående arbete med omställning till ett hälsosystem
för god och nära vård på Gotland. De är dessutom i många fall brett tillämpbara, dvs
inte bara för arbetet med psykisk ohälsa. Region Gotland instämmer därmed
huvudsakligen i utredningens bedömningar.
Särskilt om 6.2.2 Organisering av primärvårdens insatser mot psykisk ohälsa
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Region Gotland delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård. Strukturen
för kunskapsstyrning utgår i hög grad från diagnosindelning och arbetet görs i det
hälso- och sjukvårdssystem som idag råder, risken att nuvarande ”akutsjukhuslogik”
eller den specialiserade vårdens stuprörslogik blir utgångspunkt är uppenbar.
Särskilt om 6.2.3 Samverkan och samarbete
Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för samverkan, att insatser ska
hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och behov. Detta är särskilt
viktigt för grupper med komplexa behov. Region Gotland vill därmed betona vikten
av förändrad lagstiftning avseende möjlighet till informationsdelning mellan
verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen. Region
Gotland välkomnar därför de initiativ som finns på området exempelvis utredningen
översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälsooch sjukvårdsverksamhet. Det finns behov av att motsvarande möjligheter för andra
utsatta grupper exempelvis barn- och unga samt personer med
missbruksproblematik.
Region Gotland delar utredarens bedömning att ett arbete för att ”utforma tekniska
lösningar på nationell nivå, där utbud från civila aktörer kan samlas och
tillgängliggöras” bör initieras av Regeringen och huvudmännen. Detta för att skapa
förutsättningar för primärvården att vara brygga till civilsamhället i enlighet med
utredningens intentioner. Plattformen bör byggas som en nationell lösning och
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utformas på ett sådant sätt att den innehåller dels information på nationell nivå
och/eller platsobundet men även medger att det lokala civilsamhället kan publicera
information kring utbud, kontaktvägar, öppettider etc. Den nya plattformen kommer
att finnas i gränssnittet mellan hälso- och sjukvård och civilsamhället. Region
Gotland förutspår att det därmed kommer att aktualisera flera gränssnittsfrågor som
behöver adresseras för att förslaget ska kunna realiseras exempelvis
ägandeskap/förvaltning och ansvar för kvalitetssäkring.
Avseende samverkan vill Region Gotland även påpeka behovet av samordning även
med statliga myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, samt att även arbetsgivare
bör involveras för att förebygga psykisk ohälsa.
Kapitel 6.3 Förutsättningar för Rätt stöd till psykisk hälsa
Utredningen lyfter behovet av att beakta och stärka befolkningens hälsolitteracitet för
att skapa förutsättningar för delaktighet. Region Gotland vill i sammanhanget
framhålla att en viktig grund för stärkt hälsolitteracitet är universella insatser på
”nivån” innan primärvård exempelvis av elevhälsan inom skolan.
Region Gotland vill i sammanhanget dessutom lyfta att underliggande faktorer till
psykisk ohälsa även kan handla om olika former av missbruk samt våld i nära
relationer. Det betyder också att i arbetet med psykisk hälsa så är andra
”primärvårdsnära” verksamheter av central betydelse exempelvis alkohol- och
drogrådgivning, anhörigstöd och elevhälsa exempelvis kring problematisk
skolfrånvaro.
Särskilt om 6.3.1 Strukturer för patientdelaktighet och anhörigstöd
Region Gotland anser att utredningens bedömning att huvudmännen bör utveckla
skriftliga rutiner för stöd till närstående, för att därigenom öka andelen som får ta del
av stödinsatser är alltför passivt. Anhöriga som grupp är centrala dels för att vara till
hjälp för den drabbade, de är också själva en riskgrupp för att drabbas av psykisk
ohälsa. Anhöriga behöver därför dels aktivt involveras och dels vara målgrupp för
preventiva insatser.
Särskilt om 6.3.2 Utbildning och kompetensförsörjning
Utbildning och kompetensförsörjning är ett av de områden som utredaren pekar ut
som centralt för att skapa förutsättningar. Region Gotland vill i sammanhanget
påpeka att för att det personcentrerade förhållningssättet att utgå från individen och
individens förutsättningar, kunna se helheten och identifiera underliggande problem,
ska få genomslag krävs såväl särskild kompetens och förmåga hos medarbetare som
stöd i form av strukturer och digitala verktyg. Region Gotland vill därför särskilt lyfta
behovet av att lärosätena har i uppdrag att i utformning av utbildningen av
framtidens hälso- och sjukvårdsmedarbetare dels spegla den ökade förekomsten av
psykisk ohälsa genom kompetens kring detta och särskilt ger framtidens medarbetare
en god grundkompetens i det personcentrerade förhållningssättet. Utredningen lyfter
även att psykisk ohälsa behöver mötas brett som ett samhällsfenomen, inte bara av
hälso- och sjukvården. Som en del i detta ser Region Gotland att det vore relevant att
lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans framtida
medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-02

SON AU § 90

Remissvar. God och nära vård - Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6)

SON 2021/217

Arbetsutskottets beslut

 Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till remissvar och
skickar det till Regionstyrelsen för vidare hantering.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialnämnden har mottagit remiss av betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6). Remissvar ska vara inlämnat till Socialdepartementet av regionstyrelsen
senast 2021-09-30. För att möjliggöra nämndernas ställningstagande som grund för
svaret till Socialdepartementet beslutade socialnämnden på sitt sammanträde 202106-10, § 120, att delegera till sitt arbetsutskott att besluta om
remissvaret. Remissvaret har tagits fram i samarbete mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Remissen avser den nationella utredningens ”Samordnad utveckling för nära vård”
redovisning av tilläggsuppdraget att utreda förutsättningarna för en ny form av
skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer med
psykisk ohälsa. Utredaren understryker att förslaget och bedömningarna i detta
betänkande inte ska läsas isolerat utan tillsammans med tidigare presenterade förslag
och bedömningar. Förslaget och bedömningarna utgår från den målbild som tagits
fram i tidigare betänkande och som riksdagen fattade beslut om i november 2020.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Stöd behöver komma från olika
aktörer beroende på behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som
den aktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala behov,
och nära lokalsamhället.
För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen ”Rätt
stöd till psykisk hälsa” menar utredaren att det krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Flera områden pekas ut:
patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, forskning och utveckling,
adekvata och evidensbaserade kunskapsstöd samt finansiering. Utredaren lämnar
även ett antal bedömningar avseende hur sådana förutsättningar kan skapas.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-02

Bedömning

Förvaltningarna belyser i yttrandet (tillika tjänsteskrivelse) många aspekter som
socialnämnden vill att remissinstansen tar i beaktande och som är viktiga i arbetet
framåt. Dessa lämnas vidare till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ärendets behandling under mötet

Emma Norrby, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen, föredrar
ärendet.
Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-16
Remiss God och Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Skickas till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
HSN-AU § 96

Sammanträdesdatum 2021-09-02

HSN-AU § 96

Remiss. God och nära vård - Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6)

HSN 2021/464

Arbetsutskottets beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till
remissvar och skickar det till regionstyrelsen för vidare hantering.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit remiss av betänkandet Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6). Remissvar ska vara inlämnat till Socialdepartementet av
regionstyrelsen senast 2021-09-30. För att möjliggöra nämndernas ställningstagande
som grund för svaret till Socialdepartementet beslutade hälso- och
sjukvårdsnämnden på sitt sammanträde 2021-06-15 (HSN § 88) att delegera till sitt
arbetsutskott att besluta om remissvaret. Remissvaret har tagits fram i samarbete
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Remissen avser den nationella utredningens ”Samordnad utveckling för nära vård”
redovisning av tilläggsuppdraget att utreda förutsättningarna för en ny form av
skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer med
psykisk ohälsa. Utredaren understryker att förslaget och bedömningarna i detta
betänkande inte ska läsas isolerat utan tillsammans med tidigare presenterade förslag
och bedömningar. Förslaget och bedömningarna utgår från den målbild som tagits
fram i tidigare betänkande och som riksdagen fattade beslut om i november 2020.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Stöd behöver komma från olika
aktörer beroende på behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som
den aktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala behov,
och nära lokalsamhället.
För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen ”Rätt
stöd till psykisk hälsa” menar utredaren att det krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Flera områden pekas ut:
patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, forskning och utveckling,
adekvata och evidensbaserade kunskapsstöd samt finansiering. Utredaren lämnar
även ett antal bedömningar avseende hur sådana förutsättningar kan skapas.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Protokollsutdrag
HSN-AU § 96

Sammanträdesdatum 2021-09-02

Bedömning

Förvaltningarna belyser i yttrandet (tillika tjänsteskrivelse) många aspekter som hälsooch sjukvårdsnämnden vill att remissinstansen tar i beaktande och som är viktiga i
arbetet framåt. Dessa lämnas vidare till regionstyrelsen för vidare hantering.
Ärendets behandling under mötet

Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, föredrar ärendet.
Protokollsanteckning
Peter Barnard (V) påtalar behovet av samordning även med staten, exempelvis
Försäkringskassan. Även arbetsgivare bör involveras.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-16
Remiss God och Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Skickas till

Regionstyrelsen
Socialnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/464
16 augusti 2021

Emma Norrby
Verksamhetsutvecklare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remiss. God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6)
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag till
remissvar och skickar det till Regionstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningens "Samordnad utveckling för nära vård"
redovisning av tilläggsuppdraget att utreda förutsättningarna för en ny form av
skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer med
psykisk ohälsa. Utredaren understryker att förslaget och bedömningarna i detta
betänkande ska inte ska läsas isolerat utan tillsammans med tidigare presenterade
förslag och bedömningar. Förslaget och bedömningarna utgår från den målbild som
tagits fram i tidigare betänkande och som riksdagen fattade beslut om i november
2020.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Stöd behöver komma från olika
aktörer beroende på behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som
den aktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala behov,
och nära lokalsamhället. Det finns idag en gråzon mellan upplevda besvär och
diagnosticerade tillstånd. En personcentrerad ansats medför behov av att diskutera
tolkningsföreträdet vad gäller problembeskrivning av psykiskt mående, samtidigt som
det finns behov av att förhålla sig till målsättningen enligt hälso- och sjukvårdslagen
att de med störst behov av vård ska ges företräde. Samhället behöver hantera ytan
mellan det som är traditionellt hälso- och sjukvårdens uppdrag och det som
befolkningen förväntar sig att få hjälp med i dagens samhällskontext när man vänder
sig till hälso- och sjukvården. Primärvården bör därför naturligt vara brygga till
civilsamhället.
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Utredaren lämnar ett förslag på författningsförändring i hälso- och sjukvårdslagen
och ett antal bedömningar. Bedömningarna samlas i en modell, ”Rätt stöd till psykisk
hälsa”, i tre delar: vägen in, organisering av primärvårdens insatser samt samverkan
och samarbete.
För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen ”Rätt
stöd till psykisk hälsa” menar utredaren att det krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Flera områden pekas ut:
patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, forskning och utveckling,
adekvata och evidensbaserade kunskapsstöd samt finansiering. Utredaren lämnar
även ett antal bedömningar avseende hur sådana förutsättningar kan skapas.
Föreliggande tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det
slutliga remissvaret för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Bakgrund och sammanhang

Remissen avser den nationella utredningens "Samordnad utveckling för nära vård"
femte och sista betänkande och avser redovisning av tilläggsuppdraget att utreda
förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom
primärvården för personer med psykisk ohälsa (utredare Anna Nergårdh). Utredaren
understryker att förslaget och bedömningarna i detta betänkande ska inte ska läsas
isolerat utan tillsammans med tidigare presenterade förslag och bedömningar.
Förslaget och bedömningarna utgår från den målbild som tagits fram i tidigare
betänkande och som riksdagen fattade beslut om i november 2020.
Parallellt med denna utredning har en annan utredning gjorts under namnet,
”Sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (utredare Peter Almgren).
Utredningarna har samarbetat under utredningstiden. Även denna utredning har i
enlighet med sitt direktiv lämnat ett delbetänkande, benämnt ”Börja med barnen!”
Beredning av remissvar för båda dessa betänkanden har skett parallellt. Föreliggande
tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Nämndens remissvar utgör grund för det slutliga remissvaret
för Region Gotland, som lämnas av Regionstyrelsen.
Betänkandet i korthet

Utredningens utgångspunkter

Det är sammantaget tydligt att samhället inte är tillräckligt bra på att, utifrån rådande
kunskapsläge, möta människor med psykisk ohälsa. Fokus för utredningen är hur
man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till bästa möjliga hälsa. Det
innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla samhällssektorer, inte bara hälsooch sjukvård. Stöd behöver komma från olika aktörer beroende på behov.
Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som den aktör med bäst
förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala behov, och nära
lokalsamhället. Detta underlättas av kontinuerliga relationer ex fast vårdkontakt/fast
läkarkontakt för att sänka trösklar till att prata om det riktigt svåra. Kartläggning visar
t ex att vid en tredjedel av suiciden har individen inte haft hälso- och
sjukvårdskontakt, samhällets kunskap är därför central. Utredningen konstaterar att
det finns en gråzon mellan upplevda besvär och diagnosticerade tillstånd. En
personcentrerad ansats medför behov av att diskutera tolkningsföreträdet vad gäller
problembeskrivning av psykiskt mående, samtidigt som det finns behov av att
förhålla sig till målsättningen enligt hälso- och sjukvårdslagen att de med störst behov
av vård ska ges företräde. Samhället behöver hantera ytan mellan det som är
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traditionellt hälso- och sjukvårdens uppdrag och det som befolkningen förväntar sig
att få hjälp med i dagens samhällskontext när man vänder sig till hälso- och
sjukvården. Utredaren pekar på att regeringen vid fastställande av målen för hälsooch sjukvården uttalat att god hälsa i befolkningen förutsätter insatser av många
samhällsorgan ex hälsoupplysning av frivilligorganisationer. När hälso- och
sjukvårdens roll i välfärdsstaten fastslogs på 90-talet uttryckte regeringen vikten av att
hälso- och sjukvården, i de fall den enskilde varken bör eller kan få hjälp genom
hälso- och sjukvårdens tjänster, men ändå har sökt sig till vården med en viss
problematik, hänvisar till annan aktör som är bättre lämpad att omhänderta
problematiken. När hälso- och sjukvården kom att inkludera just hälsovård och
förebyggande insatser resonerade regeringen kring behovet av upplysning och
information från hälso- och sjukvården. Sådan upplysning och information torde
bl.a. kunna bestå i information om de möjligheter till omhändertagande som andra
aktörer, t.ex. föreningslivet, kan erbjuda i de fall en viss problematik inte kan eller ska
omhändertas inom hälso- och sjukvård. Primärvården bör därför naturligt vara
brygga till civilsamhället.
Förslag om förtydligande i lagstiftning

Utredaren föreslår ett förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) så att det
explicit framgår att även psykisk ohälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag (bl a
motsvarande socialtjänstlagen) och att denna förändring träder i kraft från 1 juli 2022.
Detta syftar till att synliggöra att psykiska vårdbehov omfattas och liksom att
synliggöra primärvårdens roll i omhändertagandet av psykisk ohälsa dels för samtliga
huvudmän, som har att förhålla sig till denna i planeringen och organiseringen av
primärvården, dels för patienter och närstående. Detta anses i sin tur skapa
förutsättningar för jämlikt omhändertagande och på sikt en förbättrad psykisk hälsa.
Det anses även öka förutsättningarna för en nära och jämlik primärvård i de delar
som avser psykisk ohälsa. Med hänsyn till det kommunala självstyret är det
fortfarande upp till respektive huvudman att i planeringen av hälso- och sjukvården
avgöra vilka psykiska vårdbehov som är vanligt förekommande och som därmed
organisatoriskt ska omhändertas i primärvården. Det är också upp till respektive
huvudman att bedöma hur de vanligt förekommande psykiska vårdbehoven bäst
tillgodoses.
Förslaget läggs mot bakgrund av att utredningen har gjort en genomgång av
regionernas förfrågningsunderlag som visar att även om de flesta
förfrågningsunderlag har ett avsnitt kring psykisk ohälsa så skiljer sig
detaljeringsgraden för hur uppdraget är beskrivet mycket åt exempelvis avseende
målgrupp, vilka insatser som ska erbjudas eller krav på särskilda kompetenser hos
vårdgivaren. Man lyfter fram att det är anmärkningsvärt att uppdragsbeskrivningarna
ofta är på en påfallande övergripande nivå vilket ger stort utrymme för tolkning. För
kommunal vård konstateras att även om psykiska behov nämns i de
förfrågningsunderlag för särskilt boende som utredningen tagit del av så är fokus på
somatiska behov. Sammantaget ses behov av tydligare strukturer och stöd för
primärvårdsverksamheternas omhändertagande av psykisk ohälsa.
Ett nationellt grunduppdrag för primärvården träder ikraft 2021-07-01 (HSL 13 a)
detta syftar till att tydliggöra för invånaren vad man kan förvänta sig av primärvården
oavsett var man bor. Paragrafen reglerar regional och kommunal hälso- och sjukvård
på primärvårdnivå utifrån HSL (elevhälsa omfattas därmed inte, då det regleras i
skollagen). Utredaren lyfter att normering/lagstiftning är en mer långsiktig form för
statlig styrning, än statsbidrag, och som även ger en bättre tydlighet och
enhetlighet/jämlik vård. Genom lagstiftningen är tanken att den som planerar,
organiserar och resurssätter primärvård får ett bättre stöd.
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Principer och bedömningar för hur rätt stöd för psykisk hälsa uppnås

Utredningen bedömer att det av flera skäl inte är lämpligt att lagstifta om hur
huvudmännen ska organisera primärvården för att möta vanligt förekommande
behov för psykisk ohälsa men att det går att identifiera principer för hur man bör
arbeta. Dessa principer lyfts därför inte som förslag (innebär förändrad lagstiftning)
utan benämns bedömningar.
Utredarens bedömningar av hur primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa samlas
under tre rubriker:


Vägen in



Organisering av primärvårdens insatser



Samverkan och samarbete

Dessa tre områden samlas under ett paraply – ”Rätt stöd till psykisk hälsa”. Modellen
utgörs av ett antal principer och arbetssätt som kombinerade bedöms förbättra
bemötandet och omhändertagandet av den enskilde, och bättre möta behoven på
befolkningsnivå. För att underlätta läsning är utredarens bedömningar markerade
med ram. Därutöver lämnar utredaren ett antal bedömningar avseende hur
förutsättningar för ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen Rätt
stöd till psykisk hälsa kan skapas.
Vägen in

Det ska vara enkelt och begripligt som invånare var man vänder sig om man
behöver stöd med psykisk ohälsa. 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndighetens
nya funktion har särskilt viktiga roller i detta avseende. Regionens primärvård ska
tillhandahålla en enkel och skyndsam väg in för den som upplever att hen behöver
stöd för sitt psykiska mående och söker sig till primärvården med anledning av
detta.
Regionerna som huvudmän behöver förtydliga primärvårdens uppdrag som första
linjen för psykisk ohälsa och förstärka sitt arbete för att säkerställa tillgängligheten
till första bedömning i enlighet med vårdgarantin i primärvården. Även
tillgängligheten till behandling, när relevant, behöver säkerställas. För att kunna
göra adekvata bedömningar behöver också användandet av strukturerade
bedömningsinstrument öka exempelvis i form av skattningsskalor
(överensstämmande med Socialstyrelsens utvärdering).
”Vägen in” adresserar således både när individen söker med psykisk ohälsa som
direkt sökorsak, genom att erbjuda en enkel och skyndsam väg in, som när individen
söker för andra besvär men där psykisk ohälsa är bakomliggande. Utredaren menar
att regionerna som huvudmän behöver förtydliga primärvårdens uppdrag som första
linjen för psykisk ohälsa och att uppdraget behöver beskrivas, ersättas och följas upp
adekvat i förfrågningsunderlag, t.ex. vad gäller kompetenssammansättning. Enskilda
verksamheter behöver sedan anpassa sina organisationer och utveckla relevanta
rutiner och kunskapsstöd för att kunna tillhandahålla en hög tillgänglighet till
medicinsk bedömning.
Vårdgarantin inom primärvården innebär:


0:an, en första kontakt samma dag - motsvarar det läge då en person, som upplever
psykisk ohälsa som man inte förmår hantera med de stöd man själv har tillgängliga, söker
sig till hälso-/ vårdcentralen för dessa besvär. God tillgänglighet och bred kompetens om
såväl fysisk som psykisk hälsa hos den som tar emot kontakten är viktiga.
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3:an, medicinsk bedömning av legitimerad profession inom tre dagar - Om primärvården
bedömt att patientens psykiska ohälsa är sådan att patienten behöver få en medicinsk
bedömning, ska detta ske inom tre dagar. Sedan 2019 omfattar vårdgarantin alla
legitimerade professioner.

Kommunens primärvård bör ha rutiner och relevanta kunskapsstöd för personalen
för att identifiera misstänkt psykisk ohälsa hos de patienter som får hälso- och
sjukvård av kommunen; inom hemsjukvård, särskilda boenden och
dagverksamheter. God kontinuitet i relationer, t.ex. genom en fast vårdkontakt,
spelar även en viktig roll i detta avseende. Utredningen bedömer vidare att den
kommunala primärvården bör utveckla rutiner för att säkerställa att när misstänkt
psykisk ohälsa identifieras ges patienten tillgång till medicinsk bedömning av
relevant kompetens inom kommunens eller regionens primärvård. I praktiken bör
det medföra arbete i psykosociala team som spänner över huvudmannagränser.
Utredaren menar att även om personer i kommun hälso- och sjukvård inte omfattas
av den lagstadgade vårdgarantin så har kommunen att ansvar för att inkludera fysiska
och psykiska vårdbehov i sin planering. På motsvarande sätt som kontrollpunkterna
0:an och 3:an i vårdgarantin hos regionerna finns det därför ett behov av att i
kommunens primärvård ha strukturer för att göra en första triagering av patientens
behov, och för dem som behöver därefter också tillhandahålla en medicinsk
bedömning av relevant kompetens. Vidare lyfter utredaren att personer i kommunal
hälso- och sjukvård som utgångsläge ofta har kognitiva nedsättningar vilket påverkar
möjligheten att kommunicera behov. Det är därmed centralt att den personal som
arbetar i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården har kompetens inom
psykisk ohälsa och hur den kan yttra sig i målgrupperna man arbetar med, så att
besvär och symtom identifieras skyndsamt.
För att tillgång till medicinsk bedömning ska finnas menar utredaren att det måste
finnas fungerande samverkansrutiner mellan kommunal primärvård och regional
primärvård, på samma sätt som för den somatiska vården. Ett verktyg för att
underlätta sådan strukturerad samverkan är individuell plan.
Angående kompetenser i primärvården (regional och kommunal) lyfter utredningen
att det finns en generellt låg kunskap om vad olika professioner kan bidra med i
arbetet med psykisk ohälsa. Såväl hos dem som har ansvar för styrning och ledning
av primärvården som hos dem som är kliniskt verksamma inom primärvård. Det ger
inte förutsättningar att organisera arbetet på effektiva sätt och i enlighet med bästa
tillgängliga kunskap t.ex. genom användande av vårdsamordnare eller organisering av
psykosociala team. Ett exempel på variationen kring den regionala primärvårdens
uppdrag och kompetenser syns i skillnaderna i vilka kompetenser som erbjuds inom
vårdgarantin.
Organisering av primärvårdens insatser

Huvudmännen bör organisera omhändertagandet av psykisk ohälsa i stegvisa och
väl sammanhängande insatser. För att säkerställa detta bör det finnas en
övergripande struktur för omhändertagande av psykisk ohälsa, beslutad på
huvudmannanivå. Strukturen bör ha ett starkt fokus på, och utgå från,
primärvården, såsom varande basen i hälso- och sjukvårdssystemet. De insatser
som omfattas bör utgå från relevanta kunskapsunderlag, såsom Socialstyrelsens
nationella riktlinjer och kunskapsstöd inom ramen för huvudmännens
gemensamma modell för kunskapsstyrning. Insatser för att säkerställa en
systematisk och kontinuerlig uppföljning av primärvårdens arbete med psykisk
ohälsa bör utgöra en del av den fastslagna övergripande strukturen. Det finns ett
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behov av att samla och lyfta framgångsrika metoder och arbetssätt specifikt
tillämpade i primärvårdssammanhang.
Utredaren menar att det under utredningens dialoger har påpekats att trots att
primärvården redan i dag möter en stor andel patienter med psykisk ohälsa utgår
mycket av arbetssätten och synsätten från en ”akutsjukhuslogik” eller den
specialiserade vårdens stuprörslogik med isolerade vårdinsatser. Ett exempel på detta
är att den psykosociala resursen organiseras som en ”egen verksamhet i
verksamheten” istället för att integreras. Hinder och trösklar i form av stängda
tidböcker och internremisser som innebär behov av ytterligare kontaktpunkter med
patienten. Synsätten och arbetssätten behöver istället skiftas till en ansats som
handlar om sammanhållet utifrån individens fokus. Genom kliniska spår med stegvis
vård skapas som hänvisar patienterna rätt direkt ex sömnskola vid besvär innan
ytterligare behandling/medicinering.
En övergripande struktur för vilka insatser som erbjuds var och av vem behöver
finnas på huvudmannanivå, i avsikt att säkerställa rätt prioriterade resurser i enlighet
med principen om Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå (LEON), och tydliggöra
uppdrag och ansvar för olika aktörer i systemet. Den övergripande strukturen kan
inte enbart vara ett strategidokument på huvudmannanivå, utan även om
förankringen ligger på huvudmannanivå måste de insatser som beskrivs vara
tillräckligt verksamhetsnära för att ge handfast vägledning i vardagen. För många
patienter är särskilt samverkan mellan primärvården och psykiatrin viktig.
Huvudmannens struktur för stegvis vård måste därför särskilt tillgodose att
förutsättningar finns för sådan samverkan.
Samverkan och samarbete

En god, nära och samordnad vård som stärker hälsan förutsätter samverkan
mellan olika aktörer. Det gäller såväl inom olika delar av huvudmännens hälsooch sjukvård som med elevhälsan, studenthälsovården, företagshälsovården och
socialtjänst. Utredningen bedömer även att samverkan med det civila samhällets
aktörer behöver stärkas. Huvudmännen behöver säkerställa att det finns strukturer
för att underlätta sådan samverkan mellan hälso- och sjukvårdens verksamheter på
primärvårdsnivå och relevanta civilsamhällsaktörer. Regeringen och huvudmännen
bör överväga möjligheterna att utforma tekniska lösningar på nationell nivå, där
utbud från civila aktörer kan samlas och tillgängliggöras. Slutligen bedömer
utredningen att huvudmännen, genom Inera, bör initiera ett arbete för att utveckla
en mer strukturerad samverkan mellan 1177 Vårdguiden och olika stöd- och
hjälplinjer, avsedda att möta psykisk ohälsa.
Utredaren beskriver att dagens hälso- och sjukvårdssystem är fragmentiserat, olika
delar behöver kopplas ihop. För att skapa goda förutsättningar för en brygga mellan
hälso- och sjukvården (främst primärvården), och det civila samhället bedömer
utredningen att det behöver skapas strukturer – på makro-, meso- och mikronivå –
för att synliggöra de civila aktörerna och de insatser de kan erbjuda, samt koppla ihop
deras tjänster med de som har behov av dem. Primärvårdens verksamheter (hos såväl
region som kommun), som finns nära människor i lokalsamhället, anses ha en särskilt
god utgångspunkt för att verka som en sådan brygga till det stöd som civilsamhället
kan tillhandahålla. Utredningens dialoger pekar på att sådan samverkan i dag i alltför
hög grad är ad hoc och personberoende.
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Förutsättningar för modellen Rätt stöd till psykisk hälsa

För att uppnå ett integrerat arbetssätt i enlighet med intentionen i modellen Rätt stöd
till psykisk hälsa menar utredaren att det krävs en infrastruktur som ger
förutsättningar och stödjer systemet till en sådan förändring. Flera områden pekas ut:
patientdelaktighet, utbildning och kompetensförsörjning, uppföljning och forskning,
adekvata och evidensbaserade kunskapsstöd samt finansiering och utveckling.
Utredaren lämnar även ett flertal bedömningar avseende hur sådana förutsättningar
kan skapas.
Strukturer för delaktighet


Huvudmännen behöver tillsammans med verksamheter på primärvårdsnivå utveckla metoder
för att strukturerat inkludera patienters synpunkter och erfarenheter för uppstart, utveckling
och uppföljning av verksamheten gällande psykisk ohälsa.



För att människor ska ha goda förutsättningar att vara delaktiga i sin vård och tillgodogöra sig
insatser från vården, behöver befolkningens hälsolitteracitet beaktas och stärkas. Utredningen
bedömer att huvudmännen bör stärka och utveckla utbudet av relevanta psykopedagogiska
insatser för psykisk hälsa.



Utredningen delar Socialstyrelsens bedömning att huvudmännen bör utveckla skriftliga rutiner
för stöd till närstående, för att därigenom öka andelen som får ta del av stödinsatser.

Utbildning och kompetensförsörjning


Nationella vårdkompetensrådet bör inom ramen för sitt uppdrag kartlägga behoven av
kompetensförsörjning vad gäller psykisk ohälsa i primärvården. I ett sådant arbete bör man
särskilt beakta den kommunala hälso- och sjukvårdens behov.



Huvudmännen bör säkerställa erforderlig kompetens i primärvården vad gäller psykisk ohälsa
och vid behov tillhandhålla nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser.



Mot bakgrund av verksamhetens behov, och att det återkommande refereras till grundläggande
psykoterapiutbildning som kompetenskrav i huvudmännens förfrågningsunderlag, bedömer
utredningen vidare att regeringen bör överväga att utreda om det finns behov av att
standardisera och kvalitetssäkra utbildningen.



För att kunna stödja andra människor till hälsa måste också goda förutsättningar finnas för den
egna hälsan. Därför bör huvudmännen särskilt beakta att det erbjuds ändamålsenliga insatser
till stöd för medarbetarnas hälsa.

Uppföljning och forskning


I betänkandet God och nära vård. En primärvårdsreform (SOU 2018:39) gjorde vi bedömningen
att en systematisk uppföljning av primärvården på aggregerad nivå brådskande bör byggas
upp. Utan en sådan saknas möjligheter att på ett ändamålsenligt sätt följa och utvärdera
omställningen mot en god och nära vård. Bedömningen kvarstår och är av lika stor betydelse
för att kunna följa den psykiska ohälsan såväl som den fysiska. Utredningen vill därmed
understryka vikten av det utredningsarbete som görs av Socialstyrelsen om möjligheter för
uppgiftsinsamling på primärvårdsnivå, vilket ska redovisas i februari 2021.



Utredningen bedömer slutligen också att det är av stort vikt att primärvårdens arbete med
psykisk ohälsa blir belyst i det förslag på indikatorer för att följa omställningen till en god och
nära vård som utvecklas av Socialstyrelsen.



Möjligheterna till forskning inom primärvården gällande psykisk ohälsa bör stärkas. Genom att
stärka forskningen i primärvården ökar kunskapen och det blir möjligt att i större utsträckning
erbjuda ändamålsenliga och effektiva insatser. Att finansiera forskning i primärvård är en
fortsatt utmaning, och insatser bör göras, på såväl statlig som huvudmannanivå, för att på olika
sätt stimulera denna.

Evidensbaserade kunskapsstöd


För att tillhandahålla ändamålsenliga insatser är det av största vikt att befintliga
kunskapsunderlag ger ett gott stöd för att möta såväl fysisk som psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa
bör tydligare uppmärksammas i kommande översyner av Socialstyrelsens riktlinjer för
prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Detta avseende såväl effekten av
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levnadsvanor på den psykiska hälsan, som vikten av hälsosamma levnadsvanor för dem med
samtidig psykisk ohälsa.


Ett arbete med ett nationellt kunskapsstöd avseende stressrelaterade besvär och
utmattningssyndrom bör initieras av Socialstyrelsen, även om kunskapsläget vad gäller
behandlingar är bristfälligt, i syfte att ge förutsättningar för mer jämlik vård i hela landet samt
möjlighet till strukturerad uppföljning och forskning av de insatser som ges hos huvudmännen.



Utifrån ökad kunskap om interventioner vid lindrig depression bör övervägas att vid kommande
översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom särskilja
insatser vid lätt respektive måttlig depression. Detta också för att underlätta för huvudmännen i
den lokala organiseringen av insatser.



Såväl regionens som kommunens primärvård bör ha tillgång till relevanta kunskapsstöd,
utformade utifrån primärvårdskontext, för att triagera, bedöma och behandla personer med
psykisk ohälsa. Utredningen bedömer att arbetet med regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning, och de insatsprogram som där tas fram, kan utgöra sådana kunskapsstöd.



Utredningen bedömer vidare att standardiserade vårdförlopp, med avsikt att inkludera såväl
primärvård som annan hälso- och sjukvård och socialtjänst, kan möta behovet av kunskap i
eller inför mötet mellan individ och personal.

Finansiering


Framtida statliga satsningar inom området psykisk hälsa/ohälsa bör ha en ramstruktur som
tydligt adresserar de olika nivåerna av arbete med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården, i
syfte att inte enbart beakta delarna utan helheten. De bör därför omfatta såväl specialiserad
psykiatri som primärvård (regional och kommunal), och samordningen dem emellan.
Utredningen bedömer att detta är centralt för att säkerställa att delar av finansiella medel och
utvecklingsarbete tar sikte på arbetet med psykisk ohälsa i såväl kommunernas som
regionernas primärvård. Och att sådant utvecklingsarbete kan bedrivas med viss långsiktighet.
Utredningen bedömer också att det är önskvärt att än mer samla de olika satsningarna på
hälso- och sjukvårdens arbete mot psykisk ohälsa.

Utveckling


Regeringen bör initiera två till tre utvecklingsarbeten som syftar till att utveckla modeller för hur
primärvården inom ett geografiskt län – såväl den regionala som den kommunala primärvården
i samverkan – kan skapa metoder och strukturer för ett stegvis integrerat omhändertagande av
psykisk ohälsa i primär-vården. Modellerna bör även inkludera gränssnittet till specialiserad
psykiatri samt andra aktörer såsom det civila samhället i linje med den modellen Rätt stöd till
psykisk hälsa. Utvecklingsarbetena bör pågå under tre år och ha såväl strukturerad uppföljning
som forskning av oberoende aktör knuten till sig från start.

Bedömning

Utredaren slår, i linje med tidigare betänkanden, tydligt fast att primärvården är basen
i hälso- och sjukvården. Förvaltningarna stöder förslaget om förändrad lagstiftning
för att tydliggöra att primärvårdens grunduppdrag avser såväl fysisk och psykisk
ohälsa och ser att det fyller syftet med att tydliggöra ansvaret på normerande nivå.
Förvaltningarna vill samtidigt poängtera att konsekvenserna av förslaget bedöms
stora för såväl arbetssätt som organisering av arbetet inom den primära vården, vilket
också kommer igen i de bedömningar som utredningen lyfter. I enlighet med vad
utredaren anger krävs exempelvis att den hälso- och sjukvårdspersonal som möter
individen har kompetens att, på samma sätt som vid fysiska besvär, identifiera besvär
som är kopplade till psykisk ohälsa. Utredaren pekar också på att både regionen och
kommunen behöver stärka tillgängligheten utifrån vårdgarantin såväl i form av
tillgång till fler professioner i primärvården som att personer i kommunal hälso- och
sjukvård får tillgång till kvalificerad bedömning motsvarande vårdgarantin dvs av
legitimerad personal utifrån behov.
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Förvaltningarna anser dock att utredaren för ett inkonsekvent resonemang avseende
ekonomiska konsekvenser av förslaget för regioner och kommuner. Utredaren
påpekar å ena sidan att ansvaret redan åvilar huvudmännen idag. Å andra sidan pekar
utredaren, som grund för sitt förslag, på att huvudmännen idag inte tar tillräckligt
ansvar för den psykiska hälsan och att detta ansvar därför behöver förtydligas samt
att huvudmännen på olika sätt behöver stärka sitt arbete. Förvaltningarna anser
därför att den ekonomiska konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt
belyst.
Gällande utredningens olika bedömningar om arbetssätt och principer anser
förvaltningarna att dessa överlag är väl överensstämmande med lokalt pågående
arbete med omställning till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland. De är
dessutom i många fall brett tillämpbara, dvs inte bara för arbetet med psykisk ohälsa.
Majoriteten av bedömningarna i betänkandet återfinns i den politiskt beslutade lokala
färdplanen. För att nämna några exempel: systematiskt inhämta medborgares
erfarenheter och åsikter, revidera uppdrag för vårdcentraler och hemsjukvård,
implementera första linjens digitala hälso- och sjukvård, stärka den digitala och
fysiska tillgängligheten till den primära vården samt öka möjligheten till kontinuitet i
form av fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. En av aktiviteterna för 2021-2022 är
att ta fram en regiongemensam primärvårdsplan. Utredningens bedömningar kring
organisering av primärvårdens insatser genom stegvis vård utgör goda inspel i det
arbetet. Som framgångsfaktorer för färdplansarbetet lyfts bl a involvering av
medborgare och medarbetare, samverkan och lärande på olika nivåer. I färdplanen
lyfts också vikten av att ett tydligt hälsosystem som hänger ihop och är tydligt för
medborgaren, vilket även det känns igen i utredarens resonemang. Utredarens
bedömningar utgör därför goda inspel för det fortsatta lokala arbetet. Arbetet pågår
dessutom med revidering av Region Gotlands plan för psykisk hälsa, utredningens
bedömningar utgör goda inspel även i det arbetet. Förvaltningarna avser inte att
specifikt kommentera alla utredningens bedömningar utan fokuserar på några av
dem:
Utredningen lyfter behovet av att beakta och stärka befolkningens hälsolitteracitet för
att skapa förutsättningar för delaktighet. Med hälsolitteracitet avses individens
förmåga att förvärva, förstå och använda information i syfte att bibehålla, främja eller
förbättra hälsa. Förvaltningarna vill i sammanhanget påpeka att en viktig grund för
stärkt hälsolitteracitet är universella insatser på ”nivån” innan primärvård exempelvis
av elevhälsan inom skolan. Förvaltningarna också betona vikten av att hälso- och
sjukvård har en personcentrerad ansats: att utgångspunkten i mötet med vården är
vad individen upplever som ett problem och har motivation att göra. Det är likaledes
viktigt att se till vilka reella förutsättningar individen har, och arbeta för att stärka
dessa, för att skapa grund för delaktighet. För att det personcentrerade
förhållningssättet att utgå från individen och individens förutsättningar, kunna se
helheten och identifiera underliggande problem, ska få genomslag krävs såväl särskild
kompetens och förmåga hos medarbetare som stöd i form av strukturer och digitala
verktyg. Förvaltningarna vill här särskilt lyfta behovet av att lärosätena har i uppdrag
att i utformning av utbildningen av framtidens hälso- och sjukvårdsmedarbetare dels
spegla den ökade förekomsten av psykisk ohälsa genom kompetens kring detta och
särskilt ger framtidens medarbetare en god grundkompetens i det personcentrerade
förhållningssättet.
Utredningen lyfter även att psykisk ohälsa behöver mötas brett som ett
samhällsfenomen, inte bara av hälso- och sjukvården. Kartläggning visar t ex att vid
en tredjedel av suiciden har individen inte haft hälso- och sjukvårdskontakt,
samhällets kunskap är därför central. Som en del i detta ser förvaltningarna att det
9 (11)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/464

vore relevant att lärosäten i utbildning av andra personnära yrken, exempelvis skolans
framtida medarbetare, integrerar kunskap om psykisk ohälsa.
Utredningen konstaterar att det finns en gråzon mellan upplevda besvär och
diagnosticerade tillstånd. Att samhället behöver hantera ytan mellan det som är
traditionellt hälso- och sjukvårdens uppdrag och det som befolkningen förväntar sig
att få hjälp med i dagens samhällskontext när man vänder sig till hälso- och
sjukvården samt att primärvården därför naturligt bör vara brygga till civilsamhället.
Förvaltningarna känner väl igen beskrivningen av att det idag finns ett glapp/gråzon
och att det finns ett behov som behöver tillgodoses samt att primärvården kan och
bör ha en central roll för detta. Förvaltningarna ser dock ett samtidigt behov av ökad
kunskap hos befolkningen om känslor/tillstånd som är en del av livet exempelvis
sorg efter en förlust. Detta för att minska individers känsla av ensamhet och oro för
att ”något är fel på dem”, samt därmed även minska deras sjukvårdskonsumtion.
Förvaltningarna menar att denna kunskapshöjning bör adresseras som en nationell
fråga. I utformningen av vad rollen som brygga innebär är det viktigt att säkerställa
att det inte byggs en ny ”övergång” där individer riskerar att hamna i kläm, utan att
utgångspunkten är ett hälsosystem som hänger ihop och stärker individens
förutsättningar för hälsa. Utredaren pekar särskilt på civilsamhället som central aktör.
Därtill finns potentiellt stora vinster med stärkt samverkan med aktörer som handhar
sysselsättningsinsatser.
För att skapa förutsättningar för primärvården att vara brygga till civilsamhället i
enlighet med utredningens intentioner ser förvaltningarna behov av att Regeringen
och huvudmännen initierar ett arbete för att ”utforma tekniska lösningar på nationell
nivå, där utbud från civila aktörer kan samlas och tillgängliggöras”. Plattformen bör
byggas som en nationell lösning och utformas på ett sådant sätt att den innehåller
dels information på nationell nivå och/eller platsobundet men även medger att det
lokala civilsamhället kan publicera information kring utbud, kontaktvägar, öppettider
etc. Den nya plattformen kommer att finnas i gränssnittet mellan hälso- och sjukvård
och civilsamhället. Förvaltningarna förutspår att det därmed kommer att aktualisera
flera gränssnittsfrågor som behöver adresseras för att förslaget ska kunna realiseras
exempelvis ägandeskap/förvaltning och ansvar för kvalitetssäkring.
Utredningen lyfter vikten av tillgång till relevanta kunskapsstöd utformade utifrån
primärvårdskontext och menar att dessa kan utformas inom ramen för regionernas
gemensamma system för kunskapsstyrning. Förvaltningarna delar den bedömningen
och vill samtidigt betona vikten av att nationellt säkerställa att systemet för
kunskapsstyrning taktar och stödjer omställningen till god och nära vård. Strukturen
för kunskapsstyrning utgår i hög grad från diagnosindelning och arbetet görs i det
hälso- och sjukvårdssystem som idag råder, risken att nuvarande ”akutsjukhuslogik”
eller den specialiserade vårdens stuprörslogik blir utgångspunkt är uppenbar.
Förvaltningarna vill i sammanhanget psykisk ohälsa dessutom lyfta att underliggande
faktorer även kan handla om olika former av missbruk samt våld i nära relationer.
Det betyder också att i arbetet med psykisk hälsa så är andra ”primärvårdsnära”
verksamheter av central betydelse exempelvis alkohol- och drogrådgivning,
anhörigstöd och elevhälsa exempelvis kring problematisk skolfrånvaro.
Förvaltningarna anser att utredningens bedömning att huvudmännen bör utveckla
skriftliga rutiner för stöd till närstående, för att därigenom öka andelen som får ta del
av stödinsatser är alltför passivt. Anhöriga som grupp är centrala dels för att vara till
hjälp för den drabbade, de är också själva en riskgrupp för att drabbas av psykisk
ohälsa. Anhöriga behöver därför dels aktivt involveras och dels vara målgrupp för
preventiva insatser.
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Utredaren lyfter vikten av att stärka förutsättningarna för medarbetares hälsa och att
det erbjuds ändamålsenliga insatser för detta. Bedömningen går helt i linje med
Region Gotlands koncernmål om att vara en hälsofrämjande organisation där det
aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Förvaltningarna vill betona vikten av förändrad lagstiftning avseende möjlighet till
informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och sjukvårdslagen respektive
socialtjänstlagen. Tillgång till information är en väsentlig förutsättning för samverkan,
att insatser ska hänga ihop och utgå från individens förutsättningar och behov. Detta
är särskilt viktigt för utsatta grupper. Förvaltningarna välkomnar därför de initiativ
som finns på området exempelvis utredningen översyn av vissa frågor som rör
personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det
finns behov av att motsvarande möjligheter för andra utsatta grupper exempelvis
barn- och unga samt personer med missbruksproblematik.
Förvaltningarna vill även framhålla att ambitionen kring samordning innebär att den
komplexitet som idag ligger hos individen och dennes anhöriga flyttas till hälso- och
sjukvården. Denna ambition behöver organisationen dels ha i åtanke genom en insikt
att all förändring inte nödvändigtvis kommer att upplevas förenklande internt och
dels behövs ändamålsenlig intern strukturer och system som stödjer exempelvis
möjlighet till tydliga och enkla vägar in för medarbetare.
Arbetet med att konkretisera och omsätta innebörden av förslagen och
bedömningarna i betänkandena ”Rätt stöd för psykisk hälsa” och ”Börja med
barnen!” kommer att fortsätta inom ramen för bland annat färdplan för god och nära
vård, samverkansforum för barn och unga samt regional plan för psykisk hälsa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-16
Remiss God och Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Arjeplogs kommun
Barnens rätt i samhället (Bris)
Barnombudsmannen
Danderyds kommun
Distriktssköterskeföreningen
E-hälsomyndigheten
FAMNA
Finska Pensionärernas Riksförbund
Finspångs kommun
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Funktionsrätt Sverige

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Fysioterapeuterna
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Föreningen Sveriges Socialchefer
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Umeå
Förvaltningsrätten i Växjö
Gotlands kommun
Gävle kommun
Hiv-Sverige
Hjo kommun
Huddinge kommun
Håbo kommun
Härryda kommun
Inera AB
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Justitiekanslern
Jönköpings kommun
Karolinska institutet
Kommunal
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KRY International AB
Kungsbacka kommun
Linköpings universitet
Linneuniversitetet
Lunds universitet
Läkemedelsverket (LV)
Malmö kommun
Mind
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Mölndals kommun
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Nationella nätverket för samordningsförbund
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)
Neuro
Nora kommun
Nordmalings kommun
Norrtälje kommun
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Regelrådet
Region Blekinge
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Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro
Region Östergötland
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)
Riksförbundet PensionärsGemenskap
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Rättviks kommun
Röda Korset
Shedo
Sjukhusläkarna
SKPF Pensionärerna
Skövde kommun
Socialstyrelsen
Sollefteå kommun
SPF Seniorerna
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
Statskontoret
Stockholms kommun
Suicide Zero
Svedala kommun
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)
Svensk Sjuksköterskeförening (SSF)
Svenska Distriktsläkarföreningen
Svenska Logopedförbundet
Svenska Läkaresällskapet
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Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenskt Demenscentrum
Sverigefinska Pensionärer
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Säffle kommun
Tillsammans för ungas psykiska hälsa (TILIA)
Umeå universitet
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Vetenskapsrådet
VISION
WONSA
Vårdförbundet
Vårdföretagarna
Västra Götalandsregionen
Älvkarleby kommun
Örebro universitet
Örkelljunga kommun
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet
senast den 30 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/00866 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Torkel Nyman
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, betankande@elanders.com
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Regionstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 229

Remiss. God och nära vård - Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6)

RS 2021/658

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Remissyttrande gällande God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6) överlämnas till Socialdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens
förslag.

Remissen avser den nationella utredningens ”Samordnad utveckling för nära vård”
(utredare Anna Nergårdh) redovisning av tilläggsuppdrag kring psykisk ohälsa.
Fokus för utredningen är hur man ur samhällssynpunkt bäst stödjer varje individ till
bästa möjliga hälsa. Det innebär att perspektivet blir brett och innefattar alla
samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård. Det finns idag ett glapp/en gråzon
mellan det befolkningen söker hälso- och sjukvård för och det som traditionellt är
hälso- och sjukvårdens uppdrag. Stöd behöver komma från olika aktörer beroende på
behov. Primärvården (regional och kommunal) pekas ut som den hälso- och
sjukvårdsaktör med bäst förutsättningar att arbeta nära människor, utifrån lokala
behov, och nära lokalsamhället.
Det förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Regionstyrelsen instämmer
därmed huvudsakligen och avser inte att specifikt kommentera utredningens alla
förslag och bedömningar utan fokuserar på att lämna synpunkter och tillägg till några
av dem. Bland annat att konsekvenserna av förslaget om författningsändring bedöms
stora för dagens arbetssätt och organisering samt att den ekonomiska konsekvensen
för regioner och kommuner är otillräckligt belyst. Liksom vikten av förändrad
lagstiftning avseende möjlighet till informationsdelning mellan verksamheter inom
hälso- och sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen för att skapa förutsättningar för
samverkan.
Det förslag och de bedömningar som utredningen lämnat ligger i stort i linje med de
beslut och det utvecklingsarbete som pågår lokalt. Regionstyrelsen instämmer därmed huvudsakligen. Majoriteten av bedömningarna i betänkandet återfinns i den
politiskt beslutade lokala färdplanen ”Vår ö, vår hälsa - Region Gotlands färdplan för
omställning till ett hälsosystem för god och nära vård”. För att nämna några exempel:
systematiskt inhämta medborgares erfarenheter och åsikter, revidera uppdrag för
vårdcentraler och hemsjukvård, implementera första linjens digitala hälso- och sjukvård, stärka den digitala och fysiska tillgängligheten till den primära vården samt öka
möjligheten till kontinuitet i form av fast vårdkontakt och fast läkarkontakt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 229 forts
RS 2021/658

En av aktiviteterna för 2021-2022 är att ta fram en regiongemensam primärvårdsplan.
Utredningens bedömningar kring organisering av primärvårdens insatser genom
stegvis vård utgör goda inspel i det arbetet. Som framgångsfaktorer för färdplansarbetet lyfts bl a involvering av medborgare och medarbetare, samverkan och lärande
på olika nivåer. I färdplanen lyfts också vikten av att ett tydligt hälsosystem som
hänger ihop och är tydligt för medborgaren, vilket även det känns igen i utredarens
resonemang. Utredarens bedömningar utgör därför goda inspel för det fortsatta
lokala arbetet. Arbetet pågår dessutom med revidering av Region Gotlands plan för
psykisk hälsa, utredningens bedömningar utgör goda inspel även i det arbetet.
Utredaren lyfter vikten av att stärka förutsättningarna för medarbetares hälsa och att
det erbjuds ändamålsenliga insatser för detta. Bedömningen går helt i linje med
Region Gotlands koncernmål om att vara en hälsofrämjande organisation där det
aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Regionstyrelsen avser inte att specifikt kommentera alla utredningens bedömningar
utan fokuserar på att lämna synpunkter och tillägg till några av dem. Särskilt bör
nämnas förslaget om förtydligande av hälso- och sjukvårdslagen så att det explicit
framgår att psykisk hälsa ingår i primärvårdens grunduppdrag (regional och
kommunal primärvård). Regionstyrelsen står bakom förslaget men bedömer
konsekvenserna av förslaget som stora för dagens arbetssätt och organisering, vilket
också påtalats av berörda förvaltningar/nämnder. Regionstyrelsen anser vidare att
utredaren för ett inkonsekvent resonemang avseende ekonomiska konsekvenser och
anser att den ekonomiska konsekvensen för regioner och kommuner är otillräckligt
belyst.
Gällande de bedömningar som utredaren samlat i modellen Rätt stöd till psykisk
hälsa vill Regionstyrelsen bland annat påpeka vikten av förändrad lagstiftning
avseende möjlighet till informationsdelning mellan verksamheter inom hälso- och
sjukvårdslagen respektive socialtjänstlagen för att skapa förutsättningar för samverkan. Regionstyrelsen instämmer i det påpekande hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott lämnat kring behov av samordning även med statliga myndigheter,
exempelvis Försäkringskassan, samt att arbetsgivare bör involveras för att förebygga
psykisk ohälsa och har inarbetat detta i förslaget till yttrande.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialdepartementet 2021-04Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-02
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2021/549
31 augusti 2021

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Motion. Visborg – ett föredöme avseende energieffektiva
fastigheter
Förslag till beslut



Att föreslå regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Miljöpartiet har, genom en motion till regionfullmäktige, yrkat att en övergripande
plan för ett robust, energieffektivt och klimatanpassat energisystem tas fram för
Visborgsområdet.
Olika energifrågor kopplade till stadsdelen behandlas i såväl hållbarhetsprogrammet
för Visborg som i strukturplanens fördjupningsdel.
Regionstyrelsen har beslutat vilka hållbarhetsmål som ska gälla för stadsdelen. Bland
dessa sammanlagt 25 mål inom de prioriterade områdena mobilitet, innovativa kretslopp
och samspel och identitet återfinns inga mål direkt kopplade till energisystem. Beslutet
tolkas som att regionstyrelsen valt att fokusera kring de frågor Region Gotland har
rådighet över när det gäller utförande och kommande tjänster i stadsdelen.
För energiområdet är det andra aktörer, i första hand exploatörer, byggföretag,
fastighetsägare och -förvaltare, energibolag, och inte minst de boende i stadsdelen, till
exempel genom ekonomiska föreningar, som har rådighet inom den ram som
bestäms av befintliga regelverk.
Det nystartade Energicentrum, i samarbete med stadsdelsutvecklingsprojektet Visborg
och ovannämnda aktörer, kommer sannolikt få en viktig roll i utvecklingen av
stadsdelens energisystem när det gäller teknik och miljöprestanda.
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Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har, genom en motion från Wolfgang Brunner till regionfullmäktige (§
27, 2021-02-22), yrkat att en övergripande plan för ett robust, energieffektivt och
klimatanpassat energisystem tas fram för Visborgsområdet. Motionen menar, med
stöd i Region Gotland nyantagna regionala utvecklingsstrategi för Gotland (RF §
2/2021), att ”Visborgsområdet kommer under en lång tid framöver vara Region
Gotlands viktigaste utvecklingsprojekt. En helt ny stadsdel ska ta form, där regionens
klimat- och hållbarhetsmål från RUS 2040 ska förverkligas. En hel del av dessa
perspektiv finns redan med i de planeringsunderlag som tagits fram. Ännu saknas
dock”, menar motionen, ”en övergripande plan för hur Visborgs energisystem ska
utformas”.
Bedömning

Motionen har vissa likheter med en av punkterna i en tidigare motion, behandlad i
regionfullmäktige hösten 2020, Strategier för ett hållbart och klimatanpassat bostadsbyggande
på Gotland (RF § 171, 2020-10-26). I den motionens första yrkande, att det tas fram en
strategi för det framtida byggandet, fanns punkten c) ”där det vid all nybyggnation inom
Visborgsstaden och Östercentrum planeras för ett skalbart och robust energisystem
som via smart styrteknik förenar användningen av hushållsel med solelproduktion,
energilagring och laddning av elfordon”.
När det gäller denna motions yrkande, att det tas fram en övergripande plan för ett
robust, energieffektivt och klimatanpassat energisystem för Visborgsområdet, vill
regionstyrelseförvaltningen återvända till det resonemang förvaltningen anförde i
tjänsteskrivelsen inför den förra motionens behandling, RS 2019/1328:
”Vägen till byggandet av ett framtida hållbart och förnybart energisystem för
samhället kommer att ställa krav på förändringar och nytänkande i många delar
av samhället. Detta förslag är intressant, ambitionerna som presenteras är goda
och kan i sin helhet eller till delar komma att bli del i de energilösningar som
framgent kommer att tillämpas vid utvecklingen av de båda nya stadsdelarna.
Det är emellertid problematiskt att ha ambitionen att i detalj styra vilken teknik
som olika byggföretag ska välja för att klara de uppställda klimat- och
energimålen, särskilt som det kan förutsättas att de enskilda byggföretagen
också arbetar för att uppfylla såväl egna som nationella klimatmål. Den
kommande och delvis redan pågående teknikrevolutionen och utvecklingen av
energisystemen måste ges möjlighet att växa fram underifrån och bör, för att
bli framgångsrik, inte försöka styras av politiska direktiv.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det utöver Region Gotlands
lagstadgade energiplan och den av länsstyrelsen fastställda regionala energi- och
klimatstrategin inte är lämpligt med politiska beslut i syfte att styra mot
specifika teknikval när det gäller energitillförsel eller -styrning.”
Resonemanget stärks av det faktum att regionstyrelsen redan fattat beslut kring vilka
konkreta mål som ska gälla för stadsdelsutvecklingsprojektet Visborg.
Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 (RS § 18) om sammanlagt 25 mål inom de
prioriterade områdena mobilitet, innovativa kretslopp och samspel och identitet. I den
tjänsteskrivelse som ligger till grund för beslutet, nämns överhuvudtaget inte
energifrågorna. Beslutet tolkas som att regionstyrelsen valt att fokusera kring de
frågor Region Gotland har rådighet över när det gäller utförande och kommande
tjänster i stadsdelen. Olika energifrågor kopplade till stadsdelen finns dock med och
behandlas i såväl hållbarhetsprogrammet för Visborg som i strukturplanens
fördjupningsdel (RF 2016-04-25 (§§ 61-62).
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2021/549

För energiområdet är det andra aktörer, i första hand exploatörer, byggföretag,
fastighetsägare och -förvaltare, energibolag, och inte minst de boende i stadsdelen, till
exempel genom ekonomiska föreningar, som har rådighet inom den ram som
bestäms av befintliga regelverk. Dessa aktörer måste – som alla andra – förhålla sig
till det faktum att Gotland av regeringen är utsett till pilotlän för omställningen till ett
helt förnybart energisystem. Precis som motionären tar upp, anger också den
nyantagna regionala utvecklingsstrategin för Gotland en riktning på energiområdet
inom prioriteringen ”Gå före i klimat- och energiomställningen”.
För konsultativ hjälp finns för de som så önskar numera det nystartade Energicentrum i
Region Gotland regi. Ekonomiskt stöd finns att söka från flera källor. Sannolikt
kommer ett nära samarbete uppstå mellan Energicentrum, stadsdelsutvecklingsprojektet Visborg och olika aktörer när det gäller stadsdelens teknik och
miljöprestanda på energiområdet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

RF § 171 Motion. Strategier för ett hållbart och klimatanpassat bostadsbyggande,
2020-10-26.
RF § 50 Nya motioner. Visborg – ett föredöme avseende energieffektiva fastigheter.
2021-03-29.
RS 2021/549. Motion. Visborg – ett föredöme avseende energieffektiva fastigheter.
regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-08-31.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF-reg
Energicentrum
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Motion från Miljöpartiet de gröna

Visborg – ett föredöme avseende energieffektiva fastigheter
Ur Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland:
Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
Gotland är klimatneutralt, har gått före i energi- och klimatomställningen och har tidigt nått
nationella klimatmål baserade på FN:s Parisavtal. Utvecklingen är en hävstång för ett
konkurrenskraftigt näringsliv och för en god miljö. Vi använder de tillgångar vi har på bästa sätt,
genom en ekonomi byggd på kretslopp och förnybara resurser.
Visborgsområdet kommer under en lång tid framöver vara Region Gotlands viktigaste
utvecklingsprojekt. En helt ny stadsdel ska ta form, där regionens klimat- och hållbarhetsmål från RUS
2040 ska förverkligas. En hel del av dessa perspektiv finns redan med i de planeringsunderlag som
tagits fram. Ännu saknas dock en övergripande plan för hur Visborgs energisystem ska utformas.
Den tekniska utvecklingen inom
energiområdet skapar helt nya
förutsättningar för lokal
produktion, lagring och
konsumtion av energi. Smart
styrning och integrering skapar
robusthet och bidrar även till att
kapa energiförbrukningstoppar
åt GEAB.

Inspirationsbild

Här gäller det för Region
Gotland att tillsammans med
GEAB och teknik- och
byggföretag ta fram en
övergripande plan för
utformningen av Visborgsstadens smarta energisystem.
En sådan plan måste redan finnas med i ett inledande skede så att nödvändiga komponenter och
funktioner integreras på ett ändamålsenligt sätt i övrig planering.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Miljöpartiet de gröna
-

Att en övergripande plan för ett robust, energieffektivt och klimatanpassat
energisystem tas fram för Visborgsområdet.

Wolfgang Brunner
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 230

Motion. Visborg – ett föredöme avseende
energieffektiva fastigheter

RS 2021/549

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Miljöpartiet har genom en motion till regionfullmäktige, yrkat att en övergripande
plan för ett robust, energieffektivt och klimatanpassat energisystem tas fram för
Visborgsområdet.
Olika energifrågor kopplade till stadsdelen behandlas i såväl hållbarhetsprogrammet
för Visborg som i strukturplanens fördjupningsdel.
Regionstyrelsen har beslutat vilka hållbarhetsmål som ska gälla för stadsdelen. Bland
dessa sammanlagt 25 mål inom de prioriterade områdena mobilitet, innovativa kretslopp och samspel och identitet återfinns inga mål direkt kopplade till energisystem.
Beslutet tolkas som att regionstyrelsen valt att fokusera kring de frågor Region
Gotland har rådighet över när det gäller utförande och kommande tjänster i stadsdelen.
För energiområdet är det andra aktörer, i första hand exploatörer, byggföretag,
fastighetsägare och -förvaltare, energibolag, och inte minst de boende i stadsdelen, till
exempel genom ekonomiska föreningar, som har rådighet inom den ram som
bestäms av befintliga regelverk.
Det nystartade Energicentrum, i samarbete med stadsdelsutvecklingsprojektet
Visborg och ovannämnda aktörer, kommer sannolikt få en viktig roll i utvecklingen
av stadsdelens energisystem när det gäller teknik och miljöprestanda.
Motionen har vissa likheter med en av punkterna i en tidigare motion, behandlad i
regionfullmäktige hösten 2020, Strategier för ett hållbart och klimatanpassat
bostadsbyggande på Gotland (RF § 171, 2020-10-26). I den motionens första
yrkande, att det tas fram en strategi för det framtida byggandet, fanns punkten c)
”där det vid all nybyggnation inom Visborgsstaden och Östercentrum planeras för ett
skalbart och robust energisystem som via smart styrteknik förenar användningen av
hushållsel med solelproduktion, energilagring och laddning av elfordon”.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 230 forts
RS 2021/549

När det gäller denna motions yrkande, att det tas fram en övergripande plan för ett
robust, energieffektivt och klimatanpassat energisystem för Visborgsområdet, vill
regionstyrelseförvaltningen återvända till det resonemang förvaltningen anförde i
tjänsteskrivelsen inför den förra motionens behandling, RS 2019/1328:
”Vägen till byggandet av ett framtida hållbart och förnybart energisystem för
samhället kommer att ställa krav på förändringar och nytänkande i många delar av
samhället. Detta förslag är intressant, ambitionerna som presenteras är goda och kan
i sin helhet eller till delar komma att bli del i de energilösningar som framgent
kommer att tillämpas vid utvecklingen av de båda nya stadsdelarna. Det är emellertid
problematiskt att ha ambitionen att i detalj styra vilken teknik som olika byggföretag
ska välja för att klara de uppställda klimat- och energimålen, särskilt som det kan
förutsättas att de enskilda byggföretagen också arbetar för att uppfylla såväl egna som
nationella klimatmål. Den kommande och delvis redan pågående teknikrevolutionen
och utvecklingen av energisystemen måste ges möjlighet att växa fram underifrån och
bör, för att bli framgångsrik, inte försöka styras av politiska direktiv.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det utöver Region Gotlands
lagstadgade energiplan och den av länsstyrelsen fastställda regionala energi- och
klimatstrategin inte är lämpligt med politiska beslut i syfte att styra mot specifika
teknikval när det gäller energitillförsel eller -styrning.”
Resonemanget stärks av det faktum att regionstyrelsen redan fattat beslut kring vilka
konkreta mål som ska gälla för stadsdelsutvecklingsprojektet Visborg.
Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 (RS § 18) om sammanlagt 25 mål inom de
prioriterade områdena mobilitet, innovativa kretslopp och samspel och identitet. I
den tjänsteskrivelse som ligger till grund för beslutet, nämns överhuvudtaget inte
energifrågorna. Beslutet tolkas som att regionstyrelsen valt att fokusera kring de
frågor Region Gotland har rådighet över när det gäller utförande och kommande
tjänster i stadsdelen. Olika energifrågor kopplade till stadsdelen finns dock med och
behandlas i såväl hållbarhetsprogrammet för Visborg som i strukturplanens
fördjupningsdel (RF 2016-04-25 (§§ 61-62).
För energiområdet är det andra aktörer, i första hand exploatörer, byggföretag,
fastighetsägare och -förvaltare, energibolag, och inte minst de boende i stadsdelen, till
exempel genom ekonomiska föreningar, som har rådighet inom den ram som
bestäms av befintliga regelverk. Dessa aktörer måste – som alla andra – förhålla sig
till det faktum att Gotland av regeringen är utsett till pilotlän för omställningen till ett
helt förnybart energisystem. Precis som motionären tar upp, anger också den
nyantagna regionala utvecklingsstrategin för Gotland en riktning på energiområdet
inom prioriteringen ”Gå före i klimat- och energiomställningen”.
forts
32 (38)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 230 forts
RS 2021/549

För konsultativ hjälp finns för de som så önskar numera det nystartade Energicentrum i Region Gotland regi. Ekonomiskt stöd finns att söka från flera källor.
Sannolikt kommer ett nära samarbete uppstå mellan Energicentrum, stadsdelsutvecklingsprojektet Visborg och olika aktörer när det gäller stadsdelens teknik och
miljöprestanda på energiområdet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2021-08-31
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1964
31 augusti 2021

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Motion. Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige



Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Från och med nästa år blir det obligatoriskt med klimatdeklarationer för de flesta nya
byggnader som beställs av/byggs av byggföretag.
Miljöpartiet (Lisbeth Bokelund m.fl.) har i en motion till regionfullmäktige (§ 27,
2021-02-22), yrkat att ”berörda förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar
internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för
att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022”.
De flesta administrativa och kommunikativa uppdrag kring de nya reglerna innehas
av Boverket. Kommunerna ska begära in ett kvitto från byggföretagen, att
klimatdeklarationen är godkänd av Boverket, inför utfärdandet av slutbesked.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden anser att det ingår i
förvaltningarnas grunduppdrag att hålla sig à jour med lagstiftning och regelverk på
alla för förvaltningarna relevanta områden.
Ärendebeskrivning

Riksdagen tog 22 juni 2021 beslut om att införa en helt ny lag om klimatdeklaration
för byggnader. I korthet måste många byggföretag lämna in en klimatdeklaration med
uppgifter om den nya byggnaden och dess klimatpåverkan till Boverket innan
byggnadsnämnden i kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i
bruk. Riksdagen har nämligen även beslutat om en ändring i 10 kap. 34 § plan- och
bygglagen, PBL. Klimatdeklaration införs som krav för att få slutbesked.
Miljöpartiet (Lisbeth Bokelund m.fl.) har i en motion till regionfullmäktige (§ 27,
2021-02-22) yrkat att ”berörda förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar
internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för
att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022”.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1964

Boverket ansvarar för såväl kommande föreskrifter till lag och förordning som
mottagande av digitalt ifyllda klimatdeklarationsformulär i ett
klimatdeklarationsregister som är under utveckling. Boverket har också i uppdrag att
underlätta införandet av de nya reglerna. Myndigheten kommer, enligt Boverket
själva, bistå alla aktörer i byggsektorn med information och praktiska verktyg.
Boverket kommer även att vara tillsynsmyndighet för klimatdeklarationerna och
granska kvaliteten.
Regionstyrelseförvaltningen remitterade motionen till tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden 2021-03-11. Båda nämnderna har lämnat svar, TN § 120, 2021-0519 respektive MBN § 116, 2021-05-25.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ansluter sig till den bedömning som både
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort i sina tjänsteskrivelser.
Att hålla sig à jour med förändringar när det gäller lagstiftning och tillhörande
regelverk på samhällsbyggnadsområdet i stort, inklusive byggandet av bostäder och
andra typer av byggnader och anläggningar, ingår i förvaltningarnas grunduppdrag.
Både när det gäller de fall Region Gotland upplåter mark för byggande genom
markanvisning och när Regionen bygger i egen regi. Bedömer ansvariga chefer att det
behövs utbildningsinsatser för personalen när staten aviserar ny lagstiftning eller nytt
regelverk på området, kommer sådan utbildning också att genomföras.
Som framgår av ovan, är Boverket ansvarig nationell myndighet för information till
branschen, databasvärd för specifika klimatdata för byggprodukter och också
mottagare av byggföretagens klimatdeklarationer. Kommunernas roll inskränker sig,
enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, till att inkräva kvitto från byggföretaget att
klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register. Vidare ska
nämnden kunna upplysa om vilka nya byggnader som kräver klimatdeklaration och
vilka som inte gör det. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att ”det i
motionen föreslagna uppdraget till förvaltningarna om särskilda utbildningsinsatser
för implementering av de nya reglerna för klimatdeklaration för byggnader bedöms
för samhällsbyggnadsförvaltningens del vidlyftigare än vad den föreslagna
lagstiftningen kräver”.
Eftersom motionen endast har ett yrkande, görs ingen bedömning kring motionens
övriga resonemang. Regionstyrelseförvaltningen konstaterar dock, precis som
motionärerna, att det först när det införs kravnivåer kring byggnaders
klimatbelastning, och helst då under hela livscykeln, som dagens byggregler (som
fokuserar energiförbrukning under drift) med stor sannolikt kommer få en kraftigt
ökad styreffekt mot mindre klimatbelastande byggnader. Den kommande
lagstiftningen kan sägas vara förberedande för att införa sådana kravnivåer.
Både tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden ansåg motionen besvarad med
respektive förvaltnings tjänsteskrivelse (TN § 120, 2021-05-19 respektive MBN §
116, 2021-05-25).
Med stöd av detta föreslår regionstyrelseförvaltningen regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige likaledes, att motionen i och med denna tjänsteskrivelse får anses
besvarad.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1964

Beslutsunderlag

RF § 27 Motion inkommen från Lisbeth Bokelund (MP) m. fl. Ny lagstiftning
rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. 2021-02-22
TN § 120 Motion. Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av
byggnader, 2021-05-19.
MBN § 116 Motion. Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av
byggnader, 2021-05-25.
RS 2020/1964. Motion. Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande
av byggnader. regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-08-31

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TN-reg
MBN-reg
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Till: Regionfullmäktige
2020-12-14

MOTION: Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader.
Bggbranschen står för 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, utsläpp som kraftigt
måste minskas om Sveriges mål att bli utsläppsneutralt 2045 ska nås. Den 1/1 2021
presenterar Boverket en ny lag avseende kravet på klimatdeklaration vid uppförande av
byggnader. Klimatdeklarationen blir ett viktigt verktyg för att uppmuntra byggbranschen till
tidiga beräkningar av klimatpåverkan. Lagen träder i kraft 1/1 2022.
Från Boverkets hemsida:
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration
vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en
klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid
uppförande.
LIVSCYKELANALYS (LCA)
Klimatdeklarationen ska omfatta
klimatpåverkan av
• råvaruförsörjning i produktskedet
• transport i produktskedet
• tillverkning i produktskedet
• transport i
byggproduktionsskedet
• bygg- och installationsprocessen i
byggproduktionsskedet.
LCA Saint-Gobain

Klimatdeklarationen är ett första steg avseende byggherrens ansvar att beakta
klimatpåverkan vid all nyproduktion. Från år 2027 kommer Boverket sätta fasta gränsvärden
för hur stor klimatpåverkan en byggnation får ha, och i förlängningen kommer
livscykelanalysen även beakta klimatpåverkan från driftskedet. Allt detta är både nödvändigt
och glädjande, men det ställer också nya krav på såväl byggherrar som beställare.
Region Gotland har i Visborgsområdet ett ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt
ny stadsdel ska etableras. Det är viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i
Region Gotlands arbete och blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen
riktar till byggherrarna ibland annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja
denna process och hjälpa byggherrar att leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av en
klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till minskad
klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande inom den
gotländska byggproduktionssektorn.

1

Vi yrkar:
- Att berörda förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar
internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för
att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022.

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

----------------------------------------Ola Matthing (MP)

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

----------------------------------------Karin Stephansson (MP)

2

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBN 2021/1026
27 april 2021

Gunnar Gustafsson

Miljö- och byggnämnden

Remissvar: Motion till Regionfullmäktige från Lisbeth Bokelund
(MP) mfl. med förslag om särskilda utbildningsinsatser för implementering av ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader
Förslag till beslut
• Miljö- och byggnämnden beslutar avstyrka att motionen antas.

Sammanfattning

Regeringen planerar att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya
byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny
byggnad har. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Lagen planeras
träda i kraft den 1 januari 2022. Ännu finns inga beslutade regler. Lisbeth Bokelund
(MP) mfl. föreslår med anledning härav i en motion till Regionfullmäktige att ”berörda
förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar internutbildningar med syftet att hjälpas åt att
förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022”.
Bedömningen är att implementeringen av de nya reglerna för klimatdeklaration för
byggnader i huvudsak ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens grunduppdrag. Hur
denna implementering ska gå till och vilka, och i vilken utsträckning, utbildningsinsatser krävs för detta bör förvaltningen tillsammans med nämnden kunna anses
kompetent att avgöra på egen hand. Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar därför
motionärerna för omtanken, men ber Regionfullmäktige att visa tillit och förtroende
för att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att klara av att ta hand om implementeringen av den nya lagen utan det föreslagna uppdraget. Med stöd av det ovan
anförda föreslår förvaltningen att nämnden avstyrker att motionen antas.
Bakgrund

Regeringen planerar att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya
byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny
byggnad har. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Lagen planeras
träda i kraft den 1 januari 2022. Ännu finns inga beslutade regler. Lisbeth Bokelund
(MP) mfl. föreslår med anledning härav i en motion till Regionfullmäktige att ”berörda
förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar internutbildningar med syftet att hjälpas åt att
förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022”.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MBN 2021/1026

Av motionen framgår bl.a. följande
”Klimatdeklarationen är ett första steg avseende byggherrens ansvar att beakta klimatpåverkan vid
all nyproduktion. Från år 2027 kommer Boverket sätta fasta gränsvärden för hur stor klimatpåverkan en byggnation får ha, och i förlängningen kommer livscykelanalysen även beakta klimatpåverkan från driftskedet. Allt detta är både nödvändigt och glädjande, men det ställer också nya
krav på såväl byggherrar som beställare.
Region Gotland har i Visborgsområdet ett ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt ny stadsdel ska etableras. Det är viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i Region Gotlands
arbete och blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen riktar till byggherrarna ibland
annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja denna process och hjälpa byggherrar att
leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av en klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till minskad klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande inom den gotländska byggproduktionssektorn.”
Bedömningen är att implementeringen av de nya reglerna för klimatdeklaration för
byggnader i huvudsak ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens grunduppdrag. Hur
denna implementering ska gå till och vilka, och i vilken utsträckning, utbildningsinsatser krävs för detta bör förvaltningen tillsammans med nämnden kunna anses
kompetent att avgöra på egen hand. Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar därför
motionärerna för omtanken, men ber Regionfullmäktige att visa tillit och förtroende
för att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att klara av att ta hand om implementeringen av den nya lagen utan det föreslagna uppdraget. Med stöd av det ovan
anförda föreslår förvaltningen att nämnden avstyrker att motionen antas.
Av lagförslaget kan bl.a. följande utläsas.
En byggnads livscykel kan delas upp i:
1. byggskede,
2. användningsskede och
3. slutskede.
Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om utsläpp av växthusgaser från
byggskedet. Byggskedet kan delas in i ett produktskede och ett byggproduktionsskede.
1.
Produktskedet omfattar:
1. utvinning av råvaran,
2. transporter av råvaror, och
3. tillverkning av produkten.
Byggproduktionsskedet omfattar:
1. transporter av byggprodukter och
2. bygg- och installationsprocessen
Det är momenten i produkt- respektive byggproduktionsskedet som ska beräknas
och redovisas i en klimatdeklaration.
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Klimatdeklarationen ska göras per byggnad och den ska omfatta byggnadens:
1. samtliga bärande konstruktionsdelar,
2. hela byggnadens klimatskärm och
3. alla icke-bärande innerväggar.
Markarbeten, installationer och fast inredning i byggnaden omfattas inte av reglerna. Enligt Boverkets förslag till föreskrifter så ingår inte heller invändiga ytskikt i klimatdeklaration.
Kravet på klimatdeklaration kommer, med ett antal undantag, att gälla för nya bygglovspliktiga byggnader, inte vid om- eller tillbyggnader. Undantag för kravet på klimatdeklaration föreslås gälla byggnader av följande typer eller byggnader med följande egenskaper:
1. Byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst
två år.
2. Industribyggnader och verkstäder.
3. Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.
4. Byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter.
5. Byggnader för totalförsvaret.
6. Byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet.
7. Byggnader där byggherren är privatperson och denne uppför byggnaden privat.
Varje enskild byggnad, som ska klimatdeklareras, ska ha en egen klimatdeklaration. Ett projekt där flera byggnader ingår kan således resultera i flera klimatdeklarationer.
Det är byggherren som har ansvaret för att deklarationen upprättas och registreras
hos Boverket.
Byggherren ansvarar för att:
1. planera hur arbetet med klimatdeklarationen ska läggas upp,
2. registrering av klimatdeklarationen sker i Boverkets klimatdeklarationsregister, och
3. spara underlaget till klimatdeklarationen i fem år.
För att kommunen ska kunna ge slutbesked behöver byggherren uppvisa ett kvitto
på att klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register.
Boverket ansvarar för tillsyn av klimatdeklarationerna.

Bedömning

Av det ovan anförda framgår att den formella roll som den nya lagen lägger på Miljöoch byggnämnden i hanteringen av den föreslagna klimatdeklarationen inskränker sig
till att inkräva kvitto från byggherren att klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register. Vidare ska nämnden kunna upplysa om vilka nya byggnader som kräver klimatdeklaration och vilka som inte gör det.
Det i motionen föreslagna uppdraget till förvaltningarna om särskilda utbildningsinsatser för implementering av de nya reglerna för klimatdeklaration för byggnader
bedöms för Samhällsbyggnadsförvaltningens del vidlyftigare än vad den föreslagna
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lagstiftningen kräver. Bedömningen är att motionens ambition är att göra förvaltningens uppdrag större än vad lagförslaget formellt sett kräver. Om detta är avsikten
bör uppdraget åtföljas av motsvarande resurser som krävs för att genomföra uppdraget.
Bedömningen är att implementeringen av de nya reglerna för klimatdeklaration för
byggnader i huvudsak ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens grunduppdrag. Hur
denna implementering ska gå till och vilka, och i vilken utsträckning, utbildningsinsatser krävs för detta bör förvaltningen tillsammans med nämnden kunna anses
kompetent att avgöra på egen hand. Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar därför
motionärerna för omtanken, men ber Regionfullmäktige att visa tillit och förtroende
för att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att klara av att ta hand om implementeringen av den nya lagen utan det föreslagna uppdraget. Med stöd av det ovan
anförda föreslår förvaltningen att nämnden avstyrker att motionen antas.

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se, RS 2020/1964
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 120

TN § 120

Motion. Ny lagstiftning rörande
klimatdeklarationer vid uppförande av
byggnader

TN 2021/721
TNAU § 106

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att motionen angående ny lagstiftning
rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader anses besvarad.

Miljöpartiet de gröna har i en motion yrkat med anledning av ny lagstiftning rörande
klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader, ” Att berörda förvaltningar snarast
möjligt under 2021, arrangerar internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå
Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022.”
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en
klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet
av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en
minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Klimatdeklarationen ska
omfatta klimatpåverkan av, råvaruförsörjning i produkt skedet , transport i produkt
skedet, tillverkning i produkt skedet , transport i byggproduktionsskedet , bygg- och
installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
Vidare säger Miljöpartiet de gröna att Region Gotland har i Visborgsområdet ett
ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt ny stadsdel ska etableras. Det är
viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i Region Gotlands arbete och
blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen riktar till byggherrarna
ibland annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja denna process och
hjälpa byggherrar att leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av
en klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till
minskad klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande
inom den gotländska byggproduktionssektorn
Bedömning

Teknikförvaltningen tycker att införande av krav på klimatdeklarationerna är bra för
att minska klimatpåverkan från byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt
styra mot kraftigare åtgärder som minskar växthuseffekten. Den nya lagstiftningen är
under framtagandet och det råder ännu många osäkerheter hur den skall tillämpas
fullt ut. Att teknikförvaltningen skall arrangera internutbildningar med syftet att
hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i
kraft 1/1 2022, kommer att lösas genom att teknikförvaltningen noga följer
utvecklingen i framtagandet av den nya lagen, genom att trendspana i olika forum.
Teknikförvaltningen kommer så fort det finns tillgängligt att delta i seminarier och
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-05-19

TN § 120

utbildningar som berör den nya lagen. Möjligheten för teknikförvaltningen att
arrangera egna internutbildningar är i dagsläget begränsad då kunskapen är under
uppbyggnad inom förvaltningen.
Teknikförvaltningen kommer att avvakta Boverkets föreskrift gällande
lagens omfattning och hur den skall appliceras i produktions- och förvaltningsskedet.
På Boverkets hemsida finns följande information att utläsa, ”Föreskrifterna ska
förtydliga reglerna i förslag till lag och förordning om klimatdeklaration av
byggnader. Förslag till föreskrifter har varit på remiss. Remisstiden gick ut den 12
mars 2021. Boverket går nu igenom remissynpunkterna och gör de förändringar som
behövs. Därefter kommer förslaget till föreskrifter skickas på EU anmälan.
Förhoppningsvis kan sedan föreskrifter beslutas sista kvartalet 2021 för att kunna
träda ikraft samtidigt som lag och förordning, det vill säga den 1 januari 2022.
Boverket säger också att ”vid handläggning av bygglov är det lämpligt att upplysa om
kravet på klimatdeklaration i samband med beslut om bygglov. Frågan kan även tas
upp som påminnelse vid tekniska samrådet inför startbesked. Kommunen kommer
inte ha något ansvar att kvalitetsgranska klimatdeklarationerna utan det ansvaret
ligger på Boverket. Boverket kommer att ta fram vägledning och
informationsmaterial som kommunerna kan använda i sin kontakt med byggherren.
”Branschorganisationer får även kontinuerligt utskick från Boverket via e-post, med
korta nyheter och information om befintlig vägledning. Branschen är även engagerad
i utvecklingen av vägledning och stöd genom att med utvalda representanter delta
och föra dialog i fokusgrupper som Boverket bjudit in till.”
Teknikförvaltningens bedömning är att Boverkets arbete med att fram föreskrifterna
som reglerar hur lagen om klimatdeklarationer ska tillämpas är tillräcklig för att
byggherrarna skall kunna möta den nya lagen.
Barn- och genusperspektiv
Införandet av klimatdeklarationer är en viktig del att för framtiden minska
växthusgasutsläppen.
Landsbygdsperspektiv
Det är ingen skillnad på lagkravet om man söker bygglov i staden eller på
landsbygden
Ekonomisk konsekvensanalys
Det är för tidigt att säga hur detta påverkar ekonomin.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att motionen angående ny lagstiftning
rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader anses besvarad.
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Beslutsunderlag

Motion Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader
2021-03-11
Tjänsteskrivelse 2021-04-15
Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/721
15 april 2021

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Svar Motion - Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att motionen angående ny
lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader anses
besvarad.

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har i en motion yrkat med anledning av ny lagstiftning rörande
klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader, ” Att berörda förvaltningar
snarast möjligt under 2021, arrangerar internutbildningar med syftet att hjälpas åt att
förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1
2022.”
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en
klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet
av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en
minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Klimatdeklarationen ska
omfatta klimatpåverkan av, råvaruförsörjning i produkt skedet , transport i produkt
skedet, tillverkning i produkt skedet , transport i byggproduktionsskedet , bygg- och
installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
Vidare säger Miljöpartiet de gröna att Region Gotland har i Visborgsområdet ett
ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt ny stadsdel ska etableras. Det är
viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i Region Gotlands arbete och
blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen riktar till byggherrarna
ibland annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja denna process och
hjälpa byggherrar att leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av
en klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till
minskad klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande
inom den gotländska byggproduktionssektorn
Bedömning

Teknikförvaltningen tycker att införande av krav på klimatdeklarationerna är bra för
att minska klimatpåverkan från byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt
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styra mot kraftigare åtgärder som minskar växthuseffekten. Den nya lagstiftningen är
under framtagandet och det råder ännu många osäkerheter hur den skall tillämpas
fullt ut. Att teknikförvaltningen skall arrangera internutbildningar med syftet att
hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i
kraft 1/1 2022, kommer att lösas genom att teknikförvaltningen noga följer
utvecklingen i framtagandet av den nya lagen, genom att trendspana i olika forum.
Teknikförvaltningen kommer så fort det finns tillgängligt att delta i seminarier och
utbildningar som berör den nya lagen. Möjligheten för teknikförvaltningen att
arrangera egna internutbildningar är i dagsläget begränsad då kunskapen är under
uppbyggnad inom förvaltningen.
Teknikförvaltningen kommer att avvakta Boverkets föreskrift gällande
lagens omfattning och hur den skall appliceras i produktions- och förvaltningsskedet.
På Boverkets hemsida finns följande information att utläsa, "Föreskrifterna ska
förtydliga reglerna i förslag till lag och förordning om klimatdeklaration av
byggnader. Förslag till föreskrifter har varit på remiss. Remisstiden gick ut den 12
mars 2021. Boverket går nu igenom remissynpunkterna och gör de förändringar som
behövs. Därefter kommer förslaget till föreskrifter skickas på EU anmälan.
Förhoppningsvis kan sedan föreskrifter beslutas sista kvartalet 2021 för att kunna
träda ikraft samtidigt som lag och förordning, det vill säga den 1 januari 2022.
Boverket säger också att ”vid handläggning av bygglov är det lämpligt att upplysa om
kravet på klimatdeklaration i samband med beslut om bygglov. Frågan kan även tas
upp som påminnelse vid tekniska samrådet inför startbesked. Kommunen kommer
inte ha något ansvar att kvalitetsgranska klimatdeklarationerna utan det ansvaret
ligger på Boverket. Boverket kommer att ta fram vägledning och
informationsmaterial som kommunerna kan använda i sin kontakt med byggherren.
”Branschorganisationer får även kontinuerligt utskick från Boverket via e-post, med
korta nyheter och information om befintlig vägledning. Branschen är även engagerad
i utvecklingen av vägledning och stöd genom att med utvalda representanter delta
och föra dialog i fokusgrupper som Boverket bjudit in till.”
Teknikförvaltningens bedömning är att Boverkets arbete med att fram föreskrifterna
som reglerar hur lagen om klimatdeklarationer ska tillämpas är tillräcklig för att
byggherrarna skall kunna möta den nya lagen.
Barn- och genusperspektiv
Införandet av klimatdeklarationer är en viktig del att för framtiden minska
växthusgasutsläppen.
Landsbygdsperspektiv
Det är ingen skillnad på lagkravet om man söker bygglov i staden eller på
landsbygden
Ekonomisk konsekvensanalys
Det är för tidigt att säga hur detta påverkar ekonomin.
Beslutsunderlag

Motion Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader
2021-03-11
Tjänsteskrivelse 2021-04-15
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14

RS AU § 231

Motion. Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader

RS 2020/1964

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Från och med nästa år blir det obligatoriskt med klimatdeklarationer för de flesta nya
byggnader som beställs av/byggs av byggföretag.
Miljöpartiet (Lisbeth Bokelund m.fl.) har i en motion till regionfullmäktige 2021-0222), § 27, yrkat att ”berörda förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar
internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för
att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022”.
De flesta administrativa och kommunikativa uppdrag kring de nya reglerna innehas
av Boverket. Kommunerna ska begära in ett kvitto från byggföretagen, att klimatdeklarationen är godkänd av Boverket, inför utfärdandet av slutbesked. Tekniska
nämnden och miljö- och byggnämnden anser att det ingår i förvaltningarnas grunduppdrag att hålla sig à jour med lagstiftning och regelverk på alla för förvaltningarna
relevanta områden.
Regionstyrelseförvaltningen ansluter sig till den bedömning som både teknikförvaltningen
och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort i sina tjänsteskrivelser.
Att hålla sig à jour med förändringar när det gäller lagstiftning och tillhörande regelverk på samhällsbyggnadsområdet i stort, inklusive byggandet av bostäder och andra
typer av byggnader och anläggningar, ingår i förvaltningarnas grunduppdrag. Både när
det gäller de fall Region Gotland upplåter mark för byggande genom markanvisning
och när Regionen bygger i egen regi. Bedömer ansvariga chefer att det behövs
utbildningsinsatser för personalen när staten aviserar ny lagstiftning eller nytt regelverk
på området, kommer sådan utbildning också att genomföras.
Som framgår av ovan, är Boverket ansvarig nationell myndighet för information till
branschen, databasvärd för specifika klimatdata för byggprodukter och också
mottagare av byggföretagens klimatdeklarationer. Kommunernas roll inskränker sig,
enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, till att inkräva kvitto från byggföretaget att
klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register.

forts

34 (38)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-14
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Vidare ska nämnden kunna upplysa om vilka nya byggnader som kräver klimatdeklaration och vilka som inte gör det. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att
”det i motionen föreslagna uppdraget till förvaltningarna om särskilda utbildningsinsatser för implementering av de nya reglerna för klimatdeklaration för byggnader
bedöms för samhällsbyggnadsförvaltningens del vidlyftigare än vad den föreslagna
lagstiftningen kräver”.
Eftersom motionen endast har ett yrkande, görs ingen bedömning kring motionens
övriga resonemang. Regionstyrelseförvaltningen konstaterar dock, precis som
motionärerna, att det först när det införs kravnivåer kring byggnaders klimatbelastning, och helst då under hela livscykeln, som dagens byggregler (som fokuserar
energiförbrukning under drift) med stor sannolikt kommer få en kraftigt ökad styreffekt mot mindre klimatbelastande byggnader. Den kommande lagstiftningen kan
sägas vara förberedande för att införa sådana kravnivåer.
Både tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden ansåg motionen besvarad med
respektive förvaltnings tjänsteskrivelse (TN § 120, 2021-05-19 respektive
MBN § 116, 2021-05-25).
Med stöd av detta föreslår regionstyrelseförvaltningen regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige likaledes, att motionen i och med denna tjänsteskrivelse får anses
besvarad.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2021-08-31
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-31
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RS 2021/1227
3 september 2021

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Informationsärende - Fritidsplan
Förslag till beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Utifrån de svar som inkom till förvaltningen efter förra KFB angående de vägval som
behövde göra inför den fortsatta processen har förvaltningen kommit fram till
följande slutsatser. Förvaltningen tar fram en fritidsplan som ska reglera
fritidsenhetens arbete. Det blir fritidsenheten som ansvarar för genomförandet och
uppföljningen av planen. Definitionen av fritid i detta sammanhang blir: ”Den fria tid
som man kan disponera för aktiv fritid”. Giltighetstiden blir fyra år, med revidering
varje mandatperiod. Dialog och referensgrupper ska lägga grunden till innehållet i
planen, som enligt föreslagen tidsplan kan beslutas om i juni 2022.

Ärendebeskrivning

Efter KFB 17/5 2021 gick det ut frågor till partierna angående vissa vägval i och med
den fortsatta processen. De frågorna var följande:
1. Vad är fritid och vad ska omfattas?
2. Ska uppdraget vara att ta fram en Fritidsplan eller Fritidspolitiskt program?
3. Hur ska anläggningsstrategin behandlas?
Se bilaga 1-3 för de inkomna svaren till förvaltningen. Utifrån dessa är förslaget till
fortsatt process enligt följande:
Förvaltningen kommer att ta fram en fritidsplan som ska reglera fritidsenhetens
arbete. I och med att det blir en fritidsplan kommer den nytagna RUS:en vara
styrande. Fritidsplanen kommer att drivas av fritidsenheten, och tas fram i samverkan
med andra förvaltningar och avdelningar, så som Kulturplanen.
Det är Fritidsenheten som ansvarar för genomförande och uppföljning. Fritidsplanen
är en konkretisering av RUS:en för fritidsområdet. Fritidsplanen ska fungera som ett
konkret styrdokument, som grund för samtliga arbetsprocesser och system.
Den tidigare framtagna Anläggningsstrategin revideras och läggs in den nya
fritidsplanen.
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Giltighetstiden för planen förslås blir fyra år, och planen ska revideras varje
mandatperiod men övergripande visionära delar kan ha längre bärighet.
Definitionen av fritid blir: ”Den fria tid som man kan disponera för aktiv fritid”.
Arbetsprocessen planeras att bli enligt följande:
1. Involvera politiken – det är utgångspunkten för hela planen. Bilda
referensgrupp för underliggande visionsarbete och politisk styrning inkl
tjänstemän från fritidsförvaltningen.
2. Bilda dialoggrupper med viktiga aktörer såsom RF Sisu, föreningar, fria
aktörer utifrån politisk vision och styrande dokument.
3. Avdelningen: Skrivande – förslag.
4. Remissrunda förslag: Referensgrupp, dialoggrupper, berörda förvaltningar.
5. Avdelningen: Revidering förslag efter remissrunda.
6. Politisk behandling och fastställande.

Tidplan arbetsprocess
KFB sep
Okt
Nov/Dec
Jan/feb
Mars/april
Maj
Juni

Färdigt förslag för arbetsprocessen
Kartläggning intressenter och målområden samt plan för dialogmöten
Dialogmöten
Utforma och skriva
Remiss
Färdigt program
Beslut

Beslutsunderlag

Bilagorna är de till förvaltningen inkomna svaren på frågeställningen från KFB 17/5.
Bilaga 1, svar från Alliansen
Bilaga 2, förtydligande av svar från Allisansen
Bilaga 3, svar från Liberalerna
Bilaga 4, svar från Miljöpartiet-3

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Svar angående Fritidspolitiskt program från Miljöpartiet
1

Vad är fritid? Vilka områden ska omfattas?

Då Miljöpartiet anser att Planen ska ha som prioritet Folkhälsan så gillar Mp den nuvarande
formuleringen: ”Den fria tid som man kan disponera och använda för att öka livskvalitet
och välbefinnande.”
Folkhälsoperspektivet blir därmed det övergripande som övriga områden /inriktningar
motiveras utifrån. Likaså att All verksamhet ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet,
mångfald, och delaktighet.
Folkhälsoperspektivet ska i Fritidsplanen ha en helhetssyn där gemenskap, samvaro och
skapande liksom motion, rekreation och idrott ingår. Vi anser inte att upplevelseindustrin ska
vara en del av en Fritidsplan.
Vi tror att en del tuffa prioriteringar av verksamhetsbidrag, lokaler och anläggningar kan
komma behöver göras utifrån att Folkhälsan och likaså jämställdhet prioriteras.
Vår inställning är att då Gotland är en liten region som av budgetskäl inte kan bygga
och/eller drifta eller ge bidrag för anläggningar inom alla idrotter inte heller utrusta för
elitnivå, här måste ett folkhälsoperspektiv vara överordnat.
Rubriker i kommande Fritidsplan:
-Barn och ungdomar- Äldre, prioriterade målgrupper
-Stad och land, geografisk spridning
-Bidrag, stöd och ledarutveckling
-Bostadsområdet/Närmiljön/Friluftslivet
-Lokaler och anläggningar

2

Plan eller program?
-

Plan, liksom Kulturplan och Biblioteksplan inleda med RUS mål för området samt
övriga nationella strategier.
Presentera en politisk vision, som i Kulturplan 2021-2024
Tas fram i samverkan mellan berörda förvaltningar i en process liknande arbetet med
Kulturplanen
Fungera som ett konkret styrdokument, grund för samtliga arbetsprocesser och
system.
Anläggningsstrategin inlemmas.( efter att en revidering genomförts utifrån det nya
Fritidsplanen)
Kartläggning/inventering av anläggningar som en bilaga.
Gälla för t ex 10 år, men revideras varje mandatperiod (t ex vision).
Varför inte en handlingsplan?

3

Hur ska anläggningsstrategin förhålla sig?

Om Anläggningsstrategin ska vara relevant så ska den revideras utifrån den nya
Fritidsplanens mål och syften.
Mål i nuvarande anläggningsstrategi är att bibehålla beståndet av Regionens anläggningar,
gäller även övriga anläggningar i Regions eget bestånd.
Vi ser att antal och typ av anläggningar måste prioriteras utifrån folkhälso- och
jämställdhetsperspektiven där olika typer av utövande, unga och äldre samt skolorna finns
med.
Vi saknar även lösningar på vattenproblemtiken för fotbollsplaner och ishallar i nuvarande
anläggningsstrategi.

Revidering av
Fritidspolitiskt program
Kultur- och fritidsavdelningen har i uppdrag att 'se över processen att revidera det fritidspolitiska
programmet samt se var anläggningsstrategin dockar in'.
I detta arbete har Kultur- och fritidsavdelningen ställt tre frågor till Kultur- och fritidsberedningen:
1. Definiera området som programmet ska omfatta
2. Definiera nivå och relationer
3. Avgöra hur anläggningsstrategin kommer in i bilden
Detta dokument utgör Liberalerna Gotlands svar på dessa frågor.

Ulf Klasson
Kultur- och fritidsberedningen
ersättare

Leiph Berggren
pol.sek

_________________________________________
LIBERALERNA GOTLAND
Regementsgatan 2, 621 50 Visby
0498-48 27 60 gotland@liberalerna.se

Fråga 1. Definiera området som programmet ska
omfatta
Frågeställningen från KFA delas upp i två delfrågor:
- Vad är fritid?
- Vilken/vilka verksamheter omfattas?
Liberalerna Gotland menar att med en tydlig beskrivning av syftet och omfattningen av
programmet/planen så faller behovet av att definiera ordet 'fritid'.
•

Liberalerna anser att fritidspolitiska programmet/planen ska
◦ prioritera verksamhet som främjar den fysiska och psykiska hälsan hos regionens
medborgare
◦ omfatta aktiviteter som främjar fysisk aktivitet och socialt deltagande på individens
villkor
◦ bidra till att etablera samarbete mellan berörda aktörer och den offentligfinansierade
primärvården
◦ främja aktiviteter för prioriterade grupper , främst
▪ barn och ungdomar, med särskilt fokus på att motverka bruk av droger inklusive
tobak och alkohol;
▪ äldre, med särskilt fokus på adekvata fysiska aktiviteter socialt deltagande

Fråga 2. Definiera nivå och relationer
•

Liberalerna anser att de fritidspolitiska ambitionerna
◦ ska uttryckas i en plan, för att harmoniera med övriga besläktade dokument som
Kulturplan och Biblioteksplan
▪ denna plan bör ha en överskådlig 'giltighetstid' som även den harmonierar med
övriga närliggande planer.

Fråga 3. Avgöra hur anläggningsstrategin kommer in i
bilden
•

Liberalerna anser att anläggningsstrategin ska
◦ vara en del av den fritidspolitiska planen
◦ innehålla en tydlig strategi för vilken typ av anläggningar som ska prioriteras

Från:
"Fredrik Gradelius" <fredrik.gradelius@gotland.se>
Skickat:
Mon, 30 Aug 2021 07:12:57 +0100
Till:
"Per Wallstedt" <per.wallstedt@gotland.se>;"Angelica Andersson Fihn"
<angelica.andersson-fihn@gotland.se>
Cc:
"Stefan Nypelius" <stefan.nypelius@gotland.se>;"Ante Larsson"
<andersok@telia.com>;"Ulf Klasson" <ulf.klasson@gotland.se>;"Johan Asplund"
<johan.asplund@lufthavet.se>;"Niklas Carlberg" <niklascarlberg1@gmail.com>;"Malin Vinblad"
<fotograf@malinvinblad.se>
Ämne:
Fritidspolitik

Hej
Jag sammanfattar svaret för samtliga Allianspartier.
1. Vad är fritid och vad ska omfattas?
Definition: Den fria tid som man kan disponera och använda för aktiv fritid
Motivering: Verksamhet som främjar hälsan, både psykiskt och fysiskt.
2. Ska uppdraget vara att ta fram en Fritidsplan?
Ta fram en Fritidsplan
3. Hur ska anläggningsstrategin behandlas?
Revidera och lägga in anläggningsstrategin som en bilaga till Fritidsplanen
PS.
Utöver detta tycker vi att man bör ha ambitionen att ta fram en plan som gäller för en översiktlig tid, likt
kulturplanen, vilket då skulle vara 4 år.
Med vänlig hälsning,
Fredrik Gradelius

Kultur- och fritidsberedningen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 15

Fritidsplan

RS 2021/1227

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.

Utifrån de svar som inkom till förvaltningen efter förra KFB angående de vägval som
behövde göra inför den fortsatta processen har förvaltningen kommit fram till
följande slutsatser. Förvaltningen tar fram en fritidsplan som ska reglera
fritidsenhetens arbete. Det blir fritidsenheten som ansvarar för genomförandet och
uppföljningen av planen. Definitionen av fritid i detta sammanhang blir: ”Den fria tid
som man kan disponera för aktiv fritid”. Giltighetstiden blir fyra år, med revidering
varje mandatperiod. Dialog och referensgrupper ska lägga grunden till innehållet i
planen, som enligt föreslagen tidsplan kan beslutas om i juni 2022.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-03
Bilaga 2, förtydligande av svar från Alliansen
Bilaga 3, svar från Liberalerna
Bilaga 4, svar från Miljöpartiet-3
Bilagorna är de till förvaltningen inkomna svaren på frågeställningen från KFB 17/5.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1242
1 september 2021

Cecilia Herdenstam

Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Redovisning av projektet Bokstart Gotland
.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot och godkänns.

Ärendebeskrivning

Det förvaltningsöverskridande utvecklingsprojektet Bokstart Gotland pågick under
perioden april 2018 - april 2021 med statliga medel från Kulturrådet (sammanlagt 2,9
milj kr). Projektparterna har varit länsbiblioteket, folkbiblioteken, barnhälsovården,
förskolan och öppna förskolan. Samarbete har också ägt rum med
familjehemsenheten, logopedin, folkhälsoenheten, samt med Uppsala universitet och
Länsstyrelsen på Gotland. Projektet beskrivs i två olika rapporter; en rapport skriven
av projektledningen som beskriver projektets faser, insatser och resultat ur ett
verksamhetsperspektiv. Och en rapport skriven av Annika Hillbom vid Uppsala
universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier som
beskriver projektets samverkan och resultat utifrån följeforskning. Nedan
sammanfattas kort projektets syfte och mål, projektets insatser, resultat och framtid.
Syftet med projektet var att utveckla en hållbar förvaltningsöverskridande samverkan
mellan biblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan kring små barns
språkutveckling, med effektiva evidensbaserade metoder som når alla familjer brett
och samtidigt riktas dit behoven är störst. Med samverkan, gemensamma mål och
metoder, gemensam planering och kommunikation skulle projektet utveckla metoder
för att nå alla småbarnsfamiljer på Gotland och stärka dem att tidigt stimulera sina
barns språk och kommunikationsförmåga. Enligt forskning främjar denna typ av
insatser barns språkutveckling och på sikt deras läsförmåga och skolresultat, vilket
går i linje med Region Gotlands mål för social hållbarhet: att ge alla barn goda
uppväxtvillkor, möjlighet att fullfölja gymnasiet och ett livslångt lärande.
Projektets mål:
 Att föräldrar och andra vuxna i de små barnens närhet inser betydelsen av att tidigt
stimulera barnets språk och kommunikation.
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Att föräldrar och andra vuxna i det lilla barnets närhet i högre utsträckning läser
tillsammans med sina barn.
 Att vi genom förvaltningsöverskridande samverkan utvecklar hållbara, effektiva
metoder för detta.
 Att de metoder som testas och utvecklas under projektet kan föras in i löpande
verksamhet efter projekttidens slut.


Bokstart Gotland som helhet riktar sig till alla barn 0-3 år och deras vårdnadshavare
genom information och samtal i alla samverkande verksamheter. Tanken är att
insatserna och budskapet ska följa familjerna som en röd tråd från samtal med
barnhälsovården och hembesöken, via aktiviteter och bokstartshörnor på biblioteken,
till kapprumsbibliotek och samtal med pedagogerna i förskolan och öppna förskolan.
Projektets insatser:
 Kompetensutveckling för personal inom förskolan, öppna förskolan,
barnhälsovården och biblioteken. Samma budskap om språkutveckling och läsning
ska genom de olika verksamheterna nå alla vårdnadshavare till barn 0-3 år på
Gotland.
 Kampanj för alla vårdnadshavare till barn 0-3 år via BVC, förskolan, öppna
förskolan, biblioteken och media. Informationsmaterial, foldrar och affischer har
tagits fram och pressträffar genomförts.
 Hembesök i fyra områden (både landsbygd och stad) där skolresultaten behöver
förbättras och föräldrarnas utbildningsbakgrund är låg. Två besök till varje familj
när barnet är 6 och 11 månader med gåvoböcker och inspirerande, lyhörda samtal
om språkutveckling läsning och böcker. Tolk bokas när familjen har annat
modersmål än svenska. Även hembesök hos familjehemsplacerade barn 0-5 år.
 Kortare bokstartssamtal om språkutveckling och vikten av läsning samt gåvobok
vid barnhälsovårdens ordinarie hembesök som erbjuds alla barn på Gotland vid 8
månader.
 Sago- och sångstunder för de minsta på biblioteken i de utvalda områdena.
 Förskolor i de utvalda områdena samt öppna förskolan Myllan har personlig
bibliotekskontakt, bokstartsmaterial och kapprumsbibliotek där familjerna kan låna
hem böcker. Personal på Myllan deltar i hembesök tillsammans med
bibliotekspersonal.
Projektets resultat och framtid:
 Det samlade intrycket från samtliga samverkansparter är att projektet har lyckats
uppnå det första och andra projektmålet, vilket också styrks i forskningsresultaten:
“Fler vårdnadshavare har insett läsningens betydelse och värde för yngre barn. De läser oftare
med sina barn och på ett mer interaktivt sätt.” Många vårdnadshavare har genom
Bokstart förstått att de genom att prata och läsa med sina barn i tidig ålder kan
göra stor skillnad för barnets ordförråd. De samlade intrycken av de olika
insatsernas effekter är mycket positiva.
 Insatserna har tagits fram och vidareutvecklats under projektets gång av
projektledare, styrgrupp och arbetsgrupp med representanter från verksamheterna
i de olika förvaltningarna. Syftet har varit att testa och utveckla hållbara och
effektiva, både riktade och generella insatser som når ut till familjerna. Samarbetet
har under projekttiden gått från samtal och samsyn till samverkan och
samhandling. När projektet övergår i löpande verksamhet justeras målgruppen för
hembesöken till alla förstagångsföräldrar på hela Gotland. Insatserna med
hembesök till familjehemsplacerade barn, bokstartsamtal via barnhälsovården,
2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

kapprumsbibliotek på förskolorna och småbarnsstunderna på biblioteken
fortsätter.
 Bokstart och samverkan kring små barns språkutveckling har nu gått vidare i
löpande verksamhet med en skriftlig överenskommelse över ansvars- och
arbetsfördelningen mellan parterna. Verksamheten är säkrad i Region Gotlands
styrdokument; i den kommande regionala biblioteksplanen, den regionala
kulturplanen samt i den regionala utvecklingsstrategin. Utmaningen i framtiden blir
att fortsätta med insatserna, hålla kompetensen och engagemanget uppe i
verksamheterna samt att följa upp och utveckla insatserna vidare så att så många
som möjligt nås och tar till sig budskapet.
Bedömning

Informationen tas emot och godkänns.

Underlag
Projektdirektiv Bokstart 2018
Överenskommelse Bokstart 2021
Rapport: Bokstart Gotland – samverkan för små barns språkutveckling. Region Gotland, 2021
Rapport: Bokstartsprojektet på Gotland: Utmaningar och möjligheter med en lässatsning för barn
0-3 år. Region Gotland och Uppsala universitet, 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Kultur- och fritidsberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Bokstarts-projektet på Gotland: Utmaningar och
möjligheter med en lässatsning för barn 0-3 år

Annika Hillbom

U

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Uppsala universitet

1

Sammanfattning

ST

Bokstarts-projektet pågick på Gotland 2018-2021, med finansiering från Kulturrådet. I denna
rapport presenteras resultaten av den följeforskning på projektet som har bedrivits vid
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Studiens syfte
var att utifrån vårdnadshavares och projektmedarbetares upplevelser genomföra en fördjupad
utvärdering och analys av de insatser som genomfördes inom projektet, att resonera om de
möjligheter och utmaningar som projektet har inneburit under den tid som det har finansierats
av Kulturrådet, och att ge rekommendationer inför projektets fortsättning på Gotland i regional
regi. Frågeställningarna var: 1. Vilken inverkan har projektet haft på de medverkande
gruppernas attityder till yngre barns läsning? 2. Hur har grupperna interagerat för att nå målet
att öka läsningen med yngre barn? 3. Hur givande förefaller de olika projektaktiviteterna ha
varit i förhållande till de resurser som de har krävt? Teoretiskt utgår studien från centrala
begrepp inom läsforskning, ramfaktorteori och organisationsteori: literacy, emergent literacy,
family literacy, dialogisk läsning, ramfaktorer, samtal, samarbete, samverkan och
samhandling. Empirin samlades in genom en enkät till vårdnadshavare vid barnets 18månadersbesök på BVC som (160 enkäter) och genom 22 intervjuer med projektmedarbetare
inom projektledning, barnhälsovård, bibliotek, öppna förskolan och förskolan.

TK
A

Studiens resultat bekräftar på centrala punkter resultaten av internationell och nationell
forskning om Bokstart och liknande lässatsningar. De visar att projektet på Gotland är mycket
uppskattat och ger resultat i form av att vårdnadshavare i större utsträckning förstår läsningens
betydelse och börjar läsa tidigare, oftare och på ett mer interaktivt sätt med sitt barn, vilket
innebär förbättrade förutsättningar för utveckling av barnets läs- och skrivförmåga inför
skolstarten. Genom projektet når man vårdnadshavare som annars inte läser så mycket med sina
barn, och bidrar också till mer frekvent och kvalitativ läsning hos övriga vårdnadshavare.
Bokgåvorna är mycket uppskattade och böckerna används i familjerna.

U

Hembesöken av bokstartare i de utvalda fokusområdena är den insats som är mest
resurskrävande. Resultaten visar att hembesöken, och i vidare mening det personliga mötet
mellan familjen och en person med kunskap om och engagemang i läsning med yngre barn, är
särskilt värdefulla för att nå vårdnadshavare som annars inte läser böcker med sina barn.
Projektets samverkan mellan barnhälsovård, bibliotek, öppna förskolan och förskolan innebär
därutöver att en samsyn kring yngre barns läsning skapas och förs fram kontinuerligt till
vårdnadshavarna, vilket betydligt ökar förutsättningarna för bestående effekter i familjerna. De
insatser som genomförs inom barnhälsovården, på biblioteken, på öppna förskolan och på
förskolorna fungerar bra och kan till stor del inkluderas i ordinarie verksamhet vilket gör att de
inte är särskilt kostsamma att genomföra.
Samarbetet mellan olika verksamheter fungerar överlag bra. Projektet upplevs som
välorganiserat och tydligt. Den största utmaningen finns inom förskolan. Delar av personalen
behöver vidareutbildning inom yngre barns läsning och språkutveckling. Viss arbetstid (1-2
h/vecka) bör avsättas för att de bokstartsansvariga på förskolorna ska hinna sköta
kapprumsbiblioteken och informera vårdnadshavare och kolleger. Projektet behöver förankras
tydligare inom förskolan som organisation. Kontaktytor mellan dels de bokstartsansvariga på
förskolorna på hela ön, dels de som är verksamma inom projektet på samma ort (förskola, öppen
förskola, bibliotek och barnhälsovård) bör skapas för att öka förutsättningarna till
framgångsrika och bestående insatser. Vidare behövs en samordnare för projektet och
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kontinuerliga möten med representanter mellan och inom de olika verksamheterna för att
garantera projektets fortlevnad och kvalitet på sikt och för att undvika att insatserna blir
beroende av enstaka eldsjälar. Uttalat stöd från regionledningen och fortbildningsdagar om
projektet beskrivs av projektmedarbetarna som ytterligare framgångsfaktorer.

Förord

ST

Nyckelord: yngre barns läsning, Bokstart, emergent literacy, family literacy, samverkan,
barnhälsovård, bibliotek, förskola, öppna förskolan

TK
A

Att få ta del av Bokstarts-projektets intressanta aktiviteter och att få möta alla de engagerade
människor som driver projektet i stort och smått har varit roligt och givande. Jag vill tacka alla
de projektmedarbetare som har låtit sig intervjuas och alla de vårdnadshavare som tog sig tid
att besvara enkäten med frågor om projektet. Cecilia Herdenstam vid Länsbiblioteket Gotland
och Catharina Ampler har i sina roller som projektägare och projektledare gett mig information
om projektet och på alla sätt underlättat genomförandet av min forskningsstudie. Karin
Cervenka, Rose-Marie Larsson-Cedendahl och Catharina Ampler lät mig följa med för att
observera hembesök och en sång- och lässtund på bibliotek. Charlotta Nybohm tog emot mig
på en av de förskolor som har kapprumsbibliotek. BHV-sköterskorna Inger Jerkeby, Veronica
Olin och Birgit Smisser gjorde tillsammans med sina kolleger en fantastisk insats genom att
dela ut och samla in enkäterna till vårdnadshavarna vid 18-månadersbesöken vid BHV.
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Jag vill också tacka de forskarkolleger vid Institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier som i olika skeden har bidragit med viktiga synpunkter på studiens
utformning och på rapporten. Professor Jenny Wiksten Folkeryd har stöttat mitt arbete och
bidragit med värdefulla synpunkter under hela processen från att forskningen befann sig på
idéstadiet till den färdiga rapporten. Docent Stellan Sundh och docent Charlotte Engblom har
även de engagerat sig i studien och funnits där för att diskutera studiens utformning och för att
ge kloka synpunkter på texten Vid en seminariepresentation av studien på min institution i april
2021 bidrog ytterligare kolleger med värdefulla synpunkter. Mikael Olsson, utredare vid
Universitets- och högskolerådet, gav mig kloka råd gällande utformning av enkät- och
intervjufrågor. Matilda Dahl, universitetslektor i företagsekonomi, hjälpte mig att få en inblick
i organisationsteori.
Inga forskningsstudier slutförs utan att ens närmaste omgivning påverkas. Sol, Tor och Stefan
– tack för stöd och tålamod.
Följeforskningen har finansierats genom medel från Kulturrådet och genom kompletterande
medel från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Annika Hillbom
Visby 1 september 2021
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1 Inledning
Vi lever i en tid av stora förändringar. Digitaliseringen och alla de nya uttrycksformer och
kommunikationsmöjligheter som den har medfört har beskrivits som en tredje revolution av
människans levnadsvillkor, näst efter att människan blev bofast och våra samhällen
industrialiserades. Genom digitaliseringen har vår värld öppnats på nya sätt och i mycket större
utsträckning än tidigare. Barn och unga kan idag kommunicera med varandra över stora
geografiska avstånd. De chattar, skriver bloggar, spelar dataspel och gör filmer om sin vardag.
De lär sig bildredigering och layout. Kommunikationen är multimodal och i många avseenden
rikare än den var för 20 till 30 år sedan.
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Samtidigt finns en oro för att läsningen, och därmed läsförståelsen och språkutvecklingen,
minskar hos våra unga. Internationella studier som Pirls och PISA visar på att barn och unga i
många länder läser mindre idag än tidigare, och att läsförståelsen har blivit sämre. I Sverige
ökar skillnaderna i läsförståelse och skolprestation mellan framför allt socio-ekonomiskt starka
och svaga familjer – förändringar som kan kopplas till ökande boendesegregation och i viss
mån till det fria skolvalet (Holmlund m.fl. 2014).
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Bokläsning är viktig och givande på flera sätt. Vi möter i skönlitteratur och sakprosa ett mer
varierat ordförråd och mer komplexa språkliga strukturer än i tal och enklare texter. Vi får ta
del av andra människors tankar och erfarenheter och utvecklar vår förmåga till inlevelse och
fantasi. Vi lär oss, om vi får stöd i processen, att hantera och tolka olika slags texter i olika
sammanhang, dvs. utvecklar vår litteracitet (ungefär läs- och skrivförmåga), vilken är
avgörande för både skolframgång och för att klara livet utanför skolan.
När ett barn föds kan skola, yrkesliv och samhällsliv te sig avlägsna. Samtidigt är det redan här
som grunden läggs. Forskning visar tydligt att barn som tidigt kommer i kontakt med böcker
och läsning utvecklar sitt språk och sin läs- och skrivförmåga mer och snabbare än barn som
inte gör det, och att de har ett försprång i skolan. Det är därför ett samhälleligt ansvar att verka
för att alla barn ges denna möjlighet. Samhället behöver stötta och inspirera vårdnadshavare i
att läsa med sina barn, och att göra det på ett sådant sätt så att läsningen blir rolig och
meningsfull för barnet. Lässtunder kan öka närheten mellan barn och förälder och lära barnet
att reflektera kring text och bild genom att man också samtalar om det lästa och kopplar det till
barnets erfarenheter, tankar och fantasi.
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Att läsa böcker är förstås inte den enda vägen till språkutveckling och utveckling av litteracitet
i vid bemärkelse. Samtal i vardagen, användning av digitala medier m.m., är också viktiga och
givande delar i denna process. Men det är viktigt att också läsa och samtala om böcker.
Bokstarts-projektet är ett av de läsprogram som sedan länge har används internationellt för att
öka läsningen med yngre barn, bland annat i socioekonomiskt utsatta områden. År 2014
introducerades det i Sverige, genom Kulturrådet. På Gotland pågick Bokstarts-projektet med
finansiering från Kulturrådet 2018-2021. I den forskningsstudie som här presenteras undersöks
och analyseras vårdnadshavares och projektmedarbetares upplevelser av projektet. Studien är
avsedd att bidra till kunskapsläget om lässatsningar i allmänhet och Bokstart i synnerhet. Den
utgör också ett underlag inför projektets fortsättning på Gotland i regional regi. Vilka
möjligheter och utmaningar har Bokstart Gotland i förhållande till målsättningen att öka
läsningen med barn 0-3 år?
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2. Bakgrund: Bokstarts-projektet och den aktuella forskningsstudien
Projektet Bokstart (eng. Bookstart) startade i Storbritannien 1992. Det är ett program som syftar
till att öka läsningen med barn från 0 till 3 år i bland annat socioekonomiskt utsatta områden.
Projektet finns nu i cirka 30 länder, vilket gör det till en av de vanligast förekommande
modellerna för att öka läsningen med yngre barn internationellt sett. I Sverige initierades
Bokstart av Kulturrådet 2014, med tre pilotprojekt i Göteborg, Landskrona och Södertälje. Den
närmaste förebilden var då Bogstart i Danmark. Bokstarts-projekt har sedan startats på många
fler orter i Sverige och är nu spritt över hela landet. Kulturrådet finansierar Bokstart i 3 år.
Därefter är tanken att kommunen ska ta över satsningen och integrera den i ordinarie
verksamhet. Projektet utgår från gemensamma riktlinjer från Kulturrådet som anpassas efter
lokala förutsättningar, vilket innebär att genomförandet kan skilja sig åt på olika orter i landet.
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På Gotland genomfördes Bokstarts-projektet från 2018 till 2021, med förberedelser från 2017.
Projektet innebar ett samarbete mellan barnhälsovården, bibliotek, öppna förskolan och
förskolan. Insatserna har bland annat inkluderat information om läsning och språkutveckling i
samband med hembesök av BHV-sköterska vid 8 månader och sång- och lässtunder på bibliotek
och på öppna förskolan. I utvalda fokusområden har dessutom hembesök erbjudits och
genomförts av så kallade bokstartare vid 6 månader och 11 månader. I fokusområdena har även
kapprumsbibliotek inrättats på förskolorna. Information om projektet och om läsningens
betydelse för yngre barn har getts på föräldramöten på förskolorna. Inom projektet har
informationsmaterial till vårdnadshavare om små barns språkutveckling i olika åldrar tagits
fram och delats ut i samband med hembesök och besök på BVC. En viktig del av projektet har
varit att visa vårdnadshavare hur de kan pratläsa med sitt barn, vilket innebär en mer aktiv och
dialogisk läsning än traditionell högläsning. I samband med hembesöken vid 6 månader, 8
månader och 11 månader har familjerna också fått bokgåvor.
Bokstarts-projektets utformning och genomförande på Gotland beskrivs utförligt i en rapport
av Catharina Ampler och Cecilia Herdenstam (2021). Det beskrivs även övergripande i den
rapport om Bokstart i Sverige som Rånlund m.fl. (2020) har skrivit på uppdrag av Kulturrådet.
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Den forskningsrapport som här presenteras är resultatet av den följeforskning som jag har
bedrivit under projektets senare del, från 1 juli 2019 till 31 december 2020. Studien har
utformats i dialog med projektledningen och forskarkolleger, och syftar till en fördjupad
utvärdering och analys av de insatser som har gjorts inom projektet. De frågeställningar som
studierna är tänkta att besvara handlar om projektets inverkan på de medverkande gruppernas
attityder till läsning med yngre barn, om hinder och möjligheter med gruppernas samverkan för
att nå de uppsatta målen samt om hur framgångsrika de olika projektaktiviteterna förefaller vara
i förhållande till de resurser de kräver.
Bokstarts-projektet innebär en komplex samverkan mellan flera olika verksamheter och
myndigheter, med den yttersta målsättningen att öka läsningen med yngre barn ur både
kvantitativt hänseende (att läsa oftare med yngre barn) och kvalitativt hänseende (hur läsningen
går till). Det är därmed ett projekt som är intressant att studera ur rent forskningshänseende,
samtidigt som det är viktigt att utvärdera och analysera de olika insatserna inför en
implementering av projektet i ordinarie verksamhet inom Region Gotland. Det är vidare av vikt
att beskriva och analysera genomförda Bokstarts-projekt inför uppstart av projektet på nya orter
i landet, för att lärdomar ska kunna dras.
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3 Teori och tidigare forskning
I kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning om Bokstartsprojektet och liknande lässatsningar.

3.1 Teoretiska begrepp inom läs- och skrivforskning

ST

Begreppet literacy (sv. litteracitet eller läs- och skrivförmåga) har en central ställning inom läsoch skrivforskningen. Utifrån ett literacy-perspektiv betraktas god läs- och skrivförmåga som
ett resultat av mycket mer komplexa processer än de rent tekniska färdigheterna att kunna
avkoda bokstäver och ord. I god läs- och skrivförmåga ingår också att kunna förstå och
formulera texter i specifika sammanhang, att kunna läsa mellan raderna och att kunna tolka
texter utifrån olika perspektiv. För att en individ ska utveckla god läs- och skrivförmåga krävs
både frekventa möten med olika sorters texter och vägledning i hur dessa kan läsas, tolkas och
så småningom produceras.

U
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Över tid har olika underbegrepp till huvudbegreppet literacy introducerats, varav vissa är
särskilt relevanta för denna studie. Emergent literacy (sv. begynnande litteracitet) syftar på
barns begynnande och gradvisa läs- och skrivinlärning i sampel med andra (Clay 1966; i Fast
2007:33). Family literacy (sv. familjelitteracitet) innebär barns socialisation in i läsande och
skrivande inom familjen (Taylor 1983; i Fast 2007:40-41). Literacy event (situationen; ung.
skrifthändelse) är en term för de enskilda situationer där text skapas eller tolkas. Literacy
practice (sv. literacypraktik) syftar på det sociala och kulturella sammanhang som en viss
skrifthändelse äger rum inom (t.ex. Fast 2007:37-38). När en vuxen läser en bok med ett barn
kan alltså detta sägas utgöra en skrifthändelse som i sin tur ingår i en viss literacypraktik, dvs.
de ofta outtalade ramar eller regler som gäller i en viss kontext för vad som tas upp, hur och
varför det tas upp, och hur det kan tolkas eller uppfattas. I barns och vuxnas utveckling av
litteracitet ingår att lära känna och så småningom förstå och kunna verka inom olika
literacypraktiker. Familjen utgör en sådan praktik och förskolan en annan. Skolan utgör en
tredje, där dessutom olika skolämnen utgör egna praktiker med sina egna traditioner relaterade
till språkbruk och innehåll. En individ möter under sitt liv många olika literacypraktiker i
privatliv, arbetsliv, i samband med fritidsintressen och deltagande i samhällslivet. Att förstå
och kunna bemästra dessa praktiker är av avgörande betydelse för goda relationer, för
skolframgång och ett fungerande arbetsliv, och för att kunna fungera i samhället. Det är viktigt
att tidigt lära sig att avkoda de olika literacypraktiker som individen kommer i kontakt med, för
att längre fram i livet klara av att sätta sig in i och tolka de många olika literacypraktiker som
en individ möter under sin livstid.
I dagens samhälle är kommunikation ofta multimodal, dvs. sker på flera sätt samtidigt. I muntlig
kommunikation ingår också synintryck (kroppsspråk, ansiktsuttryck osv.) och hörselintryck
(tonfall, betoningar osv.). I skrift ingår ofta bilder, figurer m.m. Det vidgade textbegreppet är
en term som används för att inkludera annat än verbaltext i texter, såsom bilder. I bilderböcker
för yngre barn används till exempel illustrationer frekvent som ett viktigt komplement till
verbaltexten, eller ersätter verbaltext nästan helt.
Läsning och kommunikation har under senare decennier blivit allt mer digitala, vilket i många
avseenden inneburit ändrade läsvanor och nya sätt att producera och tolka texter på. Digital
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litteracitet är även det något som vi måste behärska. I Bokstarts-projektet är det dock böcker
som är i fokus.

3.2 Dialogisk läsning

ST

Under senare decennier har en delvis ny syn på läsning med yngre barn fått genomslag. Idag
vet man att barns läsutveckling och språkutveckling gynnas av en mer aktiv läsning, där barnet
är medskapande i processen och i dialog med den vuxne uppmuntras att reflektera kring det
lästa, koppla ihop det med egna erfarenheter, associera och ställa frågor. En sådan typ av läsning
har visat sig leda till en bättre och mer effektiv utveckling av barnets litteracitet, och i
förlängningen till större skolframgång. Man har gått från en mer traditionell syn på läsning där
den vuxne läste högt för barnet t.ex. i samband med vila och nattning, till ett modernare synsätt
där den vuxne istället läser med barnet och läsningen också ligger till grund för samtal och
reflektion. Denna typ av mer aktiv läsning med yngre barn har olika benämningar, som
dialogisk läsning och prat-läsning. Inom Bokstarts-projektet används den senare termen.
I ett paper om det Bokstarts-inspirerade projektet Språkstegen som startade 2016 i Blekinge
och Kronoberg beskriver Emma Bergström och Sara Wijk (2018) dialogläsning som metod.
Metoden härleds ursprungligen till Whitehurst med forskarkolleger (1988) som inkluderade
följande tekniker för att öka barnets verbala medverkan i lässtunden:
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1) Den vuxne uppmuntrar till och fokuserar lässtunden efter barnets intresse.
2) Den vuxne pekar och benämner saker/händelser/känslor som barnet visar intresse för.
3) Den vuxne förstärker objektet som barnet visar intresse för genom att animera/betona
dessa under lässtunden.
4) Den vuxne använder ”Var är….” frågor. (hittar du, kan du visa mig)
5) Den vuxne använder ”Vad eller vem” frågor. ”Vad är det här?” (peka på ett objekt).
6) Innehållet kopplas till barnets egen värld/erfarenheter. Barnets mognad/förståelse styr hur abstrakt kopplingen
blir. (Bergström och Wijk 2018 s. 6)
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Att den vuxne möter barnet i läsningen och i lagom takt vidgar barnets läsupplevelser i
samklang med barnets övriga erfarenhetsmässiga, kognitiva och språkliga utveckling kan med
välkänd sociokulturell terminologi beskrivas som att den vuxne med lämplig stöttning av barnet
hjälper barnet att utvecklas inom sin närmaste utvecklingszon. Att vi lär i samspel med andra
är en central tanke inom den sociokulturella teori som började utvecklas av Vygotskij och som
fortsatt har en stark ställning inom den svenska förskolan och skolan.

3.3 Organisationsteoretiska begrepp
Att samarbete och samsyn mellan verksamheter kring yngre barns läsning ökar
förutsättningarna för att barn och vårdnadshavare ska ta till sig budskapen är en bärande tanke
inom Bokstarts-projektet. Genom att man påminner om vikten av läsning och framför
gemensamma synsätt och idéer kring hur läsningen kan gå till hoppas man öka genomslaget
och åstadkomma bestående insikter och läsvanor i familjerna. Hur projektets organisation är
utformad och hur organisationen fungerar mellan och inom verksamheter får därmed betydelse
för projektets framgång.
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Inom organisationsteori intresserar man sig för hur en verksamhet är uppbyggd, hur
beslutsfattande och kommunikation sker, rollfördelning mellan olika aktörer,
verksamhetskulturer, förhållandet mellan idéer och praktik, framgångsfaktorer och hinder m.m.
En organisation kan till exempel utgöras av ett företag, en myndighet, en kommunal verksamhet
eller en ideell förening. Inom Bokstarts-projektet sker samverkan mellan barnhälsovård,
bibliotek, förskola och öppen förskola, med barn och vårdnadshavare som målgrupp. Projektet
har under tre år finansierats av Kulturrådet, men ingår i kommunala verksamheter under politisk
styrning. Dessa verksamheter förväntas efter tre år överta driften och finansieringen av projektet
för att det ska kunna leva vidare.
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Hur samarbetet mellan och inom verksamheter har fungerat under projekttiden är således viktigt
att analysera. Samhandlingstrappan (se figur 2) är en schematisk modell som illustrerar olika
led i ett samarbete, vad de innebär och hur de bygger på varandra. Modellen har använts inom
olika Bokstarts-projekt, inklusive Bokstart Gotland. Den används också inom Region Gotland.

Figur 2. Samhandlingstrappan (C 2021 s. 27).
I Kulturrådets rapport om Bokstart i Sverige (Rånlund m.fl. 2020) används, med några mindre
skillnader, samma modell som i figur 2 för analysen av samverkan inom projekten. Modellen
kallas där för samverkanstrappan och de olika stegen benämns som struktur (motsvarar samtal
i figur 2), samsyn, samarbete (motsvarar samverkan i figur 2) och samhandling. Rånlund m.fl.
återger Socialstyrelsens definition av samverkan: ”ett övergripande gemensamt handlande på
organisatoriskt plan för ett visst syfte” (Rånlund m.fl. 2020 s. 12).
I Rydsjös (2012) rapport om studier som behandlar Bokstart och Bokstarts-liknande satsningar
internationellt och nationellt (se också avsnitt 3.5) återges en modell från Axelsson och Bihari
Axelsson (2007). Modellen utgår från begreppen integrering (att olika aktörer eller aktiviteter
ingår i en helhet) och styrning. Fyra olika typer av integrering urskiljs. Kontraktsstyrning
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3.4 Ramfaktorer
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förekommer mest inom privata verksamheter och innebär att integreringen är låg både vertikalt
(dvs. hierarkiskt) och horisontellt (i ett nätverk); integrationen är i princip obefintlig.
Samordning innebär att beslut fattas på hög nivå och implementeras på lägre nivåer i en
organisation, dvs. graden av vertikal integrering är hög medan den horisontella integreringen är
låg. Samarbete innebär istället en hög grad av integrering inom ett nätverk på horisontell nivå,
medan den vertikala integreringen är låg; projektet drivs genom att personer i nätverket vill
samarbeta och kommunicerar sinsemellan. Samverkan innebär både vertikal och horisontell
integrering och innehåller både samordning (dvs. hierarkisk styrning) och samarbete (frivilligt
nätverksarbete). Vid samverkan mellan verksamheter som saknar gemensam ledning behöver
en sådan etableras, t.ex. genom en styrgrupp för projektet. Rydsjö återger också, med
hänvisning till Danermark (2000) tre viktiga punkter för samverkan mellan olika
yrkeskategorier: synsätt (kunskaper, språkbruk, inställningar), organisation (arbetsscheman,
tillgänglighet, beslutsvägar) och regelverk, dvs. lagstiftning, anvisningar m.m. (Rydsjö 2012 s.
16-18).

TK
A

Ramfaktorteorin utvecklades av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren på 1960-talet och används
fortfarande för att analysera hur yttre förutsättningar, så kallade ramfaktorer, påverkar
pedagogisk verksamhet. Ramfaktorerna kan inte styras av pedagogen men inverkar på
verksamhetens utformning och resultat. Exempel på ramfaktorer är styrdokument, tid,
gruppstorlek, elevgruppens sammansättning, lokaler och utrustning. Ramfaktorteorin
utvecklades för skolan, men kan också användas för analys av förskoleverksamhet och andra
typer av undervisningssammanhang. I denna studie används begreppet ramfaktorer som ett
komplement i analysen av hur Bokstarts-projektet har fungerat i de olika verksamheterna.

3.5 Forskningsstudier och rapporter om Bokstart och liknande lässatsningar för yngre
barn

U

Bokstarts-programmet startade redan 1992 i Storbritannien och har spritts till många länder.
Det har, liksom liknande lässatsningar för yngre barn, beskrivits och analyserats i olika
rapporter och forskningsstudier. I avsnitt 3.5.1 – 3.5.3 presenteras ett antal forskningsstudier
och rapporter utifrån olika teman. Översikten utgör inte en fullständig kartläggning av de studier
och beskrivningar av Bokstart och liknande program som finns men den ger en överblick över
de teman som berörs i olika studier och de slutsatser som dras.

3.5.1 Organisatoriska aspekter
Alan Bundy (2004) undersöker användningen av olika Bokstarts-program för yngre barn på
bibliotek i Australien. Studien visar att ett stort antal bibliotek är involverade i sådana program
och att ännu fler skulle vilja vara det. Brist på finansiering och arbetstid för personalen lyfts
fram som de största hindren för att Bokstarts-programmen ska kunna utgöra en livaktig del av
bibliotekens verksamhet. Bundy menar att det krävs att regeringen står bakom en nationell
satsning på Bokstarts-program och att lokala myndigheter samarbetar för att programmen ska
kunna drivas via biblioteken. Bundy beskriver Bokstarts-programmen som en satsning där
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yngre barn får bokgåvor och genom sina vårdnadshavare börjar utveckla sin litteracitet
samtidigt som familjerna kommer i kontakt med bibliotek.

ST

Även Milan Tung-Wen Sun, Mei-Chiang Shih, Keng-Ming Hsu och Jenhei Chen (2013)
fokuserar på den organisatoriska sidan av Bokstarts-programmet. De beskriver hur programmet
sedan 2003 har spritt sig till många orter i Taiwan och undersöker vilka faktorer som underlättar
spridning och implementering av projektet. Projektet sköts av folkbiblioteken.
Välgörenhetsorganisationer, lokala politiker och ledare, lokala myndigheter samt
utbildningsministeriet visar sig ha nyckelroller i processen. Sun m.fl noterar en organisatorisk
skillnad mellan Storbritannien och Taiwan på så sätt att Bokstart i Storbritannien till stor del
initieras och finansieras av privata sponsorer med stöd från regeringen, medan det i Taiwan
drivs av regeringen – från 2008 som del av en nationell policy för att öka läsning med yngre
barn –, och sköts av folkbiblioteken med stöd av framför allt en välgörenhetsorganisation/privat
stiftelse. Projektet spreds initialt på en horisontell nivå genom att bibliotek inspirerades av
varandra till att delta. Efter att Bokstart antogs som nationell policy av utbildningsministeriet
2008 har spridningen blivit mer vertikal och hierarkisk. Programmets syften beskrivs som att
främja läsning med barn 0-3 år och att stärka relationen mellan förälder och barn.
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Sun m.fl. (2013) identifierar ett antal faktorer som kan inverka på projektets spridning och
framgång nationellt. Dessa utgörs av organisatoriska faktorer (ekonomiska resurser,
bibliotekspersonalens yrkeskunnande, om biblioteket som organisation är öppet för
förändringar och om det finns möjlighet till fortbildning av personalen), personliga attityder
hos främst chefsbibliotekarien, socio-ekonomiska, demografiska och geografiska faktorer i
området (vårdnadshavares inkomst och yrke, antal födda barn, närhet till bibliotek m.m.),
förekomsten av exempel på att Bokstarts-projektet har gett goda resultat där det har genomförts
vilka kan verka inspirerande för bibliotek där man funderar på att börja med det, samt
förekomsten av ett framgångsrikt samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att
säkerställa att det finns resurser till projektet.
I en studie av Helle Hygum Espersen (2016) analyseras Bokstarts-samarbetet mellan bibliotek
och familjer i socio-ekonomiskt utsatta områden i Danmark. Det var från Danmark som
inspirationen till Bokstart i Sverige närmast hämtades när Kulturrådet initierade satsningen, och
de danska erfarenheterna är därför av särskilt intresse.

U

20 bibliotek deltog i Bogstart i Danmark. Barn i socio-ekonomiskt utsatta bostadsområden fick
bokgåvor vid hembesök vid 6 månader och 1 år. Familjerna fick också hämta bokgåvor på
biblioteket när barnet var 18 månader och tre år. Vid mötena med familjerna försökte man visa
och inspirera familjerna till goda läsupplevelser med barnen, som ett led i att stärka barnens
språkutveckling.
Hygum Espersen lyfter fram fyra olika omständigheter som avgörande för projektets framgång:
1. Att träffas på andra ställen än på biblioteken, så att maktförhållandet flyttas från biblioteken
till familjerna, 2. Att aktiviteter ordnas i bostadsområdena, nära familjerna, och i samarbete
med lokala aktörer som förskola och socialtjänst, så att dessa lokala aktörers kontaktnät och
kunskaper om familjerna kan utnyttjas för att nå familjerna, 3. Att kontakten med familjen är
personlig och att en tillit hos familjen byggs upp så att en vilja att delta i Bokstarts-aktiviteter i
lokalområdet, utöver hembesöken av bokstartare, uppstår, och 4. Att familjerna själva upplever
ett behov och har önskemål om de aktiviteter som erbjuds. (Hygum Espersen 2016 s. 6).
Bogstarts-projektet i Danmark sammanfattas enligt följande:
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Både bibliotekerne og deres samarbejdspartnere oplever Bogstart som et relevant bidrag, der spiller en afgørende
rolle i sammenhæng med andre indsatser og tilbud i relation til familierne. Det gælder både i forhold til
bibliotekets kerneopgave omkring at formidle kultur, oplevelser og litteratur til lokale borgere samt at fremme
læring og sproglig udvikling hos førskolebørn i socialt udsatte børnefamilier. Bogstart udfolder sig på to arenaer,
der er indbyrdes forbundne: via hjemmebesøg og via opbygning af aktiviteter, videndeling og kontakter i
samarbejde med lokale samarbejdspartnere. Erfaringerne med Bogstarts hjemmebesøg og samarbejder med
eksterne aktører viser, at der bliver etableret dialog om læsning med små børn med familier, som både er uvante
med læsning med små børn, og uvante med biblioteket. Både bogstartmedarbejdernes uafhængighed af
myndighedsansvar og boggaverne er afgørende for succes, ligesom personlig kontakt og opbygning af tillid er
afgørende for både kontakt med familierne og for etablering af samarbejder med eksterne aktører
(sundhedsplejersker, aktørerne i boligsociale helhedsplaner, civile grupperinger, sprogstøttemedarbejdere,
børnehaver m.fl.). Succes med formidlingen af Bogstarts budskaber opnås via en transformation af
magtforholdet mellem borger og professionel og via tværgående samarbejder ud fra bibliotekets organisation.
Evalueringen viser, at de tværgående samarbejder omkring Bogstart på den ene side er præget af en oplevelse af
gensidig afhængighed i forhold til at etablere tilbud og få kontakt med familierne, og på den anden side er
baseret på enkeltpersoners velvilje. Samarbejderne er personbårne og skrøbelige og uden en prioriteret
tværorganisatorisk struktureret ramme og ledelsesmæssig prioritering og derfor svære at opdyrke og opretholde.
(Hygum Espersen 2016 s. 6-7)
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Utvärderingen av Bogstart i Danmark visar således att projektet är framgångsrikt. Det
personberoende som noteras inom projektet innebär dock en svaghet som kan hota projektets
överlevnad på sikt.
Kerstin Rydsjö (2012) har med stöd från Region Halland och Kulturrådet skrivit en rapport om
både internationella och nationella studier som behandlar samverkan mellan barnhälsovård och
bibliotek inom framför allt olika Bokstarts- och Bokstarts-liknande projekt. Fokus ligger på hur
samverkan har utformats och vilka arbetsmetoder som har använts och hur framgångsrika de
förefaller ha varit. Rydsjö (s. 61-63) konstaterar att en bred samverkan över sektorsgränser – i
detta fall barnhälsovård och bibliotek – med både integrering och styrning är avgörande för
projektets framgång. Kontinuitet i finansieringen är också en avgörande faktor, inte minst för
att undvika att satsningen drivs av enstaka eldsjälar. I sina avslutande kommentarer konstaterar
Rydsjö att:
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Det framkommer i flera studier att barns tidiga språk- och litteracitetsutveckling är en fråga för flera aktörer, och
att samverkan bör utvecklas bredare i kommunerna. För att verksamheten ska bli hållbar krävs förankring på alla
nivåer i organisationerna, och en tydlig ansvarsfördelning. Finansiering framstår som en nyckelfråga för att få
kvalitet i verksamheten […]. [G]emensam fortbildning, med fokus på olika aspekter av målet för samverkan, bidrar
till verksamhetsutveckling och stärker samverkan […]. Viktigt är också att kunskap om målet sprids internt, så att
det finns en samsyn på biblioteket. (Rydsjö 2012 s. 62)

Kunskap, kompetens och politisk vilja behöver finnas på både central, regional och kommunal
nivå för att en satsning som Bokstart ska bli framgångsrik. Det måste finnas en gemensam
uppfattning om syfte och mål, dvs. ett gemensamt professionellt objekt, liksom hållbar
finansiering, långsiktighet och uthållighet (Rydsjö 2012 s. 63).

3.5.2 Familjers upplevelser av Bokstart
Jonathan Rix, John Parry, Rose Drury, David Messer och Roger Hancock (2015?) undersöker
Bokstarts-projektets framgång i Storbritannien genom en kvalitativ studie av sju familjers
deltagande i Bookstart Corner, som beskrivs som ”a learning and literacy programme for
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parents and carers with children between approximately 12-24 months […] offered through
children’s centres to those who they feel will benefit from this additional support and guidance”
(Rix m.fl. 2015 s. 3). I programmet ingick fyra hembesök eller träffar på barncentret, material
och bokgåvor. Resultaten visar bland annat att den personliga kontakten mellan familjen och
bokstartaren, samt bokstartarens förmåga att anpassa sig efter familjen vid mötet, är avgörande
för att nå vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna är i allmänhet nöjda med kontakterna, lägger
märke till att deras barn uppskattar lässtunderna och ändrar i viss mån sina läsvanor inom
familjen. De har dock svårt att ändra beteenden och uppfattningar som i större utsträckning
krockar med det som förs fram inom programmet. Familjernas inställning till digital litteracitet
och teknikanvändning är mycket varierande. Resultaten indikerar också att det kan vara svårt
att ändra plats för mötena när familjen har vant sig vid antingen hembesök eller träffar på
barncentret. De nya läsvanorna verkar inte heller nå de vårdnadshavare, syskon och far- och
morföräldrar som inte har deltagit i programmet.
Rix m.fl. ger också några rekommendationer för framtiden, bl.a. att de insatser för barns läsning
som görs inom programmet bör integreras i ordinarie verksamhet på barncentren som en del i
utvecklingen av barnens litteracitet och att man bör försöka utnyttja och bygga vidare på de
teknologier och olika kommunikationssätt som barn möter i sin vardag för att ytterligare vidga
barnens litteracitet (Rix m.fl. 2015? s. 3-4).
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3.5.3 Läsprograms effekter på barns läsning och litteracitet

I vilken mån Bokstart och andra läsprogram faktiskt bidrar till förändrade läsvanor i familjerna
och till ökning av barns litteracitet är förstås en central fråga när beslut ska fattas om
genomförande av sådana program. I en metastudie av Merel de Bondt, Ingrid A. Willenberg
och Adriana G. Bus (2020) analyseras effekterna av de tre största bokgåvoprogrammen i
världen som är avsedda att öka läsningen med yngre barn: Bookstart (Bokstart), Reach Out and
Read och Imagination Library. Materialet utgörs av 44 olika forskningsstudier på programmen,
i olika länder. Metastudien visar att de tre läsprogrammen har en tydlig effekt på the home
literacy environment (ungefär litteraciteten i hemmiljön). Läsintresset ökar betydligt i
familjerna. Vidare leder programmen till att barnens litteracitets-relaterade förmågor (ungefär
läs- och skrivfärdigheter) ökar inför skolstarten och under de första skolåren. Effekterna är
statistiskt säkerställda (de Bondt m.fl. 2020 s. 349).
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Alla tre programmen visar sig ha effekt på hemmiljön. Imagination Library har något större
effekt än de andra, vilket kan förklaras med att barnen får flest böcker i det programmet.
Gällande utvecklingen av barnets litteracitet visar sig Reach Out and Read ha betydligt större
effekt än de två andra programmen. De Bondt m.fl. förklarar detta med att familjerna inom
Reach Out and Read får informationen om läsningens betydelse för barnets kognitiva
utveckling av en barnläkare eller barnsköterska vilket verkar leda till att vårdnadshavarna i
större utsträckning tar till sig informationen:
…the findings do indicate the benefits of parents having multiple contacts with a health care professional and
receiving information about the importance of book reading for the cognitive development of their child during
these periodic visits. […] This meta-analysis supports the practice of combining book giveaways in infancy with
personal contacts about health issues: The Reach out and Read model whereby book gifts are presented by a
pediatrician or nurse practitioner in a health care context is by far the most effective […]. (de Bondt m.fl. 2020 s.
368)

15

de Bondt m.fl. drar slutsatsen att bokgåvoprogram överlag är särskilt effektiva när de inkluderar
många personliga kontakter med vårdnadshavarna, information om läsningens betydelse samt
att man visar vårdnadshavarna hur de kan läsa med sina barn. Effekterna är störst i socioekonomiskt svaga familjer, där man kanske har färre barnböcker i hemmen och tenderar att
börja läsa senare med sina barn än i socio-ekonomiskt starkare familjer (de Bondt m.fl. 2020 s.
366).

3.5.4 Bokstart i Sverige

ST

Det bör påpekas att samma läsprogram kan utformas på delvis olika sätt på olika platser.
Bokstarts-programmet i Sverige har en gemensam inramning via Kulturrådet, men anpassas
också efter lokala förutsättningar och önskemål.
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Bokstart initierades i Sverige av Kulturrådet 2014 genom pilotprojekt i Göteborg, Landskrona
och Södertälje. Pilotprojekten inkluderade hembesök hos familjer, bokgåvor och samverkan
mellan framför allt folkbibliotek och barnhälsovård. 2017 fick Kulturrådet i uppdrag från
regeringen att utveckla och sprida projektet till fler kommuner och regioner, samt att stärka
samverkan med förskolan. Idag finns Bokstarts-projekt på ett trettiotal orter i Sverige, från Piteå
kommun i norr till Region Skåne i söder. I en rapport från Kulturrådet av Anders Rånlund,
Arvid Segerström och Rebecka Strandberg (2020) undersöks Bokstarts-projektet i Sverige
genom intervjuer med representanter för de 28 kommuner och regioner som under 2018-2019
och/eller 2020 fick medel från Kulturrådet för att driva Bokstarts-projekt. Rånlund m.fl. har
också gjort fallstudier av Bokstart i Enköping, på Gotland, i Göteborg, i Härnösand, i Skåne
och i Sundbyberg. Syftena är att undersöka erfarenheterna av metoder, målgrupper och
måluppfyllnad inom projekten, samt hur projekten arbetar med samverkan mellan olika aktörer
och huvudmän och vilka framgångsfaktorer och hinder som kan identifieras i denna samverkan.
Syftet är också att utifrån de lärdomar som kan dras ge rekommendationer och förslag inför
projektets fortsättning i Sverige (Rånlund m.fl. 2020 s. 4, 8).
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De formulerade målen för Bokstart i Sverige är att stärka föräldrarna i deras betydelsefulla roll
för barnets språk- och läsutveckling, att utveckla samverkan mellan folkbibliotek,
barnhälsovård, förskola och familj, samt att öka och sprida kunskap om yngre barns språk- och
läsutveckling. För att en kommun eller region ska få medel till ett Bokstarts-projekt måste
projektet, förutom att det ska vara i linje med de formulerade målen, utgöra en långsiktig
satsning, rikta sig till barn 0-3 år samt utgå från den enskilda familjens och det enskilda barnets
behov. Family literacy lyfts fram som ett centralt begrepp; de läsfrämjande insatserna ska rikta
sig till familjen eftersom den anses ha en central roll för barnets språk- och läsutveckling
(Rånlund m.fl. 2020 s. 9-11). Vanliga metoder inom Bokstarts-projekt i Sverige är hembesök,
gruppträffar för barn och vårdnadshavare om litteratur och läsning (inklusive sång- och
lässtunder) och läshörnor (t.ex. kapprumsbibliotek på förskolor). (Rånlund m.fl. 2020 s. 19-20)
I fallstudien av Bokstart Gotland beskrivs projektets utformning. Det konstateras att det på
Gotland finns en lång tradition av samverkan mellan läns- och folkbiblioteket och BHV, samt
mellan bibliotek och förskola, med bokgåvor från BHV och bokpåsar via förskolorna. Dock
nåddes inte målgruppen vårdnadshavare som inte läser så mycket med sina barn i tillräcklig
omfattning genom dessa initiativ. Genom Bokstart hoppas man bättre nå dessa familjer genom
mer omfattande och riktade insatser i vissa fokusområden. Fokusområdena har valts ut utifrån
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utbildningsnivå och skolresultat. Förutsättningarna för samverkan skiljer sig en del från andra
områden i Sverige. Genom att regionen och kommunen har samma ansvarsområde upplevs
kontaktvägarna som kortare och antalet aktörer inom de olika verksamheterna är relativt få.
Samverkan inom projektet beskrivs som lyckad med god förankring i ledning och politik.
Utmaningar som nämns är delvis skilda kulturer inom de olika verksamheterna, vissa
svårigheter i att få med förskolan i samarbetet, osäkerhet kring den långsiktiga finansieringen
och om en samordnare kommer att kunna bekostas när projektet inkluderas i ordinarie
verksamhet (Rånlund m.fl. 2020 s. 24-26).
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I sina slutsatser om Bokstart i Sverige konstaterar Rånlund m.fl. att projekten på olika orter har
både likheter och skillnader. Metoder och målgrupper är likartade. Hembesöken beskrivs som
mycket givande men är kostsamma. Förskolan upplevs generellt som svårare att inkludera i
samarbetet än övriga verksamheter. En fråga som diskuteras är om man bör eftersträva
nationella riktlinjer för hur projektet ska genomföras eller fortsätta med lokala anpassningar.
En annan viktig fråga är om man ska satsa på att nå så många familjer som möjligt eller fokusera
på utvalda grupper. Ett generellt problem är att man når för få barn. I små landsbygdskommuner
är det lättare att nå alla barn i en årskull än i större städer (Rånlund m.fl. 2020 s. 51-53).
Bokstarts-projektets vägval sammanfattas enligt följande:

TK
A

Sammanfattningsvis kan några centrala vägval för Bokstart urskiljas. Dels handlar det om vilka metoder som
framåt kan anses vara både hållbara och verkningsfulla. Dels handlar det om huruvida inriktningen framåt bör vara
att nå ut till så många familjer som möjligt eller fokusera arbetet till avgränsade målgrupper. Här behöver sannolikt
både nuvarande och framtida bokstartsinitiativ stöd i hur ramarna för Bokstart i framtiden bör se ut. Samtidigt är
det viktigt att ramarna inte hämmar möjligheterna för att anpassa Bokstart utefter lokala förutsättningar. De
fantastiska men dyra hembesöken från biblioteken kanske endast är möjliga i kombination med avgränsade
målgrupper där de har potential att göra ännu mer nytta utöver barnens språkutveckling. Dock kan värdet i det
individuella mötet fortfarande bibehållas genom att BHV arbetar med Bokstart genom deras redan existerande
hembesök. Det finns även stor potential att nå ut till större delen av Sveriges småbarnsfamiljer genom insatser via
förskolan. (Rånlund m.fl. 2020 s. 56-57)

Bokstart Gotland beskrivs också i Amplers och Herdenstams rapport (2021), där projektets
olika faser, organisation och aktiviteter presenteras och diskuteras.
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Det finns ytterligare studier av Bokstart på olika orter i Sverige. Flera av dessa är skrivna av
projektmedarbetare och innebär beskrivningar av de insatser som har gjorts. Ett exempel på en
forskningsstudie där fokus istället ligger på projektet i sig är Sofia Lindström Sols och David
Ekholms (2021). De analyserar genom intervjuer med ”practioners, professionals and
policymakers” tankesätt (rationality) och tillvägagångssätt (technologies) med ursprung i en
filantropisk tradition inom Bokstart i Göteborg. Projektet syftar i Göteborg till social
inkludering av familjer i socialt utsatta områden, med många utlandsfödda invånare.
Bibliotekarier gör hembesök i familjerna. Lindström Sol och Ekholm är intresserade av att
analysera vad som händer i mötet mellan kulturinstitutioner och välfärdssystem. Studien visar
bland annat att olika medarbetare använder sig av något olika diskurser men att alla upplever
sig ha en legitimitet i arbetet utifrån att man anser sig veta vad som är bäst för barnet (Lindström
Sol och Ekholm 2021).
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3.5.5 Studentuppsatser om Bokstarts-projektet på Gotland
Under höstterminen 2020 handledde jag tre examensarbeten om Bokstart Gotland på
Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. I dessa studier undersöktes olika aspekter av
Bokstarts-projektet med koppling till förskolan.

ST

Jenny Larsson och Marlene Vanqvist (2020) undersökte kapprumsbiblioteks placering och
utformning på några olika Bokstarts-förskolor och analyserade vilka principer och synsätt hos
personalen som verkade styra pedagogernas utformning av kapprumsbiblioteket. Materialet
samlandes in genom fotodokumentation, intervjuer med personal och enkätfrågor till
vårdnadshavare. Resultaten visar att kapprumsbibliotekets utformning främst styrs av den
fysiska miljön på den enskilda förskolan; kapprumsbiblioteket utformas utifrån de fysiska
möjligheterna i kapprummet. Tid är en annan faktor som inverkar på pedagogens
förhållningssätt till hur kapprumsbiblioteket ska utformas. I studien framkommer det också att
ingen av de undersökta förskolorna har gjort någon sammanställning av utlåningen, vilket gör
det svårt att relatera utlåningen till kapprumsbibliotekets utformning.
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Rebecca Nordlund och Anna Ringqvist (2020) undersökte hur pedagoger arbetar med Bokstart
på några Bokstarts-förskolor och om det går att se ett samband mellan förskolepersonalens
inställning till böcker och läsning i allmänhet och till Bokstartprojektet i synnerhet och
utlåningen av böcker i förskolornas kapprumsbibliotek. Studien syftade även till att undersöka
hur vårdnadshavarna på förskolorna upplever projektet samt vilken information de har fått om
Bokstart. Materialet i studien samlades in genom intervjuer med pedagoger samt enkätfrågor
till vårdnadshavare. Resultaten visar att pedagogerna arbetar på varierande sätt för att informera
vårdnadshavare om projektet och att de uppmuntrar barn och vårdnadshavare i varierande grad
och på olika sätt att använda kapprumsbiblioteken. Resultaten tyder på att pedagogernas
attityder till projektet Bokstart, litteratur i allmänhet och litteraturens funktion och betydelse
påverkar hur pedagogerna arbetar med projektet i förskolorna. En enda pedagogs engagemang
i projektet och kapprumsbiblioteket kan påverka barnens möjligheter och förutsättningar att
nyttja projektet.
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Petra Lyander och Linnea Rangbäck (2020) undersökte hur det går till när bibliotekarierna gör
urvalet av böcker till förskolornas kapprumsbibliotek, och vilka kriterier
de utgår från när valen görs. Inom studien undersöktes även vårdnadshavarnas upplevelser av
barnboksutbudet i kapprumsbiblioteken. Empirin samlades in genom intervjuer med
bibliotekarier och enkätfrågor till vårdnadshavare på bokstartsförskolorna. Resultatet visade att
bokvalen i samtliga fall görs i dialog med kapprumsansvarig personal på förskolan, men att en
del bibliotekarier önskar mer dialog med förskolepersonalen för att ännu mer kunna anpassa
bokvalen till den aktuella barngruppen. Studien synliggjorde även vilka aspekter de enskilda
bibliotekarierna tar i beaktande när de gör sina urval. Vårdnadshavarna vid bokstartsförskolorna
är i allmänhet positiva till det utbud av böcker som de erbjuds i kapprumsbiblioteken och nästan
hälften av vårdnadshavarna säger att kapprumsbiblioteket har ökat deras barns intresse för
böcker och läsning. En slutsats som dras är att kapprumsbiblioteken, om samarbetet mellan
förskolepersonal och bibliotek fungerar bra, kan vara mycket värdefulla för att budskapet om
läsningens och böckernas betydelse via förskolan ska kunna sträcka sig från biblioteken till
hemmen.
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4 Syfte och frågeställningar
Den forskningsstudie som här presenteras syftar till en fördjupad utvärdering och analys av de
insatser som har genomförts inom Bokstarts-projektet på Gotland 2018-2021, med fokus på
vårdnadshavares och projektmedarbetares upplevelser av projektet och dess aktiviteter. Syftet
är också att utifrån dessa gruppers erfarenheter resonera om de möjligheter och utmaningar som
projektet har inneburit under den tid som det har finansierats av Kulturrådet, och att ge
rekommendationer inför projektets fortsättning på Gotland i regional regi.
Studiens frågeställningar är följande:
1. Vilken inverkan har projektet haft på de medverkande gruppernas attityder till yngre
barns läsning?

ST

2. Hur har grupperna interagerat för att nå målet att öka läsningen med yngre barn?

3. Hur givande förefaller de olika projektaktiviteterna ha varit i förhållande till de resurser
som de har krävt?

5 Undersökningsmetoder

TK
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Efter inledande möten med projektägaren och projektledaren och observationer av olika
Bokstarts-aktiviteter utformades två olika delstudier – en enkät med vårdnadshavare och
intervjuer med projektmedarbetare – vilka bedömdes tillsammans kunna tillhandahålla ett
relevant empiriskt underlag för att besvara studiens frågeställningar. Delstudiernas utformning
har också diskuterats med forskningskolleger vid min institution.

5.1 Enkät med vårdnadshavare

För att undersöka vårdnadshavarnas erfarenheter av Bokstarts-aktiviteterna utformades en
enkät med frågor som delades ut av BHV-sköterskorna på de tre barnavårdscentraler som finns
på Gotland, i Hemse, Slite och Visby (se bilaga 1). Enkätfrågorna utformades i samråd med
projektägaren och projektledaren, för att garantera att frågorna skulle kunna ge svar på de frågor
som man inom projektet upplevde som angelägna att få svar på.
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En enkätstudie bedömdes som ett lämpligt alternativ för att ett stort antal vårdnadshavares
intryck av projektet skulle kunna undersökas, samt för att nå dessa. Barnen och
vårdnadshavarna är projektets primära målgrupp, vilket gör det särskilt viktigt att ta reda på hur
dessa har upplevt och påverkats av projektaktiviteterna. Av förklarliga skäl kan inte barnen
tillfrågas direkt, men en del frågor i enkäten innebär att vårdnadshavarna beskriver även barnets
reaktioner.
Enkäten kom att innehålla 15 olika frågor. Merparten av frågorna var flervalsfrågor där
vårdnadshavarna skulle kryssa i eller värdera olika svarsalternativ. Några frågor som innebar
fritextsvar samt möjlighet att kommentera de val man gjort ingick också. Frågorna kretsade
kring vårdnadshavarnas upplevelser av projektaktiviteterna och deras läsvanor och attityder till
läsning med mindre barn, samt om dessa vanor och attityder på något sätt förändrats genom
projektet.
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Enkäten delades ut till vårdnadshavare vid barnets 18-månadersbesök på BVC, under perioden
maj – december 2020 och fylldes i anonymt. Samtliga vårdnadshavare ombads fylla i enkäten,
och som tack fick barnet en Pixibok. Det var alltså inte endast familjer från de så kallade
fokusområdena som uppmanades att besvara enkäten, utan alla vårdnadshavare med 18månadersbarn som besökte BVC under denna tidsperiod. Detta var ett medvetet val, för att jag
sedan skulle kunna jämföra läsvanor och attityder till läsning mellan den grupp som hade fått
de två extra hembesöken vid 6 och 11 månader, med den större grupp familjer som endast fått
det ordinarie hembesöket av BHV-sköterska vid 8 månader.
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I tabell 1 redovisas antalet ifyllda enkäter på de tre orterna. De vårdnadshavare som angett att
de hade fått de två extra hembesöken redovisas i en egen kolumn.

Tabell 1. Antal enkäter som besvarats av vårdnadshavare vid 18-månadersbesöket på BVC
Totalt antal besvarade
enkäter

Hemse

28

Slite

10

Varav antal enkäter
besvarade av familjer som
fått de två extra
hembesöken
10
2
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Ort

Visby

122

27

Totalt antal enkäter

160

39

U

Under den tidsperiod som enkäten delades ut uppgick det totala antalet 18-månadersbesök till
ungefär /antal, totalt samt på respektive ort/. Detta innebär ett bortfall på /x procent/. Enkäten
har dock fyllts i av ett stort antal vårdnadshavare, varför resultaten kan betraktas som
tillförlitliga och representativa för vårdnadshavarna som grupp. Som alltid vid enkätstudier
finns det en risk för att det är de som är mest engagerade i ämnet som väljer att besvara enkäten.
Mitt intryck vid resultatsammanställningen är dock att svaren förefaller ge en god bild av
spridningen i vårdnadshavarnas erfarenheter och att antalet enkäter, varav de som fyllts i av
vårdnadshavare som fått de båda extra hembesöken utgör en fjärdedel, är tillräckligt för att
säkra slutsatser ska kunna dras.
Vårdnadshavarna ombads inledningsvis i enkäten att ange om enkäten fylldes i av en av
föräldrarna, av båda föräldrarna tillsammans eller av någon annan än föräldrarna, vilket till
exempel skulle kunna innebära familjehemsförälder eller en släkting. I tabell 2 redovisas
svaren. Att det totala antalet svar är lägre än 160 beror på att inte alla har besvarat frågan.
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Tabell 2. Vårdnadshavarna som besvarade enkäten
Svarsalternativ

Alla

Alla som ej Alla som fått Visby
fått
hembesök
hembesök

Hemse

Slite

Ena föräldern

109 = 72 %

83 = 72 %

26 = 70 %

32 = 28 %

11 = 30 %

0=0%

0=0%

20 =
83 %
4=
17 %
0=
0%
24
=
100 %

5=
50 %
5=
50 %
0=
0%
10 =
100 %

Båda föräldrarna 43 = 28 %
tillsammans
Annan
0=0%

ST

Summa = antal 152 = 100 % 115 = 100 % 37 = 100 %
svar i kolumnen

84 =
71 %
34 =
29 %
0=
0%
118 =
100 %

Som framgår i tabell 2 besvarades omkring 70 procent av enkäterna av en förälder och omkring
30 procent av båda föräldrarna tillsammans. Ingen har uppgett att enkäten besvarats av någon
annan än föräldrarna. I studien används likväl den mer formella termen vårdnadshavare istället
för förälder.
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Den procentuella fördelningen mellan antal enkäter som besvarats av den ena eller av båda
föräldrarna avviker i Hemse och Slite från medeltalen totalt sett och i Visby. Eftersom
grupperna är så pass små på dessa orter går det dock inte att anta att dessa avvikelser är annat
än slumpmässiga.
Enkäten var omfattande med sina 15 frågor varav vissa innehöll många delfrågor och
svarsalternativ. Alla vårdnadshavare har inte besvarat alla frågor, vilket kan ha att göra med att
enkäten upplevdes som alltför omfattande. Utelämnade svar kan också bero på att
vårdnadshavaren inte ansåg sig kunna besvara vissa frågor, till exempel på grund av att man
inte hade deltagit i alla projektaktiviteter. Ibland har också vårdnadshavare valt fler
svarsalternativ än ett på frågor med flera svarsalternativ. Ibland kanske detta kan handla om att
de båda vårdnadshavarna gör olika i vissa sammanhang. Det förekommer att vårdnadshavare
angett att så är fallet (t.ex. enkät S1 fråga 8-10, där man har skrivit de olika föräldrarnas namn
på olika alternativ.)
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En del vårdnadshavare som har valt flera svarsalternativ kan ha svarat även för sina äldre
barns/syskonens räkning, vilket ibland kan ligga bakom att flera svarsalternativ har valts (t.ex.
gällande när på dygnet läsningen sker). Någon enstaka har påpekat detta varvid de
svarsalternativ som inte rört 18-månadersbarnet kunnat uteslutas. Det kan finnas fler exempel
men eftersom detta inte har angetts i enkäten har sådana svar inte kunnat uteslutas.
I enstaka fall är det lite oklart om vårdnadshavarna har fått de båda bokstarts-hembesöken, om
de har tackat nej osv.; den så kallade hembesöksgruppen är ibland något svår att identifiera
utifrån svaren på fråga 2-3 (se bilaga 1). Jag har i dessa fall gjort en uppskattning baserad på de
svar som getts också på andra frågor. Av etiska skäl tillfrågades vårdnadshavarna inte om
utbildningsbakgrund m.fl. bakgrundsfaktorer. Att hembesöksgruppen går att identifiera ansågs
ge tillräcklig information i sammanhanget.
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Enkäten var som nämnts omfattande och en del frågor har troligen upplevts som krångliga att
besvara eller så minns inte vårdnadshavarna exakt hur det var. Troligen har inte
vårdnadshavarna alltid kunnat skilja på vad som är Bokstarts-projektrelaterat och vad som inte
direkt har ingått i projektet. Troligen minns vårdnadshavarna inte alltid exakt vad de har deltagit
i och under vilka omständigheter, t.ex. om ett hembesök gjordes av bokstartare (6 mån) eller av
BHV-sköterska (8 mån). Sammantaget ger dock det stora antalet ifyllda enkäter en god bild av
vårdnadshavarnas upplevelser av projektet och av deras syn på och vanor i samband med
läsning för mindre barn.

5.3 Intervjuer med projektmedarbetare
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Utöver enkäten med vårdnadshavarna har jag också genomfört intervjuer med
projektmedarbetare i olika roller: region- och projektledning, bokstartare, bibliotekarier, BVCsköterskor och förskolepersonal. Totalt har 22 intervjuer på 45-60 minuter genomförts under
perioden 15 december 2020 till 12 februari 2021. På grund av den pågående pandemin
genomfördes intervjuerna digitalt i verktyget Zoom, där de också enkelt kunde spelas in. Några
intervjuer genomfördes på grund av tekniska problem via telefon. Före intervjun fick den
intervjuade skriva under ett medgivande till att delta i studien (se bilaga 2). Den intervjuade
fick också se frågorna före intervjun, för att ge dem som önskade möjlighet att fundera på sina
svar i förväg (se bilaga 3).
Samtliga medarbetare med olika uppdrag och ansvarsområden inom projektet tillfrågades via
e-post om deltagande. I merparten av grupperna tackade alla eller de flesta ja till att låta sig
intervjuas. Undantaget utgjordes av gruppen förskolepersonal (förskollärare och barnskötare
med ansvar för kapprumsbibliotek och information till vårdnadshavare), där bortfallet trots flera
påminnelser var stort. Tillräckligt många, och från tillräckligt många olika förskolor, ställde
dock upp för att resultaten även för denna grupp ska kunna betraktas som tillräckligt
representativa för gruppen i dess helhet. Även chefen för Kultur- och fritidsförvaltningen
tillfrågades om deltagande men återkom inte.
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De intervjuade hade olika yrken och olika roller inom eller i anslutning till projektet:
bokstartare, bibliotekarier, biblioteksassistenter, BHV-sköterskor, förskollärare och
barnskötare, projektledning samt chefer inom region Gotland. Samtliga var kvinnor,
företrädesvis medelålders och med svensk-etniskt ursprung.
Intervjufrågorna (se bilaga 3) kan sägas vara semistrukturerade, vilket här innebär tydliga
ingångsfrågor med möjlighet till följdfrågor till och resonemang av den intervjuade. Frågorna
utgick från studiens tre frågeställningar och handlade om erfarenheter av projektet, om
samverkan inom och mellan de olika projektgrupperna samt om tankar inför framtiden.
Intervjuerna spelades in och jag antecknade också under tiden. I de citat från intervjuerna som
återges i kapitel 7 har formuleringarna anpassats till skriftspråk, dvs. mindre ändringar har
gjorts för att formuleringarna ska vara tydliga i skrift.
Det finns förstås faktorer som kan inverka på de intervjuades svar, såsom dagsformen och
förutsättningarna vid intervjutillfället, hur mycket man minns av det som frågorna gäller, om
man upplever att man kan tala fritt eller har en oro för att eventuell kritik ska nå chefer och
kolleger, om man känner förtroende för den som intervjuar, om frågorna är förutsättningslösa
eller ledande och om svaren uppfattas på det sätt som var avsett av den som intervjuar och om
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relevanta följdfrågor ställs. Att de intervjuade i möjligaste mån får vara anonyma i rapporten,
det relativt stora antalet intervjuer samt att resultaten av intervjuerna kan jämföras med
vårdnadshavarnas svar i enkätstudien, vissa observationer och annan information om projektet
är dock omständigheter som ökar intervjuernas tillförlitlighet. Mitt personliga intryck vid
intervjuerna var också att de intervjuade gärna talade om sitt deltagande i projektet, och att de
var ärliga kring sina erfarenheter och synpunkter, även i de fall dessa innebar kritik. Naturligtvis
kan undantag finnas.
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I förhållande till enkätstudien bidrar intervjuerna med en fördjupad bild av olika
projektmedarbetares upplevelser av projektet relaterat till deras olika roller inom projektet.
Resultaten av intervjustudien redovisas i kapitel 7.
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6 Resultat: Enkät med vårdnadshavare
I kapitlet redovisas sammanställningen av vårdnadshavarnas svar på frågorna i den enkät som
delades ut på BVC vid barnets 18-månadersbesök, från maj till december 2020. 160 enkäter
fylldes i (se också kapitel 5). Enkäten handlade om vårdnadshavarnas erfarenheter av bokstartsaktiviteterna och syn på böcker och läsning i åldern 0-3 år och innehöll 15 frågor. Svaren
redovisas i varsitt avsnitt i kapitlet.
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I resultattabellerna syftar kategorin alla på alla svar; ej på antalet ifyllda enkäter. Det
förekommer både att vårdnadshavare har låtit bli att svara på vissa frågor, och att de ibland valt
fler svarsalternativ trots att endast ett efterfrågades. Summa i tabellerna utgörs av det totala
antalet svar inom kolumnen (dvs. lodrätt). Procent har beräknats inom kolumnerna och visar
hur stor procentuell andel av det totala antalet svar i kolumnen som antalet svar tillhörande ett
visst svarsalternativ utgör. Procentsatser har avrundats till hela procent.
Vid sammanställningen av fritextsvaren har stavfel, utelämnade skiljetecken, särskrivningar
och liknande mindre språkfel rättats till. &-tecken har bytts ut till och. De (= talspråk) har bytts
ut till det. Felaktig användning av små och stora bokstäver har korrigerats, såsom liten bokstav
i början av mening och Bokstart med litet b. I övrigt har vårdnadshavarnas språk bevarats.
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Inför sammanställningen av enkätsvaren försågs enkäterna med en kod bestående av en bokstav
(H = Hemse, S = Slite, V = Visby) och en siffra. Varje enkät har därmed en unik kod som gör
det enkelt att vid behov kunna identifiera en viss enkät. Vid citat ur enkäterna anges denna kod.
Det förekommer ibland att vårdnadshavare har skrivit till kommentarer även vid frågor där
fritextsvar inte erbjöds. I de fall där dessa extra kommentarer bidrar med kompletterande
information i förhållande till frågan berörs de kort. I många fall innebär de dock i förhållande
till frågan överflödig information. Det kan till exempel handla om påpekanden om att familjen
ej erbjudits extra hembesök när frågan gäller upplevelsen av de extra hembesöken. I sådana fall
berörs kommentarerna inte i rapporten.

6.1 Deltagande i Bokstarts-aktiviteter och intryck av aktiviteterna
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Den första frågan som vårdnadshavarna ombads besvara i enkäten löd: Vilka aktiviteter har
du/ni/ert barn deltagit i och hur mycket tyckte ni att de gav? I svarsalternativen fanns dels en
möjlighet att skriva ett X för de aktiviteter familjen deltagit i, dels en skala där aktiviteten kunde
värderas. I skalan gavs följande alternativ: 1 = Gav ingenting, 2 = Gav litegrann, 3 = Bra och
4 = Mycket bra. Dessutom erbjöds alternativet 0 = Minns inte/ingen uppfattning (se också
enkäten i bilaga 1).
I tabell 3 anges antal svar för 1-4, 0 och X. X innebär de svar som endast utgörs av X.
Medelvärde har beräknats utifrån de som valt en siffra (1-4) i sina svar. I summan för antal svar
har de som svarat med en siffra (1-4) samt X inkluderats. De som har valt en siffra ges inom
parentes. Det är oklart om de som har valt 0 har deltagit i aktiviteten eller inte; dessa svar har
därför inte inkluderats i summan för antal svar.
Medelvärdena har avrundats till en decimal. Ett frågetecken efter summan syftar på att antalet
svar avviker något i förhållande till det antal familjer som har uppgett att de har fått de extra
hembesöken.
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Tabell 3. Bokstartsaktiviteter: Deltagande och värdering
Alla svar

Alla som ej
fått
hembesök

Alla
som
fått
hembesök

Visby

Hemse

Slite

a. Hembesök av
Bokstartare vid
cirka 6 månader
(bokgåva, läsning)

1: 0
2: 3
3: 14
4: 26
M-värde: 3,5

1: 0
2: 0
3: 3 ?
4: 4 ?
M-värde: 3,6

1: 0
2: 3
3: 11
4: 22
M-värde:
3,5

1: 0
2: 2
3: 10
4: 17
M-värde:
3,5

1: 0
2: 0
3: 3
4: 7
M-värde:
3,7

1: 0
2: 1
3: 1
4: 2
M-värde:
3,3

0: 41
X: 4
Summa:
(43)

0: 39
X: 4
Summa: 11?
(7)

0: 2
X: 0
Summa: 36
(36)
1: 0
2: 1
3: 9
4: 23
M-värde:
3,7

0: 32
X: 4
Summa: 33
(29)
1: 0
2: 1
3: 27
4: 65
M-värde:
3,4

0: 7
X: 0
Summa: 10
(10)
1: 0
2: 0
3: 5
4: 11
M-värde:
3,7

0: 2
X: 0
Summa:
4? (4)
1: 0
2: 1
3: 3
4: 4
M-värde:
3,4

0: 5
X: 0
Summa: 33
(33)
1: 1
2: 2
3: 6
4: 20
M-värde:
3,6

0: 10
X: 5
Summa: 98
(93)
1: 1
2: 1
3: 6
4: 17
M-värde:
3,6

0: 4
X: 1
Summa: 17
(16)
1: 0
2: 0
3: 1
4: 7
M-värde:
3,9

0: 0
X: 0
Summa:
8 (8)
1: 0
2: 1
3: 0
4: 0
M-värde:
2,0

0: 7
X:1
Summa: 30
(29)
1: 2
2: 2
3: 3
4: 11
M-värde:
3,3

0: 29
X:6
Summa: 31
(25)
1: 2
2: 3
3: 16
4: 37
M-värde:
3,5

0: 8
X: 0
Summa: 8
(8)
1: 1
2: 1
3: 2
4: 9
M-värde:
3,5

0: 1
X: 0
Summa:
1 (1)
1: 0
2: 0
3: 2
4: 2
M-värde:
3,5

0: 9
X: 0
Summa: 18
(18)
1: 0
2: 0
3: 3
4: 14
M-värde:
3,8

0: 18
X: 4
Summa: 62
(58)
1: 0
2: 0
3: 18
4: 44
M-värde:
3,7

0: 5
X: 0
Summa: 13
(13)
1: 0
2: 0
3: 2
4: 5
M-värde:
3,7

0: 0
X: 0
Summa:
4 (4)
1: 0
2: 0
3: 1
4: 2
M-värde:
3,7

0: 14
X: 1

0: 20
X:3

0: 9
X: 0

0: 0
X: 0

1: 0
2: 2
3: 35
4: 80
M-värde: 3,7

1: 0
2: 1
3: 26
4: 57
M-värde: 3,3

0: 14
X: 6
Summa:
(117)

0: 9
X: 6
Summa: 90
(84)
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b. Hembesök av
BVC-sköterska med
bland annat
bokgåva och
information om
små barns
språkutveckling vid
cirka 8 månader

47?

ST

Svarsalternativ:
Aktivitet

c. Hembesök av
Bokstartare vid
cirka 11 månader
(bokgåva, läsning)

1: 1
2: 2
3: 7
4: 24
M-värde: 3,6
0: 38
X: 6
Summa:
(34)

1: 3
2: 4
3: 20
4: 48
M-värde: 3,5

U

d. Babysagostund
på bibliotek
(sånger, läsning)

0: 23
X: 4
Summa:
(75)

e. Sång- och
lässtund på Öppna
förskolan

40

79

1: 0
2: 0
3: 1 ?
4: 4 ?
M-värde: 3,8
?
0: 31
X: 5
Summa: 10?
(5)
1: 1
2: 2
3: 17
4: 37
M-värde: 3,6
0: 14
X: 4
Summa: 61
(57)

1: 0
2: 0
3: 21
4: 51
M-värde: 3,7

1: 0
2: 0
3: 18
4: 37
M-värde: 3,7

0: 29
X: 3
Summa:
(72)

0: 15
X: 2
Summa: 57
(55)

75
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g. Det finns
Kapprumsbibliotek
på mitt barns
förskola
(kapprumsbibliotek
= böcker som kan
lånas i hallen på
förskolan)

1: 0
2: 2
3: 11
4: 16
M-värde: 3,5

0: 37
X: 5
Summa:
(41)

0: 22
X: 5
Summa: 34
(29)

46

1: 1
2: 4
3: 6
4: 16
M-värde: 3,4

1: 1
2: 4
3: 3
4: 9
M-värde: 3,2

0: 46
X:4
Summa:
(27)

0: 29
X: 4
Summa: 21
(17)
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Summa: 7
(7)
1: 0
2: 1
3: 5
4: 4
M-värde:
3,3

Summa:
3 (3)
1: 0
2: 0
3: 1
4: 1
M-värde:
3,5

0: 15
X: 0
Summa: 12
(12)
1: 0
2: 0
3: 3
4: 7
M-värde:
3,7

0: 28
X: 4
Summa: 33
(29)
1: 1
2: 3
3: 4
4: 12
M-värde:
3,4

0: 7
X: 1
Summa: 11
(10)
1: 0
2: 0
3: 1
4: 3
M-värde:
3,8

0: 2
X: 0
Summa:
2 (2)
1: 0
2: 1
3: 1
4: 1
M-värde:
3,0

0: 17
X: 0
Summa: 10
(10)
1: 1
2: 0
3: 2
4: 1
M-värde:
2,8

0: 34
X: 4
Summa: 24
(20)
1: 2
2: 1
3: 3
4: 4
M-värde:
2,9

0: 10
X: 0
Summa: 4
(4)
1: 0
2: 0
3: 1
4: 1
M-värde:
3,5

0: 2
X: 0
Summa:
3 (3)
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
M-värde:
0

1: 2
2: 1
3: 4
4: 5
M-värde: 3,0

1: 1
2: 1
3: 2
4: 4
M-värde: 3,1

0: 51
X: 4
Summa:
(12)

0: 31
X: 4
Summa: 12
(8)

0: 20
X: 0
Summa:
(4)

0: 37
X: 4
Summa: 14
(10)

0: 12
X: 0
Summa: 2
(2)

0: 2
X: 0
Summa:
0 (0)
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h. Lånat böcker i
Kapprumsbibliotek

1: 0
2: 3
3: 15
4: 23
M-värde: 3,5

Summa: 65
(62)
1: 0
2: 2
3: 9
4: 18
M-värde:
3,3

ST

f. Personalen på
förskolan har
berättat om läsning
och små barns
språkutveckling
(Bokstartsinformation), t.ex.
vid föräldramöte

Summa: 18
(17)
1: 0
2: 1
3: 4
4: 7
M-värde:
3,5

16

4

U

I tabell 3 framgår att den bokstartsaktivitet som flest vårdnadshavare uppger att de har fått ta
del av är hembesöket av BHV-sköterska när barnet är 8 månader. Eftersom alla barn får detta
besök var resultatet förväntat. Att inte alla har uppgett att de fått detta besök kan bero på dels
svarsbortfall, dels på att vårdnadshavare kanske inte minns att läsning berördes vid detta besök,
vilket också handlade om mycket annat som rörde barnet. Ibland kanske läsningen inte hann
tas upp vid besöket.
Efter hembesöket av BHV-sköterska är de aktiviteter som flest vårdnadshavare uppger att de
har deltagit i sång- och lässtunder på bibliotek och på öppna förskolan. Ungefär hälften av
vårdnadshavarna verkar ha deltagit i någon av dessa aktiviteter, eller i båda, med sitt barn.
Hembesöken vid 6 och 11 månader har omkring en fjärdedel av de vårdnadshavare som fyllt i
enkäten deltagit i. Lite mindre än en fjärdedel uppger att det finns kapprumsbibliotek på deras
barns förskola och att de fått information om barns läsning på föräldramöte. Endast omkring en
tiondel av de svarande uppger att de har lånat böcker i kapprumsbibliotek.
Samtliga aktiviteter får höga värden när vårdnadshavarna ombeds värdera hur givande de tyckte
att de var. Hembesöken och sång- och lässtunderna på bibliotek och öppna förskolan värderas
generellt lite högre än aktiviteterna på förskolorna.

26

Kommentarsutrymme erbjöds inte på denna fråga men ett fåtal vårdnadshavare har ändå gett
kommentarer. Två av dessa (H17 och V92) handlar om att hembesöket på grund av den
pågående pandemin skedde via telefon respektive skype. I V92:s kommentar uttrycks också att
kapprumsbibliotek på förskolan inte finns men vore önskvärt.

6.2 Vårdnadshavarnas värdering av hembesöken av bokstartare

ST

De familjer i fokusområdena som deltog i projektet erbjöds som nämnts två hembesök av
bokstartare när barnet var 6 och 11 månader, utöver den information om läsning som gavs till
alla familjer av BHV-sköterskan vid 8-månadershembesöket. Bokstartarna var i de flesta fall
bibliotekarier och dessa besök handlade uteslutande om böcker och läsning. Vid hembesöken
fick familjerna böcker anpassade till barnets ålder.
Hembesöken var den projektaktivitet som var mest resurskrävande och det är därför angeläget
att ta reda på vårdnadshavarnas uppfattning om besökens betydelse för deras läsning med
barnet. Var det viktigt att få de båda extra hembesöken av bokstartare eller hade det räckt med
det ena? Om ett besök hade räckt skulle man i förlängningen av projektet till exempel kunna
tänka sig att erbjuda fler barn ett enda hembesök, istället för två hembesök i fokusområden.
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I enkäten ställdes frågan Om ditt/ert barn har fått 2 hembesök av Bokstartare (6 månader, 11
månader), var besöken lika viktiga? Vårdnadshavarna ombads välja ett av de svarsalternativ
som anges i tabell 4.

Tabell 4. Vårdnadshavarnas värdering av hembesöken av bokstartare
Alla som
hembesök
Det hade räckt med 6- 6 = 17 %
månadersbesöket.

Hemse

Slite

4 = 17 %

2 = 20 %

0=0%

Det hade räckt med 11- 1 = 3 %
månadersbesöket.

0=0%

0=0%

1 = 50
%

Det var bra att få båda 29 = 81 %
besöken.

20 = 83 %

8 = 80 %

1 = 50
%

Inget av besöken gav så 0 = 0 %
mycket.

0=0%

0=0%

0=0%

Summa = antal svar i 36 = 100 %
kolumnen

24 = 100 10 = 100 % 2 = 100
%
%

U

Svarsalternativ

fått Visby

I tabell 4 framgår att en klar majoritet av vårdnadshavarna (cirka fyra femtedelar) uppger att
det var bra att få båda hembesöken av bokstartare. En knapp femtedel uppger att det hade räckt
med det första besöket. Någon enstaka anser att 11-månadersbesöket hade räckt. Samtliga
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vårdnadshavare som har besvarat frågan anser att hembesöken var givande; ingen har valt
svarsalternativet att inget av besöken gav så mycket.
Den procentuella skillnaden i svaren mellan å ena sidan orterna Visby och Hemse, å andra sidan
Slite, går med hänsyn till att endast två familjer i Slite har angett att de fått hembesöken inte att
dra några slutsatser kring; skillnaden kan vara rent slumpmässig.
I de extra kommentarer som några vårdnadshavare lagt till nämns bland annat att 11månadersbesöket på grund av pandemin skedde digitalt (V91, V96), vilket verkar ha uppfattats
som mindre givande än ett fysiskt hembesök. V96 skriver, efter att ha ringat in svarsalternativet
Det var bra att få båda besöken: Om 11 mån hade blivit som vanligt.

ST

6.3 Orsaker till att vårdnadshavare avböjt hembesök
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Inför projektets fortsättning är det angeläget att ta reda på varför vårdnadshavare tackar nej till
erbjudna hembesök. Upplevelsen inom projektet är att merparten av de vårdnadshavare i
fokusområdena som erbjudits de extra hembesöken vid 6 och 11 månader har tackat ja till dessa,
men undantag finns. I enkäten ställdes frågan: Om du/ni blev erbjudna hembesök men tackade
nej, varför tackade du/ni nej? Ringa in alla svar som stämmer eller skriv en egen förklaring. I
tabell 5 redovisas vårdnadshavarnas svar.

Tabell 5. Orsaker till att vårdnadshavare avböjt hembesök
Alla svar

Visby

Hemse

Slite

Jag/Vi läser redan för
mitt/vårt barn och
tyckte inte att
hembesök behövdes.
Det är mycket annat
att tänka på när man
har fått barn; jag/vi
hann/orkade inte.
Jag/vi vill inte få
hembesök.

14 = 70 %

8 = 67 %

4 = 57 %

2 = 67 %

5 = 25 %

4 = 33 %

1 = 14 %

0=0%

1=5%

0=0%

1 = 14 %

0=0%

Annan anledning

0=0%

0=0%

1 = 14 %

1 = 33 %

Summa = antal svar i
kolumnen

20 = 100 %

12 = 100 %

7 = 100 %

3 = 100 %

U

Svarsalternativ

Den vanligaste anledningen till att avböja hembesök är utifrån tabell 5 att vårdnadshavarna
anser att hembesöken är onödiga eftersom de redan läser med sitt barn. Ibland kan det handla
om att barnet har äldre syskon och att vårdnadshavarna har erfarenhet av läsning med yngre
barn genom dessa, vilket nämns i denna kommentar: Fjärde barnet och vi bestämde
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tillsammans att vi inte behövde det (S10). I två ytterligare kommentarer nämns också att
vårdnadshavare anser sig redan ha tillräcklig kunskap om läsning med mindre barn: Ena
föräldern är utbildad inom området och tyckte därför det inte behövdes (H12; Annan
anledning) och Då jag är lärare känner jag att jag har massor av kunskap (V99). En ytterligare
anledning till att tacka nej verkar ha varit den pågående pandemin: Pga. Covid-19 (S9; Annan
anledning), vilket också nämns i en kommentar: Corona medgav 1 besök (V67).
Några vårdnadshavare har valt svarsalternativet att det är mycket annat att tänka på när man får
barn, och att de inte hann eller orkade ta emot hembesök om läsning, vilket är förståeligt, inte
minst om det är första barnet. I dessa fall kanske fler hade tackat ja om hembesöken erbjudits
när barnet var lite äldre och vardagsrutinerna redan fungerande.
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Endast en familj har valt svarsalternativet Jag/vi vill inte få hembesök som skäl till att tacka nej.
Här kan det dock finnas ett visst mörkertal. BHV-sköterskor, biblioteksanställda och
bokstartare berättar i intervjuerna att de ibland får intrycket att vissa familjer inte vill ha
hembesök, även om detta inte sägs rent ut. Upplevelsen är att oviljan till hembesök kan grunda
sig i en rädsla för att visa upp sitt hem, t.ex. på grund av fattigdom, brist på böcker eller av
kulturella skäl (annan etnicitet). Dessa skäl upplevs förmodligen som svårare att redogöra för
än de andra svarsalternativen, vilket kan vara en anledning till att nästan inga vårdnadshavare
nämner det i enkäten.
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Som tidigare nämnts är det antalet svar som redovisas i tabellerna. Vissa familjer kan alltså ha
valt mer än ett svarsalternativ, eller ha låtit bli att svara på frågan.

6.4 Bokstarts-projektets synlighet i olika verksamheter

U

En viktig tanke med Bokstarts-projektet är att det ska vara närvarande i alla de verksamheter
som vårdnadshavare och barn kommer i kontakt med under barnets första år. Genom den
gemensamma logotypen, gemensamma böcker och gemensamma budskap om läsning på BVC,
bibliotek, öppna förskolan och förskolan hoppas man förmedla och förankra en samsyn på
böcker och läsning hos familjerna. I enkäten ombads vårdnadshavarna att [r]inga in de ställen
där du/ni har märkt av Bokstarts-projektet, t.ex. genom att ni har sett Bokstarts-loggan (katten)
eller Bokstarts-böckerna. Frågan hade ett visuellt fokus genom omnämnandet av loggan och
böckerna, dvs. ett fokus på hur synligt projektet varit rent fysiskt i de olika verksamheterna.
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Tabell 6. Bokstarts-projektets synlighet i olika verksamheter
Svarsalternativ Alla svar

Alla som ej Alla som fått Visby
fått
hembesök
hembesök

Hemse

Slite

BVC

120 = 49 %

83 = 51 %

37 = 46 %

Förskolan

29 = 12 %

15 = 9 %

14 = 17 %

Öppna
förskolan
Biblioteket

37 = 15 %

27 = 16 %

10 = 12 %

59 = 24 %

39 = 24 %

20 = 25 %

18 =
53 %
6=
18 %
3=
9%
7=
21 %
34
=
100 %

9 = 50
%
3 = 17
%
1=
6%
5 = 28
%
18 =
100
%

ST

93 = 48
%
20 = 10
%
33 = 17
%
47 = 24
%
193 =
100 %

Summa = antal 245 = 100 % 164 = 100 %
svar i kolumnen

81 = 100 %
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Inte oväntat är det på barnavårdscentralerna som flest vårdnadshavare har noterat att Bokstartsprojektet varit synligt. Alla familjer besöker BVC och enkäten fylldes i på BVC. Dessutom tar
BHV-sköterskorna upp projektet vid hembesöket när barnet är 8 månader. Hela 75 procent av
de som fyllde i enkäten har ringat in svarsalternativet BVC, och svarsalternativet utgör nästan
hälften av samtliga svar på var man märkt av projektet.
Näst efter BVC är det på biblioteken som flest (37 procent) har noterat Bokstartsprojektet. En
fjärdedel av svaren rör biblioteken. Därefter kommer öppna förskolan (23 procent av de
svarande) och sist förskolan (18 procent av de svarande).
I gruppen som har fått hembesök är det en högre andel som har märkt av projektet på förskolan
än i gruppen som ej fått hembesök, vilket är logiskt i förhållande till att kapprumsbibliotek finns
på förskolor i fokusområdena. Gällande öppna förskolan är det en högre andel av de svarande
i Visby som har lagt märke till projektet där än i Hemse och Slite.
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BVC är en verksamhet som i princip alla familjer besöker, medan besök på bibliotek och öppna
förskolan sker på eget initiativ. Resultaten för dessa verksamheter kan därmed anses i stort sett
förväntade. Det resultat som bör uppmärksammas är att inte fler av de familjer i fokusområdena
som har fått de extra hembesöken har angett att de märkt av projektet på förskolan. Många barn
går vid 18 månaders ålder på förskola, men av de 39 i studien som fått hembesöken är det endast
14 som uppger att de har noterat projektets närvaro på sina förskolor. Kanske tyder detta på att
kapprumsbibliotek och föräldrainfo inte funnits eller inte skötts så aktivt på dessa förskolor.

6.5 Hur ofta läser vårdnadshavarna med sina barn?
Utöver projekt-relaterade frågor ställdes också ett antal mer allmänna frågor om läsning med
mindre barn i enkäten. Tanken med dessa frågor var dels att undersöka gotländska
vårdnadshavares läsvanor och syn på läsning med sina barn i allmänhet, dels att kunna jämföra
svaren mellan den grupp som fått de extra hembesöken och den grupp som inte fått dessa, för
att se om hembesöken verkade påverka vanor och attityder.
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I den första av dessa mer allmänna frågor om läsning ombads vårdnadshavarna uppskatta hur
ofta de läser med sitt barn genom att ringa in det svarsalternativ som stämde bäst. Svaren
redovisas i tabell 7.

Tabell 7. Antal tillfällen som vårdnadshavarna läser med sina barn
Svarsalternativ Alla svar

Alla som ej Alla som fått Visby
fått
hembesök
hembesök

Hemse

Slite

Aldrig

0=0%

0=0%

0=0%

Någon gång
ibland

10 = 6 %

8=6%

2=5%

0=
0%
3=
10 %

0=
0%
1=
10 %

1-3 gånger i
veckan
4-5 gånger i
veckan
Varje dag

20 = 12 %

16 = 13 %

4 = 10 %

38 = 23 %

29 = 23 %

9 = 22 %

54 = 32 %

39 = 31 %

15 = 37 %

ST

0=
0%
6=
5%
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Flera gånger
45 = 27 %
34 = 27 %
11 = 27 %
varje dag
Summa = antal 167 = 100 126 = 100 % 41 = 100 %
svar i kolumnen %

17 =
2=
13 %
6%
30 =
4=
24 %
13 %
39 =
14 =
31 %
45 %
34 =
8=
27 %
26 %
126
= 31
=
100 %
100 %

1=
10 %
4=
40 %
1=
10 %
3=
30 %
10 =
100
%

Som vanligt förekommer det att enstaka vårdnadshavare har ringat in fler än ett svarsalternativ
eller låtit bli att svara på frågan. De flesta har dock besvarat frågan genom att välja ett
svarsalternativ.
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Av det totala antalet svar är det hela 59 procent som anger att vårdnadshavarna läser med sina
barn en eller flera gånger varje dag. 35 procent av svaren anger att man läser med barnet varje
vecka (1-3 gånger per vecka eller 4-5 gånger per vecka). I gruppen som har fått de extra
hembesöken är det en högre andel som läser med sitt barn varje dag (64 procent) än i gruppen
som ej fått dessa hembesök (58 procent). I hembesöks-gruppen är andelen som uppger att de
läser mer sällan med barnet dessutom något lägre än i gruppen som ej fått dessa hembesök.
Glädjande nog har ingen vårdnadshavare uppgett att de aldrig läser med sitt barn, även om man
i sammanhanget bör väga in att vårdnadshavare, anonymiteten till trots, kan uppleva det som
pinsamt att välja detta alternativ i en enkät som handlar om böcker och läsning.
Det finns, som framgår av tabell 7, procentuella skillnader mellan de tre orterna i hur ofta man
läser med sitt barn. I Hemse är andelen vårdnadshavare som har svarat att de läser med sitt barn
varje dag högst (71 procent), följt av Visby (58 procent) och Slite (40 procent). Antalet
vårdnadshavare som besvarat enkäten är dock lägre i särskilt Slite och även i Hemse, varför
resultaten måste tolkas med försiktighet. Kompletterande information behövs för att sätta in
resultaten i ett sammanhang.
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Sammantaget tyder svaren på frågan på att hembesöken överlag leder till en mer frekvent
läsning i de familjer som fått dem, i förhållande till de familjer som inte fått de extra
hembesöken.

6.6 Användning av Bokstarts-gåvoböckerna i hemmen
I samband med hembesöken av bokstartare vid 6 och 11 månader, samt i samband med BVCsköterskans hembesök vid 8 månader, har familjerna fått åldersanpassade böcker till sina barn.
Alla familjer har alltså fått en bokgåva vid 8-månadersbesöket. De familjer som har fått de extra
hembesöken har därutöver fått ytterligare böcker till sitt barn.
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Bokgåvorna innebär förstås en kostnad för projektet och det är därför viktigt att ta reda på om
de används i familjerna. I enkäten ställdes frågan [a]nvänder du/ni de böcker som ni har fått
genom Bokstart (6-månaders-, 8-månaders eller 11-månadersbesöken) hemma?
Vårdnadshavarna ombads ringa in det alternativ som stämde bäst i deras fall. Svarsalternativen
och hur många som valde dem framgår i tabell 8.

Tabell 8. Användning av Bokstarts-gåvoböckerna i hemmen

Alla som ej Alla som fått Visby
fått
hembesök
hembesök

Hemse

Slite

3=
13 %
8=
35 %
12 =
52 %
23
=
100 %

0=
0%
7 =
78 %
2 =
22 %
9 =
100
%
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Svarsalternativ Alla svar

Aldrig

15 = 12 %

15 = 17 %

0=0%

Någon gång
ibland
Ofta

60 = 48 %

48 = 56 %

12 = 31 %

50 = 40 %

23 = 27 %

27 = 69 %

Summa = antal
svar i kolumnen

125 = 100 % 86 = 100 %

39 = 100 %

12 =
13 %
45 =
48 %
36 =
39 %
93 =
100 %

U

Utifrån tabell 8 framgår det att bokgåvorna kommer väl till användning i familjerna, särskilt i
den grupp som har fått de extra hembesöken, och därmed flest böcker. I hembesöksgruppen
uppger alla som har besvarat frågan att böckerna används. Nästan 70 procent använder dem
ofta, och runt 30 procent använder dem ibland. Även i gruppen som endast fått en bokgåva vid
8 månader används denna ofta av en knapp tredjedel och ibland av drygt hälften. En viss
skillnad mellan orterna kan noteras, i form av att fler än genomsnittet har angett att de använder
Bokstarts-böckerna ofta i Hemse, medan färre än genomsnittet använder böckerna ofta i Slite.
Som tidigare påpekats är grupperna små, särskilt i Slite, varför tendensen måste tolkas med
försiktighet.
Sammantaget framgår det i enkäten att de barnböcker som delas ut inom Bokstarts-projektet är
mycket uppskattade och kommer väl till användning i familjerna. Böckerna bidrar också till
igenkänning för barn och vårdnadshavare eftersom de även finns på förskolorna som ingår i
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fokusområdena. /kolla upp det sistnämnda – info av denna typ kan vara ett skäl till att inkludera
de inledande observationerna i rapporten, i korthet/

6.7 Tid på dygnet som läsningen sker
I undersökningen av familjernas läsvanor och om dessa påverkats genom projektet ställdes
också frågan om när på dygnet vårdnadshavarna oftast läser med sitt barn. Flera vårdnadshavare
har ringat in fler än ett svarsalternativ, varför antalet svar är högre än antalet ifyllda enkäter.

Tabell 9. Tid på dygnet som läsningen oftast sker
Alla som ej Alla som fått Visby
fått
hembesök
hembesök

Hemse

Slite

På morgonen

4=2%

4=3%

0=0%

På dagen

30 = 15 %

23 = 15 %

7 = 15 %

På kvällen (före
nattning)
Vid nattning

57 = 29 %

49 = 32 %

8 = 17 %

23 = 12 %

16 = 10 %

7 = 15 %

När som helst –
ingen särskild
tid på dygnet
Summa = antal
svar i kolumnen

85 = 43 %

61 = 40 %

24 = 52 %

0=
0%
7=
18 %
10 =
26 %
7=
18 %
15 =
38 %

0=
0%
3 =
25 %
2 =
17 %
2 =
17 %
5 =
42 %
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Svarsalternativ Alla

199 = 100 % 153 = 100 %

46 = 100 %

4=
3%
20 = 14
%
45 = 30
%
14 =
9%
65 = 44
%

148 = 39
= 12 =
100 % 100 %
100
%
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Merparten av vårdnadshavarna uppger att de oftast läser med barnet på kvällen, före eller i
samband med nattning, eller när som helst på dygnet. Läsning har traditionellt sett ofta ägt rum
som ett sätt att få barnet att slappna av i samband med nattning. Att en så hög andel av
vårdnadshavarna uppger att de läser när som helst på dygnet kan innebära ett mer aktivt
förhållningssätt till läsning, och att läsningen sker mer på barnets initiativ (se också nästa
avsnitt). Andelen vårdnadshavare som uppger att de läser med sitt barn när som helst på dygnet
är högre i den grupp som har fått de extra hembesöken (52 procent av svaren) än i den grupp
som inte har fått de extra hembesöken (40 procent av svaren). Den extra informationen om hur
man kan läsa med sitt barn förefaller därmed ha haft en effekt på vårdnadshavarnas läsning med
barnen. Även privata omständigheter (arbete osv.) påverkar förstås när läsningen sker.

6.8 På vems initiativ sker läsningen i familjerna?
Ett ytterligare tecken på att barnets läslust har väckts och att vårdnadshavarna möter barnets
intresse kan vara att läsningen oftare sker på barnets initiativ. I enkäten ställdes frågan [v]em
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brukar oftast ta initiativ till läsningen? Vårdnadshavarna ombads ringa in det svarsalternativ
som stämde bäst. Många av vårdnadshavarna har på denna fråga valt fler än ett svarsalternativ.

Tabell 10. Initiativtagare till läsningen
Svarsalternativ Alla svar

Alla som ej Alla som fått Visby
fått
hembesök
hembesök

Hemse

Slite

Föräldern

93 = 40 %

77 = 43 %

16 = 30 %

Barnet

113 = 48 %

81 = 45 %

32 = 60 %

Syskon

20 = 9 %

16 = 9 %

4=8%

Annan vuxen,
t.ex. mor- eller
farförälder
Summa = antal
svar i kolumnen

7=3%

6=3%

1=2%

19 =
44 %
16 =
37 %
5=
12 %
3=
7%

8 = 47
%
7 = 41
%
1=
6%
1=
6%

ST

66 = 38
%
90 = 52
%
14 =
8%
3=
2%

53 = 100 %

173 = 43
= 17 =
100 % 100 %
100
%

TK
A

233 = 100 180 = 100 %
%

I tabell 10 framgår det tydligt att det oftare är barnet som tar initiativ till läsningen i den grupp
som har fått de extra hembesöken, och som därmed har fått mer information och exempel på
den typ av aktiv läsning som lärts ut inom projektet. I den grupp som inte har fått de extra
hembesöken är det ungefär lika vanligt att förälder och barn tar initiativ till läsning. I gruppen
som har fått de extra hembesöken är det dubbelt så vanligt att barnet tar initiativ till läsningen.
Det är förstås svårt att veta exakt vad detta beror på, men tänkbara förklaringar kan vara att
barnets läslust väckts i större utsträckning på grund av de läsmetoder som förespråkats, samt
att föräldrar blivit bättre på att fånga upp och möta barnets bokintresse.
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Det förekommer att syskon och andra vuxna tar initiativ till läsningen, men i de flesta fall är
det barn eller förälder som gör det. Andelen barninitiativ är högre i Visby än i Hemse och Slite.
Den tydligaste skillnaden mellan grupper är dock att barnet i mycket högre utsträckning uppges
ta initiativ till läsningen i den grupp som har fått de extra hembesöken, oavsett ort.

6.9 Vem i familjen väljer bok vid lästillfällena?
I anslutning till frågan om vem som tar initiativ till läsning i familjen är det relevant att också
ställa frågan om vem som oftast väljer bok. Även vid denna fråga har vårdnadshavare ibland
valt flera svarsalternativ.
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Tabell 10. Person(er) som väljer bok vid lästillfällena
Svarsalternativ Alla

Alla som ej Alla som fått Visby
fått
hembesök
hembesök

Hemse

Slite

Föräldern

40 = 20 %

33 = 22 %

7 = 16 %

Barnet

136 = 69 %

100 = 66 %

36 = 80 %

Syskon

16 = 8 %

15 = 10 %

1=2%

Annan vuxen,
t.ex. mor- eller
farförälder
Summa = antal
svar i kolumnen

4=2%

3=2%

1=2%

4=
12 %
25 =
76 %
3=
9%
1=
3%

6 = 43
%
8 = 57
%
0=
0%
0=
0%

ST

30 = 20
%
103 =
69 %
13 =
9%
3=
2%

196 = 100 151 = 100 %
%

45 = 100 %

149 = 33
= 14 =
100 % 100 %
100
%
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I svaren på frågan framgår det att barnet överlag, i alla grupper, är den som oftast väljer bok.
Det verkar alltså vara så att även om föräldern tar initiativ till läsningen (se föregående avsnitt)
så erbjuds barnet ofta att välja vilken bok man ska läsa tillsammans. I den grupp som har fått
de extra hembesöken är det ännu vanligare att barnet väljer bok; hela 80 procent av svaren i
denna grupp innebär att barnet väljer bok, jämfört med 66 procent i gruppen som inte fått de
extra hembesöken. Beträffande skillnader mellan orterna utmärker sig Slite något genom att
föräldern oftare förefaller välja bok där än på de andra orterna. Antalet ifyllda enkäter i Slite är
dock lägre än på de övriga orterna och slumpen kan ha inverkat på resultaten.

6.10 Vem håller i boken under läsningen?
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En ytterligare aspekt som kan säga en del om hur aktivt barnet är under läsningen är vem som
rent fysiskt håller i boken och bläddrar i den. Är det den vuxna som styr tempot och riktningen
i boken, eller är barnet med och påverkar detta? I enkäten ställdes frågan [o]m du/ni läser med
ert barn, vem håller oftast i boken? Även här har en del vårdnadshavare valt flera
svarsalternativ. Fördelningen mellan olika svarsalternativ framgår i tabell 11.

Tabell 11. Person(er) som håller och bläddrar i boken vid lästillfället
Svarsalternativ

Alla

Alla som ej Alla
som Visby
fått
fått
hembesök
hembesök

Den vuxna håller
i boken och
visar/läser den
från första till
sista sidan.

29 = 16 %

25 = 18 %

4=9%

Hemse

19 = 6 =
14 %
18 %

Slite

4 =
27 %
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Den vuxna håller 119 = 65 % 87 = 62 %
i boken. Barnet är
med och bläddrar
en del.
Barnet håller i
35 = 19 %
28 = 20 %
boken och får
bläddra som
barnet vill.
Summa = antal
183 = 100 % 140 = 100 %
svar i kolumnen

32 = 74 %

92 = 19 =
68 %
58 %

8 =
53 %

7 = 16 %

24 = 8 =
18 %
24 %

3 =
20 %

43 = 100 %

135 = 33
= 15 =
100 % 100 % 100
%
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I tabell 11 framgår det att det vanligaste förfaringssättet vid läsningen är att den vuxna, vilket
alltså vanligen innebär en förälder, håller i boken och att barnet är med och bläddrar en del. Det
mest anmärkningsvärda resultatet är att andelen som har valt alternativet att den vuxna håller i
boken och läser den från första till sista sidan utan att barnet får vara med och bläddra är lägre
i den grupp som har fått de extra hembesöken, i förhållande till de som inte har fått dem.
Andelen som har valt detta svarsalternativ är vidare klart högre i Slite än på övriga orter;
återigen måste det dock påpekas att antalet besvarade enkäter var lågt i Slite.
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Den information om läsning som ges och illustreras vid hembesöken av bokstartare förefaller
alltså även beträffande vem som håller i boken och bläddrar i den leda till att barnet får större
inflytande i läsprocessen. Åt andra hållet är det också intressant, om än svårtolkat, att det enligt
svaren är lite vanligare att barnet helt och hållet styr läsningen genom att både hålla i boken och
bläddra som barnet vill i den grupp som inte har fått extra hembesök. Att barnet håller och
bläddrar i boken på egen hand kan förstås innebära att barnet i positiv mening är aktivt under
läsningen och att den vuxna på ett bra sätt stöttar barnet i att tala om bokens innehåll. En mindre
positiv tolkning skulle kunna vara att den vuxna är mer passiv under läsningen och i mindre
utsträckning bidrar till ett samtal kring innehållet.

6.11 Förekomsten av samtal om bokens innehåll under läsningen

U

I Bokstarts-projektet förespråkas en aktiv läsning där den vuxna och barnet samtalar om bokens
innehåll under lästillfället. Den term som används inom projektet är att man prat-läser. Detta
kan innebära att tala om känslor som väcks och associationer som barnet gör utifrån text och
bilder, att förklara vad olika ord betyder, med mera. Forskningen visar att denna typ av mer
aktiv läsning är viktig för att barnet på sikt ska utveckla förmågan att tolka och analysera texters
innehåll, vilket är en viktig del i utvecklingen av barnets litteracitet och därmed av vikt för
framtida skolframgång.
I enkäten ställdes frågan [o]m du/ni läser med ert barn, läser ni boken i ett svep eller stannar
ni upp och pratar om text och bilder? I tabell 12 framgår fördelningen mellan de givna
svarsalternativen.
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Tabell 12. Förekomsten av samtal om bokens innehåll under läsningen
Svarsalternativ

Alla svar

Alla som ej Alla
som Visby
fått
fått
hembesök
hembesök

Hemse

Slite

Vi stannar oftast
INTE upp under
läsningen.
Vi stannar
IBLAND upp under
läsningen och
pratar om en bild
eller något vi har
läst.
Vi stannar OFTA
upp under
läsningen och
pratar om det vi
ser på bilderna
eller det vi läser.
Summa = antal
svar i kolumnen

4=2%

2=2%

2=5%

3=
2%

0=
0%

1 =
10 %

76 = 47 %

59 = 48 %

17 = 43 %

56 = 14 =
45 %
50 %

ST

82 = 51 %

6 =
60 %

61 = 50 %

21 = 53 %

TK
A

162 = 100 % 122 = 100 % 40 = 100 %

65 = 14 =
52 %
50 %

3 =
30 %

124 = 28
= 10 =
100 % 100 % 100
%

Utifrån tabell 12 är det tydligt att det vanligaste är att man under läsningen i någon mån stannar
upp och pratar om text och bild. I ungefär hälften av familjerna görs detta ibland, och i ungefär
hälften av familjerna görs det ofta. Andelen vårdnadshavare som uppger att man ofta stannar
upp och pratar om text eller bild är något högre bland dem som har fått de extra hembesöken,
även om skillnaden inte är så stor. Gällande skillnader mellan orterna är det återigen Slite som
avviker, genom att det procentuellt sett är en lägre andel som ofta stannar upp, och en högre
andel som inte stannar upp. Antalet vårdnadshavare som fyllt i enkäten i Slite är dock som redan
påpekats flera gånger låg, varför det inte går att tala om något annat än en tendens.
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6.12 Förekomsten av förändrade läsvanor på grund av Bokstarts-projektet
I fråga 5 och 7-11 i enkäten tillfrågades vårdnadshavarna om sina läsvanor i allmänhet.
Frågorna handlade om hur ofta man läser med sitt barn, när på dygnet läsningen sker, vem som
tar initiativ till läsningen, vem som väljer bok, vem som håller i boken och bläddrar i den och
om man under läsningen stannar upp och talar om text och bild. Frågorna ställdes
förutsättningslöst och utan direkt koppling till Bokstarts-projektet, vilket möjliggjorde en
faktisk jämförelse av läsvanor mellan de familjer som hade fått de två extra hembesöken av
bokstartare och den större grupp familjer som inte hade fått dem. Resultaten tyder på att de
extra hembesöken har en effekt på vårdnadshavarnas läsning med sina barn i form av att barnet
är mer aktivt i samband med läsningen och att vårdnadshavarna i större utsträckning utgår från
och möter barnet vid lästillfällena.
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I enkäten ställdes också en direkt fråga om huruvida familjernas läsvanor förändrats genom
deltagande i olika Bokstarts-aktiviteter. Här var det alltså vårdnadshavarna själva som fick göra
uppskattningen. Svarsalternativen utgjordes av olika påståenden där vårdnadshavarna genom
att svara ja, nej eller vet inte skulle ta ställning till om Bokstarts-aktiviteterna haft någon
inverkan på om, hur ofta och på vilket sätt de läser med sitt barn, hur deras egna läsvanor ser
ut, om de lånar böcker på bibliotek och om de sjunger, rimmar och ramsar med sitt barn. Med
Bokstarts-aktiviteter avsågs i frågan samtliga aktiviteter och informationstillfällen relaterade
till Bokstart, såsom hembesök av bokstartare och BVC-sköterska, sång- och lässtunder på
bibliotek och på öppna förskolan, kapprumsbibliotek på förskolor, informationsblad osv. En
del vårdnadshavare i den grupp som inte hade fått de extra hembesöken har inte besvarat frågan,
vilket kan bero på att de uppfattat det som att frågan endast skulle besvaras av dem som hade
fått de extra hembesöken. Frågan kan också ha uppfattats som alltför omfattande och detaljerad
med de många svarsalternativen, och vårdnadshavarna hade redan besvarat ganska många
frågor när den dök upp i enkäten. Svarsbortfallet är relativt stort och det förekommer också att
svarsalternativ har hoppats över, men totalt sett har frågan ändå besvarats av ett stort antal
vårdnadshavare, vilket gör att resultatet kan anses ge en rättvisande bild på de efterfrågade
områdena.
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I tabell 13 redovisas svaren från alla som besvarat frågan samt uppdelat på undergrupperna
alla som ej fått de extra hembesöken respektive alla som har fått de extra hembesöken. Av
utrymmesskäl redovisas svaren kopplade till ort i en egen tabell, tabell 14.

Tabell 13. Bokstarts-projektets möjliga inverkan på familjernas läsvanor
Alla svar

Alla som ej fått hembesök

Alla som fått hembesök

a. Jag/vi läste
redan med
mitt/vårt barn före
Bokstartsaktiviteterna.
b. Jag/vi har
BÖRJAT läsa med
mitt/vårt barn efter
Bokstartsaktiviteterna.
c. Jag/vi läser
OFTARE för
mitt/vårt barn efter
Bokstartsaktiviteterna.
d. Bokstart har
förändrat HUR
jag/vi läser med
mitt/vårt barn.

JA: 107 = 80 %
NEJ: 12 = 9 %
VET INTE: 14 = 11 %

JA: 76 = 81 %
NEJ: 8 = 9 %
VET INTE: 10 = 11 %

JA: 31 = 79 %
NEJ: 4 = 10 %
VET INTE: 4 = 10 %

Summa: 133
JA: 25 = 22 %
NEJ: 74 = 64 %
VET INTE: 17 = 15 %

Summa: 94
JA: 9 = 11 %
NEJ: 57 = 71 %
VET INTE: 14 = 18 %

Summa: 39
JA: 16 = 44 %
NEJ: 17 = 47 %
VET INTE: 3 = 8 %

Summa: 116
JA: 39 = 32 %
NEJ: 59 = 48 %
VET INTE: 24 = 20 %

Summa: 80
JA: 14 = 17 %
NEJ: 47 = 57 %
VET INTE: 22 = 27 %

Summa:36
JA: 25 = 64 %
NEJ: 12 = 31 %
VET INTE: 2 = 5 %

Summa: 122
JA: 31 = 26 %
NEJ: 62 = 51 %
VET INTE: 28 = 23 %

Summa: 83
JA: 10 = 12 %
NEJ: 51 = 62 %
VET INTE: 21 = 26 %

Summa: 39
JA: 21 = 54 %
NEJ: 11 = 28 %
VET INTE: 7 = 18 %

Summa: 121
JA: 84 = 65 %
NEJ: 37 = 29 %
VET INTE: 8 = 6 %

Summa: 82
JA: 60 = 66 %
NEJ: 25 = 27 %
VET INTE: 6 = 7 %

Summa: 39
JA: 24 = 63 %
NEJ: 12 = 32 %
VET INTE: 2 = 5 %

Summa: 129

Summa: 91

Summa:38
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Svarsalternativ:
Påstående

e. Jag eller den
andra föräldern
läser själva
böcker.
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JA: 2 = 2 %
NEJ: 77 = 92 %
VET INTE: 5 = 6 %

JA: 4 = 10 %
NEJ: 33 = 85 %
VET INTE: 2 = 5 %

Summa: 123
JA: 9 = 7 %
NEJ: 104 = 85 %
VET INTE: 9 = 7 %

Summa: 84
JA: 2 = 2 %
NEJ: 74 = 89 %
VET INTE: 7 = 8 %

Summa: 39
JA: 7 = 18 %
NEJ: 30 = 77 %
VET INTE: 2 = 5 %

Summa: 122
JA: 63 = 49 %
NEJ: 60 = 47 %
VET INTE: 5 = 4 %

Summa: 83
JA: 45 = 51 %
NEJ: 41 = 46 %
VET INTE: 3 = 3 %

Summa: 39
JA: 18 = 46 %
NEJ: 19 = 49 %
VET INTE: 2 = 5 %

Summa: 128
JA: 11 = 9 %
NEJ: 107 = 88 %
VET INTE: 4 = 3 %

Summa: 89
JA: 4 = 5 %
NEJ: 76 = 92 %
VET INTE: 3 = 4 %

Summa:39
JA: 7 = 18 %
NEJ: 31 = 79 %
VET INTE: 1 = 3 %

Summa: 83
JA: 6 = 7 %
NEJ: 72 = 87 %
VET INTE: 5 = 6 %

Summa: 39
JA: 13 = 33 %
NEJ: 23 = 59 %
VET INTE: 3 = 8 %

Summa: 83
JA: 92 = 96 %
NEJ: 2 = 2 %
VET INTE: 2 = 2 %

Summa: 39
JA: 36 = 92 %
NEJ: 2 = 5 %
VET INTE: 1 = 3 %

Summa: 135
JA: 12 = 10 %
NEJ: 97 = 82 %
VET INTE: 10 = 8 %

Summa: 96
JA: 5 = 6 %
NEJ: 68 = 84 %
VET INTE: 8 = 10 %

Summa: 39
JA: 7 = 18 %
NEJ: 29 = 76 %
VET INTE: 2 = 5 %

Summa: 119

Summa: 81

Summa: 38

JA: 20 = 16 %
NEJ: 88 = 72 %
VET INTE: 14 = 11 %

JA: 8 = 10 %
NEJ: 64 = 77 %
VET INTE: 11 = 13 %

JA: 12 = 31 %
NEJ: 24 = 62 %
VET INTE: 3 = 8 %

Summa: 122

Summa: 83

Summa: 39

Summa: 122
JA: 19 = 16 %
NEJ: 95 = 78 %
VET INTE: 8 = 7 %
Summa: 122
JA: 128 = 95 %
NEJ: 4 = 3 %
VET INTE: 3 = 2 %
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i. Jag/vi har
BÖRJAT låna
böcker på bibliotek
efter Bokstartsaktiviteterna.
j. Jag/vi lånar
OFTARE böcker
på bibliotek efter
Bokstartsaktiviteterna.
k. Jag/vi sjunger,
rimmar och
ramsar med
mitt/vårt barn.

JA: 6 = 5 %
NEJ: 110 = 89 %
VET INTE: 7 = 6 %

ST

f. Jag eller den
andra föräldern
har BÖRJAT läsa
böcker på grund av
Bokstart.
g. Jag eller den
andra föräldern
läser OFTARE
böcker på grund av
Bokstart.
h. Jag/vi lånar
böcker på
bibliotek.
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l. Jag/vi har
BÖRJAT sjunga,
rimma och ramsa
med mitt/vårt barn
efter Bokstartsaktiviteterna.
m. Jag/vi sjunger,
rimmar och
ramsar OFTARE
med mitt/vårt barn
efter Bokstartsaktiviteterna.

I tabell 13 framträder en tydlig bild av likartade läsvanor hos de vårdnadshavare som har fått,
respektive inte fått, de extra hembesöken inom Bokstartsprojektet, före deltagande i dessa eller
andra projektaktiviteter. I omkring 80 procent av svaren uppges att vårdnadshavarna redan före
projektet läste med sitt barn. I omkring 65 procent av svaren uppges att någon av föräldrarna
själv läser böcker. Runt 50 procent lånar böcker på bibliotek. Drygt 90 procent sjunger, rimmar
och ramsar med sitt barn. Procenttalen är något lägre i hembesöksgruppen, vilket skulle kunna
spegla att dessa ingår i de utvalda fokusområdena där utbildningsnivå och skolbetyg generellt
är lägre. Skillnaderna är dock små.
Efter deltagande i Bokstarts-aktiviteterna framträder en lika tydlig bild av att de vårdnadshavare
som har fått de extra hembesöken i betydligt högre utsträckning än i den andra gruppen uppger
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att de på grund av projektet har börjat läsa med sitt barn, att de läser oftare med sitt barn och
att projektet har förändrat hur de läser med sitt barn. En högre andel vårdnadshavare uppger
vidare att de själva har börjat läsa mer och att de läser oftare på grund av projektet – en
fantastisk bieffekt som förstås också har betydelse för barnens läsning långsiktigt. En högre
andel uppger också att de har börjat låna böcker på bibliotek och att de oftare lånar böcker på
bibliotek. Slutligen uppger en högre andel att de har börjat sjunga med sitt barn, och att de
oftare sjunger med barnet. Skillnaderna mellan grupperna är störst gällande att man börjat läsa
med sitt barn, att man oftare läser med barnet, hur man läser med barnet, att man oftare lånar
böcker på bibliotek och att man oftare sjunger med barnet. Ifråga om den egna läsningen och
huruvida man börjat låna böcker på bibliotek och börjat sjunga med barnet är skillnaderna
mindre, men finns ändå. Det bör betonas att man inom ett projekt som detta aldrig kan räkna
med att nå och påverka alla som deltar, och att det ändå är mycket värdefullt att projektet gör
skillnad för dem som tar till sig budskapet.
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Det kan, som tidigare påpekats, vara svårt för vårdnadshavarna att hålla ordning på vad som
räknas som Bokstarts-aktiviteter när de fyllde i enkäten, vilket kan vara en av anledningarna till
att välja svarsalternativet vet ej. Uppfattas till exempel en sång- och lässtund på biblioteket som
en Bokstarts-aktivitet eller som något som biblioteket anordnar oavsett Bokstart? Biblioteken,
öppna förskolan, BHV och förskolorna använder sig i många fall av Bokstarts-loggan och
tillhandahåller information om Bokstart, men det är inte säkert att alla vårdnadshavare uppfattar
kopplingen till projektet. Vidare kan man i resultattolkningen ifrågasätta att den grupp som har
fått de två extra hembesöken ska skiljas ut från övriga endast baserat på dessa båda besök –
även andra aktiviteter och informationstillfällen kan ju ha haft en inverkan på förändrade vanor.
De extra hembesöken är dock den aktivitet där Bokstarts-kopplingen tydligast framgår och det
är hembesöken som tar störst resurser i anspråk för att de ska kunna genomföras vilket
motiverar att de som har fått dem behandlas som en egen grupp i resultatanalysen.
Sammantaget visar vårdnadshavarnas svar att de upplever att Bokstarts-projektet gör skillnad
ifråga om hur ofta man läser med sitt barn, hur man läser, att man läser mer själv och att man
oftare sjunger med barnet.
I tabell 14 visas svaren på frågorna i förhållande till bostadsort.
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Tabell 14. Bokstarts-projektets eventuella inverkan på deltagarnas läsvanor relaterat till
bostadsort
Svarsalternativ:
Påstående

Visby

Hemse

Slite

a. Jag/vi läste
redan med
mitt/vårt barn
före Bokstartsaktiviteterna.
b. Jag/vi har
BÖRJAT läsa
med mitt/vårt
barn efter
Bokstartsaktiviteterna.

JA: 84 = 82 %
NEJ: 7 = 7 %
VET INTE: 11 = 11 %

JA: 16 = 73 %
NEJ: 4 = 18 %
VET INTE: 2 = 9 %

JA: 7 = 78 %
NEJ: 1 = 11 %
VET INTE: 1 = 11 %

Summa: 102
JA: 17 = 19 %
NEJ: 57 = 65 %
VET INTE: 14 = 16 %

Summa: 22
JA: 8 = 40 %
NEJ: 10 = 50 %
VET INTE: 2 = 10 %

Summa: 9
JA: 0 = 0 %
NEJ: 7 = 88 %
VET INTE: 1 = 13 %

Summa: 88

Summa: 20

Summa: 8
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e. Jag eller den
andra föräldern
läser själva
böcker.

JA: 9 = 43 %
NEJ: 9 = 43 %
VET INTE: 3 = 14 %

JA: 0 = 0 %
NEJ: 7 = 88 %
VET INTE: 1 = 13 %

Summa: 93
JA: 23 = 25 %
NEJ: 47 = 51 %
VET INTE: 22 = 24 %

Summa: 21
JA: 7 = 33 %
NEJ: 10 = 48 %
VET INTE: 4 = 19 %

Summa: 8
JA: 1 = 13 %
NEJ: 5 = 63 %
VET INTE: 2 = 25 %

Summa: 92
JA: 67 = 68 %
NEJ: 26 = 26 %
VET INTE: 6 = 6 %

Summa: 21
JA: 12 = 57 %
NEJ: 7 = 33 %
VET INTE: 2 = 10 %

Summa: 8
JA: 5 = 56 %
NEJ: 4 = 44 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 99
JA: 2 = 2 %
NEJ: 86 = 91 %
VET INTE: 7 = 7 %

Summa: 21
JA: 4 = 20 %
NEJ: 16 = 80 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 9
JA: 0 = 0 %
NEJ: 8 = 100 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 20
JA: 4 = 20 %
NEJ: 16 = 80 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 8
JA: 0 = 0 %
NEJ: 8 = 100 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 20
JA: 9 = 41 %
NEJ: 13 = 59 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 8
JA: 3 = 38 %
NEJ: 4 = 50 %
VET INTE: 1 = 13 %

Summa: 98
JA: 10 = 11 %
NEJ: 80 = 85 %
VET INTE: 4 = 4 %

Summa: 22
JA: 1 = 5 %
NEJ: 19 = 95 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 8
JA: 0 = 0 %
NEJ: 8 = 100 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 94

Summa: 20

Summa: 8

JA: 16 = 17 %
NEJ: 71 = 76 %
VET INTE: 6 = 6 %

JA: 2 = 10 %
NEJ: 17 = 81 %
VET INTE: 2 = 10 %

JA: 1 = 13 %
NEJ: 7 = 88 %
VET INTE: 0 = %

Summa: 93
JA: 100 = 97 %
NEJ: 0 = 0 %
VET INTE: 3 = 3 %

Summa: 21
JA: 20 = 87 %
NEJ: 3 = 13 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 8
JA: 8 = 89 %
NEJ: 1 = 11 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 103
JA: 11 = 12 %
NEJ: 71 = 78 %
VET INTE: 9 = 10 %

Summa: 23
JA: 1 = 5 %
NEJ: 18 = 90 %
VET INTE: 1 = 5 %

Summa: 9
JA: 0 = 0 %
NEJ: 8 = 100 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 91

Summa: 20

Summa: 8

JA: 17 = 18 %
NEJ: 65 = 69 %
VET INTE: 12 = 13 %

JA: 3 = 15 %
NEJ: 15 = 75 %
VET INTE: 2 = 10 %

JA: 0 = 0 %
NEJ: 8 = 100 %
VET INTE: 0 = 0 %

Summa: 94

Summa: 20

Summa: 8

Summa: 95
JA: 5 = 5 %
NEJ: 80 = 85 %
VET INTE: 9 = 10 %
Summa: 94
JA: 51 = 52 %
NEJ: 43 = 44 %
VET INTE: 4 = 4 %

TK
A

f. Jag eller den
andra föräldern
har BÖRJAT läsa
böcker på grund
av Bokstart.
g. Jag eller den
andra föräldern
läser OFTARE
böcker på grund
av Bokstart.
h. Jag/vi lånar
böcker på
bibliotek.

JA: 30 = 32 %
NEJ: 43 = 46 %
VET INTE: 20 = 22 %

ST

c. Jag/vi läser
OFTARE för
mitt/vårt barn
efter Bokstartsaktiviteterna.
d. Bokstart har
förändrat HUR
jag/vi läser med
mitt/vårt barn.

U

i. Jag/vi har
BÖRJAT låna
böcker på
bibliotek efter
Bokstartsaktiviteterna.
j. Jag/vi lånar
OFTARE böcker
på bibliotek efter
Bokstartsaktiviteterna.
k. Jag/vi sjunger,
rimmar och
ramsar med
mitt/vårt barn.

l. Jag/vi har
BÖRJAT sjunga,
rimma och ramsa
med mitt/vårt
barn efter
Bokstartsaktiviteterna.
m. Jag/vi
sjunger, rimmar
och ramsar
OFTARE med
mitt/vårt barn
efter Bokstartsaktiviteterna.
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Andelen vårdnadshavare som uttrycker att Bokstarts-projektet har förändrat deras läsvanor är
för 7 av de 13 påståendena i frågan lägre i Slite än på övriga orter. För Hemse är andelen högre
än i både Visby och Slite beträffande om vårdnadshavares har börjat läsa med barnet, om man
börjat läsa mer på egen hand, och om man själv börjat läsa mer. Andelen som uppgett att man
oftare lånar böcker på bibliotek och andelen som har börjat sjunga med barnet på grund av
Bokstart är däremot lägre i Hemse än i framför allt Visby.

6.13 Vårdnadshavarnas uppfattningar om läsningens syften

ST

I enkäten ingick också en fråga om hur vårdnadshavarna ser på läsningen betydelse för deras
barn. Vårdnadshavarna ombads att värdera ett antal påståenden om läsningen för mindre barn.
Svarsalternativen framgår i tabell 15 och 16. Siffervärdena stod för följande omdömen: 1 =
instämmer inte, 2 = instämmer litegrann, 3 = instämmer ganska mycket, 4 = instämmer helt och
hållet samt 0 = ingen uppfattning. Medelvärdena har beräknats utifrån de som hade valt en siffra
1-4. I summan ingår de vårdnadshavare som har besvarat frågan med 1-4. Inom parentes
inkluderas även de som valt siffran 0.
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I tabell 15 redovisas svaren för alla vårdnadshavare, alla som ej har fått de extra hembesöken
och för alla som har fått de extra hembesöken. Svaren för de olika orterna redovisas av
utrymmesskäl i en egen tabell, tabell 16.

Tabell 15. Vårdnadshavarnas uppfattningar om läsningens syften kopplat till hembesök av
bokstartare
Alla svar

Alla som ej fått hembesök

Alla som fått hembesök

a. Att läsa är ett
sätt att slappna av,
t.ex. innan mitt/vårt
barn ska sova.

1: 5
2: 23
3: 39
4: 83
M-värde: 3,3

1: 2
2: 14
3: 29
4: 67
M-värde: 3,4

1: 3
2: 9
3: 10
4: 16
M-värde: 3,0

Summa: 150 (157)

Summa: 112 (118)

Summa: 38 (39)

0: 7
1: 0
2: 3
3: 19
4: 134
M-värde: 3,8

0: 6
1: 0
2: 1
3: 13
4: 103
M-värde: 3,9

0: 1
1: 0
2: 2
3: 6
4: 31
M-värde: 3,9

Summa: 156 (156)

Summa: 117 (117)

Summa: 37 (37)

0: 0
1: 0
2: 0
3: 11
4: 144
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 10
4: 106
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 1
4: 38
M-värde: 4,0

Summa: 155 (156)

Summa: 116 (117)

Summa: 39 (39)
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Svarsalternativ:
Påstående

b. Läsning är ett
sätt att ha en mysig
och rolig stund
tillsammans.

c. Läsning är viktig
för mitt/vårt barns
språkutveckling,
t.ex. för att öka
ordförrådet.
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e. Läsning är en
möjlighet att lära
sig nya saker.

0: 1
1: 0
2: 1
3: 18
4: 138
M-värde: 3,9

0: 1
1: 0
2: 1
3: 13
4: 104
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 5
4: 34
M-värde: 3,9

Summa: 157 (157)

Summa: 118 (118)

Summa: 39 (39)

0: 0
1: 0
2: 0
3: 14
4: 141
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 11
4: 105
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 3
4: 36
M-värde: 3,9

Summa: 155 (155)

f. Läsning är ett
sätt att få veta hur
andra känner och
tänker.

0: 0
1: 0
2: 7
3: 29
4: 118
M-värde: 3,7

Summa: 116 (116)

Summa: 39 (39)

0: 0
1: 0
2: 4
3: 21
4: 90
M-värde: 3,7

0: 0
1: 0
2: 3
3: 8
4: 28
M-värde: 3,6

Summa: 115 (116)

Summa: 39 (39)
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Summa: 154 (155)

ST

d. Läsning är viktig
för att stimulera
fantasin.

g. Det är viktigt att
vänja sig vid
böcker och läsning
tidigt innan barnet
börjar skolan.

0: 1
1: 0
2: 1
3: 21
4: 134
M-värde: 3,9

0: 1
1: 0
2: 1
3: 18
4: 98
M-värde: 3,8

0: 0
1: 0
2: 0
3: 3
4: 36
M-värde: 3,9

Summa: 156 (156)

Summa: 117 (117)

Summa: 39 (39)

0: 0

0: 0

0: 0
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De olika påståenden om läsningens funktioner som vårdnadshavarna skulle ta ställning till
handlade om läsning som ett medel för avslappning t.ex. vid sänggående, om läsning för att ha
en mysig stund tillsammans, om läsning som ett sätt att utvecklas på olika områden
(språkutveckling, fantasi, lära sig nya saker, inlevelse i hur andra tänker och känner) samt om
läsning som ett sätt att börja utveckla sin litteracitet tidigt för att underlätta inträdet i skolan
längre fram.
Frågan har besvarats av de flesta vårdnadshavare som fyllde i enkäten. Den övergripande bilden
är att vårdnadshavarna instämmer ganska mycket eller instämmer helt och hållet i de olika
påståendena om läsningens tänkbara funktioner. Endast enstaka vårdnadshavare har valt
sifferalternativen instämmer inte eller instämmer litegrann på vissa påståenden. Samtliga
påståenden har fått höga medelvärden. Fem av de sju påståendena har fått medelvärden på 3,8
eller 3,9, vilket innebär att flertalet vårdnadshavare instämmer helt och hållet i påståendet.
Överlag finns det inga värderingsskillnader mellan den grupp som har fått de extra hembesöken
och den grupp som inte har fått dem.
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Det enda påstående om läsningens funktioner som värderas lite lägre av vårdnadshavarna är det
första, om läsningen som ett medel för avslappning t.ex. när barnet ska sova. Här är det färre
vårdnadshavare som instämmer helt och hållet jämfört med de övriga påståendena, och det är
fler som har valt alternativen instämmer inte, instämmer litegrann och ingen uppfattning. Här
finns också den enda lite större värderingsskillnaden mellan de som har fått de extra
hembesöken (medelvärde 3,0) och de som inte har fått dem (medelvärde 3,4). Även för detta
påstående har en stor andel vårdnadshavare valt alternativet instämmer helt, men
uppfattningarna förefaller mer splittrade än för de övriga påståendena.
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Läsning som ett medel för avslappning kan sägas mer höra samman med en lite äldre syn på
läsningens funktion för mindre barn. Inom Bokstarts-projektet lyfts fördelarna med en mer aktiv
läsning fram. Interaktionen mellan vuxen och barn, att man talar om text och bild, och att barnet
engageras och kopplar ihop det lästa med egna intressen och erfarenheter ses som viktigt för att
väcka barnets långsiktiga läsintresse och för att utveckla olika förmågor relaterade till
läsningen. Utifrån vårdnadshavarnas svar på frågan förefaller de i stort ha anammat
uppfattningen att läsning är något som är utvecklande för barnet på olika sätt och något som
kan innebära fina stunder mellan vuxen och barn.
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Det bör nämnas att även påståendet om läsningen som ett sätt att få veta hur andra tänker och
känner i medeltal har värderats något lägre än övriga påståenden, förutom påståendet om
läsningen som avslappningsmedel. Skillnaden är dock liten och det är svårt att dra några
slutsatser om möjliga orsaker.
I tabell 16 redovisas vårdnadshavarnas svar på frågan fördelat på ort.

Tabell 16. Vårdnadshavarnas uppfattningar om läsningens syften kopplat till ort
Visby

Hemse

Slite

a. Att läsa är ett
sätt att slappna av,
t.ex. innan mitt/vårt
barn ska sova.

1: 4
2: 17
3: 33
4: 61
M-värde: 3,3

1: 1
2: 4
3: 2
4: 17
M-värde: 3,5

1: 0
2: 2
3: 4
4: 5
M-värde: 3,3

Summa: 115 (120)

Summa: 24 (26)

Summa: 11 (11)

0: 5
1: 0
2: 3
3: 14
4: 103
M-värde: 3,8

0: 2
1: 0
2: 0
3: 3
4: 23
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 2
4: 8
M-värde: 3,8

Summa: 120 (120)

Summa: 26 (26)

Summa: 10 (10)

0: 0
1: 0
2: 0
3: 8
4: 112
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 2
4: 24
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 1
4: 8
M-värde: 3,9
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Svarsalternativ:
Påstående

b. Läsning är ett
sätt att ha en mysig
och rolig stund
tillsammans.

c. Läsning är viktig
för mitt/vårt barns
språkutveckling,
t.ex. för att öka
ordförrådet.
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e. Läsning är en
möjlighet att lära
sig nya saker.

Summa: 26 (26)

Summa: 9 (10)

0: 0
1: 0
2: 0
3: 14
4: 106
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 2
4: 24
M-värde: 3,9

0: 1
1: 0
2: 1
3: 2
4: 8
M-värde: 3,6

Summa: 120 (120)

Summa: 26 (26)

Summa: 11 (11)

0: 0
1: 0
2: 0
3: 10
4: 109
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 2
4: 24
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 2
4: 8
M-värde: 3,8

Summa: 26 (26)

Summa: 10 (10)

0: 0
1: 0
2: 0
3: 4
4: 22
M-värde: 3,8

0: 0
1: 0
2: 0
3: 3
4: 6
M-värde: 3,7

Summa: 119 (119)
0: 0
1: 0
2: 7
3: 22
4: 90
M-värde: 3,7
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f. Läsning är ett
sätt att få veta hur
andra känner och
tänker.

ST

d. Läsning är viktig
för att stimulera
fantasin.

Summa: 120 (120)

g. Det är viktigt att
vänja sig vid
böcker och läsning
tidigt innan barnet
börjar skolan.

Summa: 119 (119)

Summa: 26 (26)

Summa: 9 (10)

0: 0
1: 0
2: 1
3: 14
4: 105
M-värde: 3,9

0: 0
1: 0
2: 0
3: 3
4: 23
M-värde: 3,9

0: 1
1: 0
2: 0
3: 4
4: 6
M-värde: 3,6

Summa: 120 (120)

Summa: 26 (26)

Summa: 10 (10)

0: 0

0: 0

0: 0
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Som framgår i tabell 16 finns det inga större värderingsskillnader gällande läsningens
funktioner som kan kopplas till bostadsort. De högsta skillnaderna i medelvärde är att läsning
som ett sätt för att utveckla fantasin och vikten av att vänja sig vid böcker och läsning innan
man börjar skolan värderas 0,3 enheter lägre i Slite än i Hemse och Visby. Skillnaden är dock
liten och grundas på endast 10 ifyllda enkäter i Slite.
Kommentarsutrymme erbjöds inte till frågan, men jag vill ändå avsluta avsnittet med att återge
den kommentar som en vårdnadshavare har skrivit till i enkät V4: Vi älskar att läsa med vårt
barn! Kommentaren sammanfattar på ett fint sätt den mycket positiva syn på allt som läsning
kan erbjuda som vårdnadshavarna förmedlar i svaren på frågan.
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6.14 Har Bokstarts-projektet bidragit till en förändrad syn på läsning hos
vårdnadshavarna?
Mot slutet av enkäten ställdes frågan om Bokstarts-aktiviteterna lett till en förändrad syn på
läsning hos vårdnadshavarna. I tabell 17 framgår frågans svarsalternativ och hur många
vårdnadshavare i olika grupper som har valt dem.

Tabell 17. Har Bokstarts-aktiviteterna lett till en förändrad syn på läsning hos vårdnadshavarna?
Svarsalternativ

Alla svar

Alla som ej Alla som fått Visby Hemse Slite
fått hembesök hembesök

Ja

7=6%

2=2%

5 = 13 %

Delvis

32 = 25 %

13 = 15 %

19 = 49 %

Nej

67 = 53 %

54 = 62 %

13 = 33 %

Vet inte

20 = 16 %

18 = 21 %

2=5%

4=
17 %
2=
9%

0 =
0%
1 =
11
%
48 = 12 = 7 =
51 % 52 %
78
%
14 = 5 =
1 =
15 % 22 %
11
%
94 = 23 = 9 =
100
100 % 100
%
%

ST
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Summa = antal 126 = 100 %
svar i kolumnen

3=
3%
29 =
31 %

87 = 100 %

39 = 100 %

Frågan har inte besvarats av alla vårdnadshavare. Bortfallet kan bero på både att enkäten var
omfattande och på att en del vårdnadshavare upplevde en osäkerhet beträffande vad som
räknades som Bokstarts-aktiviteter. Närmare 80 procent av vårdnadshavarna har ändå besvarat
frågan. I enstaka fall kan fler än ett svarsalternativ ha valts.
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Totalt sett uppger flest vårdnadshavare (53 procent) att aktiviteterna inte har påverkat deras syn
på läsning. 16 procent svarar att de inte vet om aktiviteterna har påverkat. 6 procent svarar att
aktiviteterna har påverkat deras syn på läsning, och 25 procent menar att deras syn på läsning
har påverkats delvis.
Det mest intressanta resultatet i tabellen framträder vid en jämförelse mellan de grupper som
har fått respektive inte har fått de extra hembesöken av bokstartare. I den grupp som inte har
fått dessa besök uppger totalt 17 procent att deras syn på läsning har påverkats i någon mån. I
den grupp som har besöken är motsvarande siffra 62 procent. Siffrorna tyder alltså på att
hembesöken av bokstartare, vilket alltså var den mest riktade och omfattande satsningen för att
nå ut till vårdnadshavare i fokusområdena under projektet, har haft en påtaglig inverkan på en
stor andel av dessa vårdnadshavare.
Sett till skillnader mellan orterna är det återigen Slite som skiljer sig från Hemse och Visby
genom att andelen som uppger att deras syn på läsning har påverkats i någon mån är lägre än
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på de övriga orterna samtidigt som andelen som uppger att deras syn inte har påverkats är hög.
Siffrorna grundar sig dock på endast 9 svar i Slite.
Naturligtvis skulle man kunna önska att alla som har fått de extra hembesöken skulle ha uppgett
att deras syn på läsning hade påverkats. Samtidigt är det ett mycket positivt resultat att hela 62
procent uppger att de har påverkats. Man får heller inte förbise att ett skäl till att vissa inte har
påverkats kan vara att de redan på förhand var engagerade i läsning med sina barn och att ett
nej inte behöver innebära att man inte läser med sitt barn eller att man inte delar de uppfattningar
om läsningens betydelse som förts fram inom projektet. Värderingarna av de olika påståendena
om läsningens funktioner som redovisades i förra avsnittet tyder på att så kan vara fallet.

ST

Efter att vårdnadshavarna hade ringat in ett svarsalternativ ombads de att med egna ord beskriva
hur deras syn på läsning hade förändrats om de hade ringat in ja eller delvis, vilket de flesta har
gjort. Här får vi ta del av vårdnadshavarnas egna tankar och erfarenheter av projektet, vilka är
mycket värdefulla att få reda på inför projektets fortsättning. Samtliga kommentarer återges
därför i tablå 1. Bokstäverna i koden står för ort (H = Hemse, S = Slite, V = Visby). Mindre
språkfel har korrigerats.

Tablå 1. Vårdnadshavarnas beskrivningar av hur deras syn på läsning har förändrats genom
Bokstarts-projektet
Beskrivning av hur synen på läsning har
förändrats

TK
A

Enkätkod Svarsalternativ
Ja

Tydligare bild av hur inlärningsprocessen går till och hur
ordförråd påverkas av läsning.

H17

Delvis

Hur viktigt det är att läsa för/med sitt barn.

H20

Delvis

Lite annorlunda läsning för barnet.

H22

Ja

Vikten av att börja läsa för språkutvecklingen.

H24

Ja

Har insett att det är viktigt.

S10

Delvis

Man har blivit mer medveten om hur viktigt det är för att
bygga en bra grund. Ibland kan vi behöva en påminnelse om
att verkligen värdesätta läsningen och allt den ger.

U

H3

V1

Delvis

Har alltid varit positivt inställd till böcker och läsning, men
har uppmuntrats än mer i samband med projektet plus
uppmärksammats på fördelar för språk och tal.

V5

Delvis

Prat-läser mer, låter barnet styra mer.

V10

Delvis

Blivit mer påmind om hur viktigt det är! Alltid kul med
information och annat tänk.

V12

Delvis

Visste att det var viktigt, men kanske inte riktigt hur viktigt.

V14

Delvis

Extra belysning att det är sååå bra.

V25

Delvis

Ser efter lite andra böcker än jag tidigare gjorde.

V26

Delvis

Ännu viktigare än vi trodde.
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V30

Delvis

Att det finns mycket nya bra böcker.

V31

Delvis

Kicken/starten kom på Öppna förskolan ’Myllan’ när min töis
var 14 v. Karin berättade om att redan nu tar barnet in.
Testade och min dotter var helt begeistrad och så är det ännu.

V42

Delvis

Fått bekräftat ytterligare hur viktigt det är.

V43

Valt både Delvis och Nej

Vi vet om sedan innan att det är viktigt att läsa för sitt barn
just pga. språkutvecklingen.

V51

Ta bort denna kommentar?
Eller nämna i texten ovan?
Delvis

V52

Delvis

V60

Delvis

V61

Delvis

V63

Delvis

Roligare.

ST

Att det går att ”läsa” på olika sätt, stanna upp, ha med t.ex.
gosedjur osv.
Är mer att man kommit in i tänket om hur viktigt det är med
läsning.
Jag har alltid varit mycket för läsning men min sambo blev
mer involverad i läsningen.

TK
A

Jag har förstått hur roligt och spännande barn tycker det är
med böcker.

Delvis

Hur tidigt barn börjar dra nytta av läsningen.

V71

Delvis

Inspiration och att börja läsa då barnet var väldigt litet.

V87

Delvis

Vi har kanske börjat läsa tidigare och mer lättsamt än
tidigare.

V92

Delvis

Att man kan börja väldigt tidigt i ålder.

V96

Delvis

Läser lite oftare. Fått större förståelse för hur bokläsning ökar
ordförrådet.

V101

Delvis

Mer beskrivande läsning/utifrån bilder.

V115

Delvis

Många bra upplysningar under första träffen.

V117

Delvis

Ja, man har fått mer idéer om hur man kan läsa en barnbok för
att det ska bli intressant och roligt.

V118

Delvis

Fick bättre insikt i hur viktig läsning är för vårat barns
språkutveckling.

V119

Delvis

Inser att det har stor betydelse inför framtiden,
språkutveckling och fantasi.

V121

? Kolla upp.

Hur mycket barnet lär sig.

U

V66

I vårdnadshavarnas beskrivningar av hur Bokstarts-projektet har förändrat deras syn på läsning
med mindre barn återkommer några olika teman. Flera vårdnadshavare nämner att de har fått
en ökad insikt i hur viktigt det är att läsa med sitt barn, t.ex. för språkutvecklingen. Att barnet
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kan ta till sig läsning mycket tidigare än de hade trott nämns också av flera vårdnadshavare.
Ytterligare ett tema som återkommer i flera svar är att man genom projektet har fått en kunskap
om hur man kan läsa på ett mer levande sätt (prat-läsa, använda gosedjur osv.) och att detta
leder till roligare lässtunder och ökat intresse från barnet. Slutligen nämns också att man har
blivit inspirerad till att välja nya barnböcker.

6.15 Övriga synpunkter från vårdnadshavare

ST

I enkäten ställdes avslutningsvis frågan om vårdnadshavarna hade något mer att tillägga om
böcker, läsning, Bokstarts-projektet eller enkäten i sig. En knapp tredjedel av vårdnadshavarna
skrev en kommentar. Här återges teman i kommentarerna, med exempel. Samtliga kommentarer
återfinns i bilaga 4.
I vårdnadshavarnas kommentarer är det slående hur uppskattat projektet har varit. De som har
deltagit är glada över att ha fått vara med och de som inte har gjort det önskar att de hade fått
delta. Projektet ses som värdefullt och intrycken av projektmedarbetare och aktiviteter är
mycket positiva:
Det känns bra att ha varit delaktiga! Mycket bra initiativ med Bokstart. (H3)
Kul och viktigt initiativ. (V35)

TK
A

Bokstarts-projektet verkar bra! Har dock inte tagit del av det så mycket. BVC:s hembesök var
toppen! Plus att man fick en bok. (V44)
Var utanför projektområdet tyvärr. Hade varit roligt att delta. (S5)
Vi var inte med i projektet men hade velat vara med. (S7)

Jättebra personer som besökt oss. Lärt oss om hur vi kan läsa. (V26)
Stort tack för engagemanget! Från Myllan och BVC och även biblioteken. Helt fantastiskt att
få dela detta intresse med min dotter. Väldigt mysigt att läsa. (V31)
BRA projekt! Tror detta är viktigt för många för att komma igång med läsning! (V96)

U

Ett fantastiskt projekt och en viktig satsning för att nå ut till föräldrar att ligga steget före med
sina barn. En toppenidé. (S10)
I några kommentarer lyfts jämställdhetsaspekten fram:
Tycker att Bokstarts-projektet har varit super, viktigt att få ta del av denna information för dom
som inte är så intresserade utav att läsa. (V10)
Vi läste redan mycket för vårt barn innan projektet, men vill uppmuntra er att fortsätta projektet
för alla som inte har det så. Läsning är viktigt, nyttigt och roligt! (V93)
Bra projekt som ger ett mer jämställt samhälle och mer lika förutsättningar för barn. (V97)
Några enstaka vårdnadshavare tycker att enkäten innehöll för många och ibland krångliga
frågor. Negativa kommentarer om Bokstarts-projektet är i övrigt i stort sett obefintliga i
kommentarerna. Ibland antyds att den egna familjen inte har behov av extra information om
läsning men att andra kanske har det, samt att informationen skulle kunna ges på en högre nivå:
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Jag tror att det är ett bra projekt som bör riktas mot en målgrupp där föräldrarna själva inte
är så vana läsare/så informerade. (V56)
Det var avspända och enkla besök, hade kanske önskat lite mer info/fakta – såvida det inte är
tänkt att det ska hållas just ”enkelt”. (V1)
Även vårdnadshavare som uppger att de redan läste med sitt barn uttrycker dock att projektet
är givande:
Bra projekt. Vi läste innan men bra med inspiration. (S2)
I en kommentar berörs läsningens värde i samband med tvåspråkighet:

ST

Vi är en tvåspråkig familj (svenska och finska) och då vi inte umgås med andra finsktalande
här på ön så är böckerna ett bra sätt att hålla finskan levande/använda språket på ett
varierande/rikare sätt. (V24)
I en annan kommentar uttrycks en önskan om att alla föräldrar ska få ta del av åldersanpassade
bokförslag från biblioteken:
Fortsätt uppmuntra och ha aktiviteter på biblioteken. Jag fick en kopia av en kompis av
boktipsen ni delade ut till de som fick hembesök. Hade varit roligt om alla fick de boktipsen,
tror jag. Kanske kan ni fortsätta med boktipslista beroende på ålder på biblioteken? (V4)

TK
A

Den sammantagna bilden utifrån kommentarerna är att Bokstarts-projektet verkligen är
uppskattat av vårdnadshavarna och att det upplevs som meningsfullt.

6.16 Sammanfattning

Enkätstudien genomfördes från maj till december 2020, på barnavårdscentralerna i Hemse, Slite
och Visby. Samtliga vårdnadshavare som besökte BVC med sitt barn vid 18 månader ombads
under denna period att anonymt besvara en enkät med 15 frågor som handlade om erfarenheter
av Bokstarts-projektet i synnerhet och om läsvanor och attityder till läsning i allmänhet. 160
enkäter fylldes i, varav 28 i Hemse, 10 i Slite och 122 i Visby. Av de 160 familjerna hade en
knapp fjärdedel (39 stycken) fått de båda extra hembesök av så kallade bokstartare som erbjöds
i vissa fokusområden.

U

I sammanställningen av enkätsvaren framkommer det att Bokstarts-information i samband med
hembesök av BVC-sköterska när barnet är 18 månader är den aktivitet som flest vårdnadshavare
uppger att de har deltagit i (cirka 75 procent). Ungefär hälften av vårdnadshavarna uppger att
de har deltagit i sång- och lässtunder på öppna förskolan och/eller på bibliotek. En fjärdedel har
fått de extra hembesöken av bokstartare vid 6 och 11 månader, samt information om läsning
och om projektet på sina förskolor. En knapp femtedel uppger att det finns kapprumsbibliotek
på deras barns förskola, och en tiondel uppger att de har lånat böcker i dessa. Samtliga
aktiviteter värderas sammantaget som bra eller mycket bra av vårdnadshavarna.
Kapprumsbiblioteken på förskolorna får något lägre värden och har använts av färre
vårdnadshavare än övriga aktiviteter, men anses fortfarande som bra.
Flertalet vårdnadshavare som har fått de extra hembesöken av bokstartare vid 6 och 11 månader
har upplevt dessa som värdefulla och givande och anser att det var bra att få båda dessa besök.
Den vanligaste anledningen till att tacka nej till hembesök uppges vara att man redan läser för
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sitt barn och inte anser sig behöva mer information om läsning, följt av att man anser sig inte
hinna med dessa besök för att det är mycket annat att tänka på när man har fått barn.
Närvaron av Bokstarts-projektet (logotyp, bokstarts-böcker, informationsmaterial) har framför
allt noterats av vårdnadshavarna på BVC, följt av biblioteken och öppna förskolan. Den
verksamhet där lägst antal vårdnadshavare uppger att de har noterat projektet är på förskolorna.

ST

En hög andel av vårdnadshavarna (cirka 60 procent) uppger att de läser med sitt barn varje dag.
Andelen är något högre i gruppen som har fått de extra hembesöken. Omkring 35 procent läser
med sitt barn någon eller några gånger per vecka. Några enstaka läser endast med sitt barn
någon gång ibland. Ingen har svarat att de aldrig läser med barnet. De böcker som familjerna
har fått vid hembesöken kommer väl till användning, särskilt i den grupp som har fått de extra
hembesöken, och därmed flest böcker. Nästan 70 procent i denna grupp uppger att de ofta
använder böckerna. Sammantaget används böckerna ofta eller någon gång ibland av nästan 90
procent av de familjer som har besvarat enkäten.
Andelen som läser med sitt barn varje dag är högre i Visby än i Hemse och framför allt i Slite.
Bokstarts-böckerna förefaller användas oftast i Hemse och mer sällan i Slite. Grupperna på
dessa orter är dock små, särskilt i Slite, och resultaten måste därför tolkas med försiktighet.

TK
A

Gällande familjernas allmänna läsvanor framgår det vidare att man oftast läser med sitt barn på
kvällen eller när som helst på dygnet. Det vanligaste är att det är föräldern eller barnet som tar
initiativ till läsningen. Syskon eller annan vuxen tar ibland initiativ till läsning. Det är oftast
barnet som väljer bok. Vanligen är det den vuxna som håller i boken men barnet är med och
bläddrar en del. De flesta samtalar om bokens innehåll under läsningen, vissa litegrann och
andra ofta. I den grupp som har fått de extra hembesöken är det något vanligare att läsningen
sker när som helst på dygnet, det är klart vanligare att barnet tar initiativet till läsningen, det är
färre som uppger att den vuxna styr läsningen helt och hållet genom att hålla i boken och läsa
den i ett svep och det är något vanligare att man ofta stannar upp och samtalar om bokens
innehåll under läsningen. Sammantaget förefaller den information om läsning som har getts vid
de extra hembesöken ha lett till en läsning som är mer aktiv och mer anpassas efter barnet,
vilket är i linje med den syn på läsning som med stöd i forskning förs fram inom projektet.

U

När vårdnadshavarna själva ombeds uppskatta om Bokstarts-aktiviteterna har påverkat deras
läsvanor framträder en tydlig bild av att de vårdnadshavare som har fått de extra hembesöken i
betydligt högre utsträckning än i den andra gruppen uppger att de på grund av projektet har
börjat läsa med sitt barn, att de läser oftare med sitt barn och att projektet har förändrat hur de
läser med sitt barn. En högre andel vårdnadshavare uppger vidare att de själva har börjat läsa
mer och att de läser oftare på grund av projektet. En högre andel uppger också att de har börjat
låna böcker på bibliotek och att de oftare lånar böcker på bibliotek. Slutligen uppger en högre
andel att de har börjat sjunga med sitt barn, och att de oftare sjunger med barnet.
Andelen vårdnadshavare som uttrycker att Bokstarts-projektet har förändrat deras läsvanor är i
flera avseenden lägre i Slite än på övriga orter. För Hemse är andelen högre än i både Visby
och Slite beträffande om vårdnadshavares har börjat läsa med barnet, om man börjat läsa mer
på egen hand, och om man själv börjat läsa mer. Andelen som uppgett att man oftare lånar
böcker på bibliotek och andelen som har börjat sjunga med barnet på grund av Bokstart är
däremot lägre i Hemse än i framför allt Visby.
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Vårdnadshavarna ombads också värdera ett antal påståenden om möjliga syften med läsningen.
Dessa handlade om läsning som ett medel för avslappning t.ex. vid sänggående, om läsning för
att ha en mysig stund tillsammans, om läsning som ett sätt att utvecklas på olika områden
(språkutveckling, fantasi, lära sig nya saker, inlevelse i hur andra tänker och känner) samt om
läsning som ett sätt att börja utveckla sin litteracitet (ung. läs- och skrivförmåga) tidigt för att
underlätta inträdet i skolan längre fram. Den övergripande bilden är att vårdnadshavarna
instämmer ganska mycket eller instämmer helt och hållet i de olika påståendena om läsningens
tänkbara funktioner. Överlag finns det inga värderingsskillnader mellan den grupp som har fått
de extra hembesöken och den grupp som inte har fått dem, och värderingsskillnader kopplade
till bostadsort är mycket små.

ST

Det enda påstående om läsningens funktioner som värderas lite lägre av vårdnadshavarna
(särskilt av hembesöks-gruppen) är det om läsningen som ett medel för avslappning t.ex. när
barnet ska sova. Läsning som ett medel för avslappning kan sägas mer höra samman med en
lite äldre syn på läsningens funktion för yngre barn. Utifrån vårdnadshavarnas svar på frågan
förefaller de i stort ha anammat den syn på läsning som lyfts fram inom Bokstart, dvs. att läsning
primärt är något som är utvecklande för barnet på olika sätt och något som kan innebära fina
stunder av interaktion mellan vuxen och barn.

TK
A

I enkäten ställdes också den direkta frågan om Bokstarts-aktiviteterna har lett till en förändrad
syn på läsning hos vårdnadshavarna. 53 procent av de vårdnadshavare som har besvarat frågan
uppger att aktiviteterna inte har påverkat deras syn på läsning. 16 procent svarar att de inte vet
om aktiviteterna har påverkat. 6 procent svarar att aktiviteterna har påverkat deras syn på
läsning, och 25 procent menar att deras syn på läsning har påverkats delvis. Andelen som uppger
att deras syn på läsning har påverkats i någon mån är lägre i Slite än på de övriga orterna
samtidigt som andelen som uppger att deras syn inte har påverkats är hög. Siffrorna grundar sig
dock på endast 9 svar i Slite.

U

Det mest intressanta resultatet vid en jämförelse mellan de grupper som har fått respektive inte
har fått de extra hembesöken av bokstartare. I den grupp som inte har fått dessa besök uppger
totalt 17 procent att deras syn på läsning har påverkats i någon mån. I den grupp som har
besöken är motsvarande siffra 62 procent. Siffrorna tyder alltså på att hembesöken av
bokstartare, vilket alltså var den mest riktade och omfattande satsningen för att nå ut till
vårdnadshavare i fokusområdena under projektet, har haft en påtaglig inverkan på en stor andel
av dessa vårdnadshavare.
I vårdnadshavarnas beskrivningar av hur Bokstarts-projektet har förändrat deras syn på läsning
med mindre barn återkommer några olika teman. Flera vårdnadshavare nämner att de har fått
en ökad insikt i hur viktigt det är att läsa med sitt barn, t.ex. för språkutvecklingen. Att barnet
kan ta till sig läsning mycket tidigare än de hade trott nämns också av flera vårdnadshavare.
Ytterligare ett tema som återkommer i flera svar är att man genom projektet har fått en kunskap
om hur man kan läsa på ett mer levande sätt (prat-läsa, använda gosedjur osv.) och att detta
leder till roligare lässtunder och ökat intresse från barnet. Slutligen nämns också att man har
blivit inspirerad till att välja nya barnböcker.
I enkäten ställdes avslutningsvis frågan om vårdnadshavarna hade något mer att tillägga om
böcker, läsning, Bokstarts-projektet eller enkäten i sig. I vårdnadshavarnas kommentarer är det
slående hur uppskattat projektet har varit. De som har deltagit är glada över att ha fått vara med
och de som inte har gjort det önskar att de hade fått delta. Projektet ses som värdefullt och
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intrycken av projektmedarbetare och aktiviteter är mycket positiva. I några kommentarer lyfts
jämställdhetsaspekten fram, dvs. att projektet kan bidra till att minska skillnader i barns
förutsättningar i livet på området böcker och läsning. I några fall antyds att den egna familjen
inte har behov av extra information om läsning och att andra kanske har det i högre grad, men
även vårdnadshavare som uppger att de redan läste med sitt barn uttrycker att projektet är
inspirerande för läsningen och att man har lärt sig att läsa på nya sätt och har fått bra tips om
nya barnböcker.

U

TK
A

ST

Den sammantagna bilden av Bokstarts-projektet är att det verkligen är uppskattat av
vårdnadshavarna och upplevs som meningsfullt.
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7 Resultat: Intervjuer med projektmedarbetare och andra nyckelpersoner
Intervjuerna med projektmedarbetare och andra nyckelpersoner genomfördes från december
2020 till februari 2021. Sammanlagt intervjuades 22 personer ur olika yrkeskategorier och med
olika roller i projektet. Frågorna handlade om medarbetarnas arbetsuppgifter i projektet och hur
de upplevde att dessa fungerade, hur de upplevde förutsättningarna för att kunna genomföra
arbetsuppgifterna, hur samverkan inom och mellan grupper hade fungerat, om deras medverkan
hade förändrat deras egen syn på yngre barns läsning och vad de upplevde som projektets
förtjänster och utmaningar.

ST

I kapitlet redovisas resultaten för en intervjufråga i taget. Det insamlade intervjumaterialet är
omfattande och i redovisningen ligger fokus på generella drag, olika gruppers upplevelser samt
intressanta kompletterande perspektiv. Mindre justeringar av de intervjuades talspråk har gjorts
för att citaten ska vara begripliga i skrift. Se också avsnitt 5.3 för en utförlig beskrivning av
intervjustudien. De fullständiga intervjufrågorna finns i bilaga 3.

7.1 De intervjuades arbetsuppgifter inom Bokstarts-projektet

TK
A

I den första intervjufrågan ombads de intervjuade att beskriva sina uppgifter inom projektet.
Det handlade både om deras roller och om vad de rent konkret hade gjort. Jag ställde också
följdfrågor om hur länge de hade deltagit i projektet och i vilken omfattning. Frågan syftade till
att ge en fördjupad bild av de intervjuades medverkan i projektet, utöver vad som redan var
känt för mig utifrån den information som jag hade fått av projektledningen.
I tablå 2 finns en förteckning över de intervjuade med yrken, roller och arbetsuppgifter inom
projektet och hur länge de hade deltagit i det.

Tablå 2. De intervjuades yrken och medverkan i Bokstarts-projektet på Gotland
Yrke

Biträdande
förvaltningschef
inom Region Gotland




2. 26/1 2021

Avdelningschef för
de kommunala
förskolorna på
Gotland
Biblioteksutvecklare,
bibliotekarie




U

Intervjunummer
och
intervjudat
um
1. 18/12
2020

3. 20/1 2021

Roller och arbetsuppgifter inom projektet








Inga formella uppgifter inom projektet
Varit involverad i projektets integrering
och fortlevnad inom olika regionala
verksamheter, genom kontakt med
förvaltningscheferna
Ingår i projektets styrgrupp
Informerar om projektet och har ett
övergripande ansvar för att projektet
fungerar inom förskoleverksamheten
Projektägare Bokstart, ”länken till
Kulturrådet”
Initiativtagare till Bokstart på Gotland
Handledning av projektledaren
Sammankallande i styrgruppen
Deltog i början i arbetsgruppen
Förankring av projektet hos politikerna i
regionen

Tid i
projektet

Haft kontakt
med projektet
sedan januari
2018
Deltagit
sedan juni
2018
?

54


4. 8/1 2021

Projektledare








Biblioteksassistent
Gått vidareutbildning
inom läsning med
barn 0-3 år






Barn- och
ungdomsbibliotekarie

7. 15/12
2020

Förskollärare








Kontaktperson för kapprumsbibliotek

?



Kontaktperson för kapprumsbibliotek




Kontaktperson för kapprumsbibliotek
Ordnat infohörna om Bokstart på
biblioteket (loggan, böckerna)
Organiserar sång- och lässtunder på sitt
bibliotek /?/
Kontaktperson för kapprumsbibliotek

Deltagit
sedan våren
2020
Deltagit
sedan
projektet
startade





8. 8/1 2021

9. 11/1 2021

10. 12/1
2021

Bibliotekarie

U

11. 18/1
2021

Kulturvetare; arbetar
på bibliotek med alla
sorters litteratur
Biblioteksassistent
(halvtid bibliotek och
halvtid skolbibliotek)
Bibliotekarie



12. 27/1
2021

Barnbibliotekarie
(bokbussen – ej
nämna?)



13. 11/1
2021

Förskollärare




14. 4/1 2021

Förskollärare

Deltagit i
projektet
sedan starten
/?/.
Biträdande
projektledare
under andra
halvan av
2020.
Deltagit
sedan
projektet
startade
Deltagit
sedan
projektet
startade

Bokstartare (hembesök)
Organiserar sång- och lässtunder på
bibliotek
Kontaktperson för kapprumsbibliotek
Genomfört sång- och lässtunder på
bibliotek och på Öppna förskolan
Bokstarts-ansvarig på Öppna förskolan:
sagorum, information till vårdnadshavare
m.m.
Bokstartare (hembesök)
Kontaktperson för kapprumsbibliotek

TK
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6. 15/12
2020

Deltagit
sedan 1 maj
2018

ST

5. 11/1 2021

Hållit Bokstarts-utbildningar och
informerat om projektet för bibliotekarierna
Projektledare för Bokstart på Gotland
Deltog i utformningen av projektet under
uppbyggnadsfasen
Administrerat och informerat om projektet
Tagit fram informationsmaterial och
blanketter
Valt ut Bokstarts-gåvoböckerna
Deltagit i övergångs- och
uppföljningsfaserna
Bokstartare (hembesök)
Biträdande projektledare med ansvar för
kapprumsbiblioteken i fokusområdena samt
hållit i kontakter med förskolor och BHV
på södra Gotland
Bokstartare (hembesök)






Ansvarig för kapprumsbibliotek på sin
förra förskola (bytt arbetsplats)
Ingick tidigare i projektets arbetsgrupp
Ansvarig för kapprumsbibliotek
Ansvarig för Bokstart på sin förskola
Informerar om Bokstart och
kapprumsbiblioteket på föräldramöten
Kontaktperson gentemot biblioteket

?

Deltagit
sedan
projektet
startade
Deltagit
sedan
projektet
startade
Deltagit
sedan
projektet
startade
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Förskollärare




16. 26/1
2021

Barnskötare



17. 29/1
2021

Förskollärare





18. 4/2 2021

Barnskötare




19. 12/2
2021

Barnskötare

20. 18/1
2021

BHV-sköterska

Ansvarig för kapprumsbibliotek
Informerar om Bokstart och
kapprumsbiblioteket på föräldramöten, i
månadsbrev och vid inskolningen
Ansvarig för kapprumsbibliotek

Ingår i projektets arbetsgrupp
Ansvarig för kapprumsbibliotek
Informerar vårdnadshavarna vid
föräldramöten, löpande samt satt upp
information till dem
Ingår i projektets arbetsgrupp
Ansvarig för kapprumsbibliotek




Ansvarig för kapprumsbibliotek
Påminner vårdnadshavarna löpande om att
de kan låna böcker i kapprumsbiblioteket



Samlar in samtycke till hembesök av
bokstartare
Informerar om Bokstart vid 8månadershembesöket
Delar ut informationsmaterial från Bokstart
även vid 6 månader och 1 år
Ingår i projektets arbetsgrupp
Samlar in samtycke till hembesök av
bokstartare
Informerar om Bokstart vid 8månadershembesöket
Delar ut informationsmaterial från Bokstart
även vid 6 månader och 1 år
Ingår i projektets arbetsgrupp
Ingick under en period i projektets
styrgrupp
Samlar in samtycke till hembesök av
bokstartare
Informerar om Bokstart vid 8månadershembesöket
Delar ut informationsmaterial från Bokstart
även vid 6 månader och 1 år






TK
A
21. 21/1
2021

BHV-sköterska




22. 20/1
2021

BHV-sköterska

Deltagit
sedan
projektet
startade
Deltagit
sedan juli
2019
Deltagit
ungefär sedan
hösten 2019

Deltagit
nästan sedan
projektet
startade
Deltagit
sedan
december
2020
Deltagit
nästan sedan
projektet
startade

ST

15. 26/1
2021






Deltagit
nästan sedan
projektet
startade

U



Deltagit
nästan sedan
projektet
startade

I tablå 2 har numreringen för överskådlighetens skull gjorts med en yrkeskategori i taget;
intervjuerna skedde dock i den ordning som de intervjuade bokade in sig igenom verktyget
doodle (se datum i tablån). Som nämndes i metodkapitlet (avsnitt 5.3?) tillfrågades alla som har
haft formella uppdrag i projektet om att bli intervjuade, förutom på BVC där endast den BHVsköterska som hade ansvaret för projektet på respektive BVC tillfrågades. På två BVC deltog
ytterligare sköterskor i aktiviteterna. På den tredje arbetar endast en sköterska. Därutöver
tillfrågades några personer i regionledningen som visserligen inte formellt sett hade något
uppdrag inom projektet men som hade varit inblandade i t.ex. förankring av projektet i olika
regionala verksamheter.
I tablå 2 framgår det att yrkeskategorierna utgörs av biblioteksanställda, förskolepersonal,
BVC-sköterskor samt ledningspersoner inom projektet och regionen. Vissa har enstaka
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arbetsuppgifter inom projektet medan andra har flera olika, t.ex. bibliotekarie och bokstartare.
Det varierar hur involverade i projektet medarbetarna är. Till exempel ingår vissa
förskoleanställda i projektets arbetsgrupp utöver att de sköter kapprumsbibliotek på sina
förskolor, medan andra endast sköter en viss uppgift, såsom ansvar för kapprumsbibliotek. Hur
länge man har deltagit i projektet varierar också. Många har varit med sedan projektet startade,
medan andra har tillkommit senare, t.ex. för att den som tidigare var ansvarig har slutat.
Som nämndes i metodkapitlet var det i vissa fall svårt att få de Bokstarts-ansvariga på
förskolorna att ställa upp på intervju, trots flera påminnelser. Sammantaget har dock tillräckligt
många Bokstarts-ansvariga på förskolorna, och med god spridning över ön, kunnat intervjuas
för att resultaten ska kunna betraktas som tillförlitliga även för denna grupp.

TK
A

ST

I de intervjuades beskrivningar av sina arbetsuppgifter säger den biträdande förvaltningschefen
att hennes primära uppgift är att förankra projektet över förvaltningsgränser inom regionen,
samt att se hur det kan fortlöpa och integreras i ordinarie verksamheter på sikt, och hur
förvaltningscheferna kan äska medel till detta. Avdelningschefen för de kommunala
förskolorna arbetar för att via förskolerektorerna förankra projektet i förskolan. Projektägaren
utgör länken till Kulturrådet och är ekonomiskt ansvarig för projektet. Projektledaren har
ansvarat för att organisera och sköta projektet på Gotland. Bokstartarna har gjort hembesök hos
familjer vid 6 månader och 11 månader. Bibliotekarier och övriga biblioteksanställda har i vissa
fall ordnat sång- och lässtunder på bibliotek och är kontaktpersoner för förskolornas
kapprumsbibliotek. Den anställda på öppna förskolan i Visby har i denna roll ordnat sång- och
lässtunder samt tillhandahållit Bokstarts-information. Förskollärare och barnskötare är
ansvariga för Kapprumsbibliotek och Bokstarts-information till vårdnadshavarna på sina
förskolor, samt sköter kontakten med biblioteken (bokval och att låna böcker). BHVsköterskorna informerar om Bokstart och små barns språkutveckling vid hembesöket vid 8
månader samt vid ytterligare besök på BVC i olika åldrar.
Flera projektmedarbetare lyfter att det har inneburit en extra svårighet att komma in i projektet
om man inte har varit med sedan start. Avdelningschefen för de kommunala förskolorna på
Gotland beskriver till exempel att projektet redan hade startat när hon blev chef och att det då
var svårt att hinna ägna sig åt det samtidigt som många andra arbetsuppgifter skulle hinnas med.
Överlämningen beskrivs som bristfällig och projektet upplevdes inte som förankrat hos rektorer
och medarbetare.

U

Projektägaren var den som tog initiativet till Bokstart Gotland. Inledningsvis kallades projektet
för Språkstart, men bytte sedan namn till Bokstart. De inblandade verksamheterna bestämde
tillsammans att man skulle satsa på projektet. På Gotland fanns ett föregångsprojekt i form av
de så kallade bokpåsarna, som levererades till förskolor av bibliotekarier. Hanteringen
upplevdes dock som alltför tidskrävande för bibliotekarierna och utdelningen var för låg på så
sätt att endast vissa familjer lånade böckerna. Man upplevde inte att man nådde familjer som
annars inte läste med sina barn. Den personliga kontakten med familjerna genom hembesök och
att flera verksamheter samverkar för att öka läsningen med yngre barn gjorde att Bokstartsprojektet framstod som mer lovande för att nå fler familjer. Synergieffekter beskrivs också av
flera projektmedarbetare: att vårdnadshavare har hört talas om Bokstart vid hembesök har till
exempel lett till att fler kommer på sång- och lässtunder på biblioteken.
Hur kapprumsbiblioteken är organiserade, hur livaktiga de är och i vilken mån vårdnadshavarna
informeras om Bokstart och kapprumsbiblioteken förefaller variera ganska mycket på olika
57

ST

förskolor. I vissa fall har den ansvariga hand om ett enda kapprumsbibliotek på den egna
avdelningen. I vissa fall har man hand om kapprumsbibliotek på flera olika avdelningar och
ibland även på angränsande förskolor. Vissa beskriver hur de informerar vårdnadshavarna om
projektet, löpande påminner dem om att kapprumsbiblioteket finns samt önskar nya böcker från
biblioteket utifrån barnens språk, intressen och åldrar och utifrån olika teman som man arbetar
med. Andra beskriver att det har varit svårt att hinna med och att kapprumsbiblioteket inte är
så livaktigt. Därutöver har den pågående pandemin inneburit extra svårigheter. Bilden bekräftas
av kontaktpersonerna på biblioteken. En biblioteksanställd nämner att en kapprumsansvarig
hörs av sig efter kunskapsdagen 7 januari 2021 och velat starta upp kapprumsbibliotek. En
annan nämner att en förskola hört av sig och velat byta böcker efter samma dag. Detta är ett
tecken på att information om projektet och positiva erfarenheter av det leder till att fler vill
delta.
Att inte alla förskolor ännu kommit igång med sina kapprumsbibliotek än är en möjlig
förklaring till att de som står som ansvariga på dessa förskolor inte ville intervjuas.

TK
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Rollfördelningen mellan biblioteksanställda och förskolepersonal förefaller inte alltid vara helt
tydlig beträffande vem som förväntas ta initiativ till att böcker byts ut eller vem som ska
informera om projektet på förskolorna. Olika lösningar verkar förekomma. Hur ofta böckerna
byts ut verkar också variera ganska mycket, från någon enstaka gång per termin till flera gånger
per termin. Förskolepersonalen uppskattar att det ofta går att låna böcker på barnens olika
modersmål. Ibland saknas dock tillgång på böcker på vissa språk.
Vad och hur mycket relaterat till projektet som de biblioteksanställda gör på sina arbetsplatser
förefaller också variera. Förutsättningarna är ganska olika på de olika biblioteken (bibliotekens
storlek, antal anställda, upptagningsområde osv.), vilket kan vara en orsak till skillnaderna dem
emellan. Alla lyfter att de är kontaktpersoner för förskolornas kapprumsbibliotek, men hur
mycket man gör i övrigt (sång- och lässtunder, bokstarts-information på biblioteket osv.)
förefaller variera.
BHV förefaller vara den verksamhet där Bokstarts-uppdraget är tydligast och mest konsekvent
infogat i verksamheten. Dock lyfter BHV-sköterskorna att det ibland är svårt att hinna med att
informera om Bokstart, läsning och språkutveckling om det är mycket annat gällande barnet
som behöver tas upp vid besök.

U

De biblioteksanställda förefaller positiva till projektet och verkar i princip anse att deras insatser
är i linje med deras arbetsuppgifter på biblioteket. Inom förskolan finns mer blandade
inställningar till de arbetsuppgifter inom projektet som avser förskolan.
Sammantaget kan konstateras att projektmedarbetarna utför många olika arbetsuppgifter och
att flera medarbetare har mer än en roll i projektet. Chefer inom regionen ansvarar för
förankring av projektet inom olika förvaltningar och verksamheter och är engagerade i
projektets fortlevnad (finansiering, integrering i ordinarie verksamhet). Projektledningen har
ansvarat för projektets utformning, genomförande och har beskrivit det i en rapport. De har
också informerat om projektet i olika sammanhang och nätverkat med berörda personer.
Bokstartarna har genomfört hembesöken vid 6 och 11 månader. De biblioteksanställda har varit
kontaktpersoner för förskolornas kapprumsbibliotek och har även i vissa fall ordnat sång- och
lässtunder för yngre barn på biblioteken, inrättat Bokstarts-hörnor på en del av biblioteken och
informerat om projektet i lämpliga sammanhang, vilket även den anställda på öppna förskolan
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har gjort. Den intervjuade förskolepersonalen har varit ansvariga för kapprumsbibliotek på
förskolorna, ibland på en enda avdelning och ibland på flera. En del av dem har också
informerat vårdnadshavarna på föräldramöten och löpande på förskolan. En del av
projektmedarbetarna ingår i projektets styrgrupp eller arbetsgrupp, vilket har gett dem en större
inblick i projektet och kanske ökat deras engagemang i det.

ST

Många av arbetsuppgifterna verkar upplevas som tydliga av projektarbetarna. Möjligen finns
det ibland en oklarhet i arbetsfördelning mellan biblioteken och förskolorna. Flera av de
intervjuade uttrycker en osäkerhet kring om det är bibliotekarien eller den kapprumsansvariga
på förskolan som ska ta initiativet till att böcker byts ut. Ofta verkar man finna lösningar, särskilt
om den biblioteksansvariga och den kapprumsansvariga kommer bra överens på ett personligt
plan. Det verkar också kunna variera en del i hur mycket man gör kring projektet i dessa
grupper, t.ex. gällande information till vårdnadshavare. En del verkar vara mer aktiva än andra
i att driva och informera om projektet och dess aktiviteter. Bokstartarnas och BHVsköterskornas arbetsuppgifter verkar upplevas som tydligast och arbetet flyter på enligt den plan
som finns.
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Projektmedarbetare som har varit med sedan projektet startade förefaller oftast mer engagerade
och trygga i projektet än medarbetare som har kommit till efterhand. Ibland fungerar
överlämningen men inte alltid. Flera projektmedarbetare uttrycker behovet av att kunna anpassa
aktiviteter och information efter situationen och efter vårdnadshavarna. Ibland kan det t.ex. vara
svårt att hinna med allt som var tänkt vid hembesöket och övriga informationstillfällen på BVC,
eftersom mycket annat som rör barn och föräldraroll behöver tas upp. Vikarier, brist på personal
och svårigheten att både få och ge information vid överlämning till en kollega när någon slutar
lyfts fram som försvårande faktorer.

7.2 De intervjuades upplevelser av hur arbetsinsatserna inom projektet har fungerat
I föregående avsnitt beskrevs projektmedarbetarnas olika roller och arbetsuppgifter inom
projektet. I detta avsnitt ligger fokus på medarbetarnas upplevelser av de Bokstarts-insatser de
har gjort. Först ombads de intervjuade att beskriva vad som har fungerat bra och på vilka sätt
det har fungerat bra. Därefter ombads de att redogöra för eventuella hinder och svårigheter för
att aktiviteterna skulle kunna fungera som det var tänkt.

U

Projektmedarbetarnas upplevelser av projektet och dess aktiviteter är viktiga att ta del av inför
en fortsättning av projektet på Gotland. Vad fungerar bra och vad skulle kunna förbättras?
Projektmedarbetarna lyfter fram många positiva intryck av projektet och av aktiviteterna.
Projektet är uppskattat och upplevs som välorganiserat, med tydlig information. Det är lätt att
komma i kontakt med projektledaren vid behov. Hembesöken, sång- och lässtunderna på
bibliotek och på Öppna förskolan fungerar bra och är mycket uppskattade. BHV:s insatser
fungerar bra. En del kapprumsbibliotek på förskolor fungerar bra. Ibland har kontakten mellan
bibliotek och förskola underlättats av att det sedan tidigare fanns ett etablerat samarbete kring
de så kallade bokpåsarna. Kontakten mellan regionen, projektledning, BHV och biblioteken är
välfungerande. På förskolorna upplever man att kontakterna med bibliotekarierna fungerar
mycket bra. Kunskapsdagar som den som ägde rum 7 januari 2021 upplevs som mycket positiva
för att påminna om projektet och inspirera till deltagande. Flera förskolor hörde t.ex. av sig efter
7 januari för att starta upp eller byta böcker i kapprumsbibliotek. Det var värdefullt att så många,
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och ur olika verksamheter, deltog under dagen, samt att chefer inom regionledningen deltog
och visade sig stå bakom satsningen på Bokstart. Det ger projektet en tyngd hos de deltagande
verksamheterna och innebär ett stöd för projektmedarbetarna.
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BHV-sköterskorna lyfter att 8-månadershembesök med bokgåva fanns redan före Bokstartsprojektet, men att det är lite mer fokus på läsningen nu vid besöken. Eftersom BHVsköterskorna ändå gör hembesök vid 8 månader innebär inte Bokstart så mycket extraarbete för
dem. Även tidigare talade de om vikten av samspel, språkstimulering, kommunikation och
anknytning mellan barn och vårdnadshavare, men projektet har lett till att de själva och
vårdnadshavarna har fått upp ögonen ännu mer för hur viktigt detta är. De flesta vårdnadshavare
är mycket positiva till projektet och tackar ja till hembesök av bokstartare i de fall de erbjuds
detta genom BVC. En del som tackar nej gör det pga. att de hunnit få ett tidigare barn under
projekttiden och då tycker att de redan har fått informationen.
En BHV-sköterska berättar om sina iakttagelser från hembesök hos familjer i fokusområdena:
Jag ser att Bokstarts-böckerna ofta ligger framme i barnets lekhörna. Fler böcker ligger
framme hos familjerna än tidigare. Föräldrarna är glada över att de får hembesöken av
bokstartare. De är positiva till projektet. (medarbetare 21, BHV-sköterska)
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En BHV-sköterska menar att det är bra att erbjudandet kommer redan när barnet är en vecka
gammalt, även om det kan vara ett administrativt problem att vårdnadshavarna ibland inte har
hunnit välja namn på barnet. Vårdnadshavarna har varit positiva till att fylla i enkäten om
Bokstarts-projektet vid 18 månader, även om en del tyckte att den var lite lång och en del frågor
lite krångliga.

U

Både bokstartare och övriga projektmedarbetare som har insikt i hembesöken lyfter att dessa
fungerar mycket bra och är mycket uppskattade av familjerna. Bokstartare beskriver att mötena
med barn och vårdnadshavare i hemmen är roliga, fruktbara och personligt givande även för
dem. De leder till att fler familjer besöker biblioteken, lånar böcker och är med på sång- och
lässtunder. Även Bokstarts-aktiviteterna på öppna förskolan leder till fler biblioteksbesök. En
bokstartare uttrycker att det känns fint att kunna visa vårdnadshavarna hur man kan läsa med
sitt barn och att få prata om läsningens positiva effekter. Informationen verkar också kunna
spilla över till vårdnadshavarna själva och till eventuella äldre syskon. En annan bokstartare
säger att många vårdnadshavare inte tror att barnen ska vara så intresserade av böcker och
läsning vid så tidig ålder. De får ofta en aha-upplevelse när de upptäcker sitt barns intresse.
Läsningen kan påverkas av både kultur och klass. Genom Bokstart når man många familjer där
man kanske inte annars hade läst med sina barn, och särskilt inte från så tidig ålder.
En bibliotekarie som har intrycket att hembesöken, både de fysiska och digitala, liksom öppna
förskolans aktiviteter fungerar bra i hennes område uttrycker sig så här:
Jag märker på biblioteket att hembesöken och aktiviteterna på öppna förskolan ger resultat.
Barnfamiljer som inte tidigare har varit på biblioteket kommer hit. De känner igen Bokstartsloggan, sitter och läser med barnen och lånar med sig böcker hem. En del berättar att det varit
jättebra med hembesöken och att de har insett hur viktigt och ROLIGT det är att läsa med sitt
barn. (medarbetare 11, bibliotekarie)
Gällande hinder och svårigheter pekar den biträdande förvaltningschefen på svårigheten att
förankra sådana här projekt över förvaltningsgränser. Projektet innebär på Gotland en
60

samverkan
mellan
tre
förvaltningar:
hälsooch
sjukvårdsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Den biträdande
förvaltningschefen har uppfattat av cheferna för dessa tre förvaltningar att projektet anses lyckat
och gör skillnad, men det är ändå en utmaning med projekt som kräver samfinansiering i olika
förvaltningar. Det kan vara svårt att avsätta medel när resultaten kanske inte syns på flera år.
Projektledaren har ibland upplevt det som lite oklart vad styrgruppen förväntar sig av henne.
Inställningen har dock varit positiv.
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På förskolorna är det en stor spridning hos personalen i kunskap om och engagemang för yngre
barns läsning och språkutveckling. En del kapprumsbibliotek fungerar dåligt. Bibliotekarier
upplever att kontakten med vissa förskolor fungerar trögt. En del kapprumsansvariga är mycket
engagerade och arbetet flyter på. Andra är inte så engagerade; spridningen bland
förskolepersonalen är stor. Förskolerektorernas inställning till projektet upplevs som
varierande. Ibland sker kulturkrockar mellan förskola, bibliotek och projektledning. Det kan
handla om att man inte riktigt förstår varandras arbetssituationer eller inte är insatt i varandras
kompetenser. Den ansvariga för kapprumsbiblioteken menar att många faktorer kan inverka på
förskolorna, såsom stödet från ledningen, hur man sköter lämning och hämtning, hur kapprum
och kapprumsbibliotek är utformade, hur kollegerna samarbetar och personliga skäl hos vissa
anställda. En del biblioteksanställda och kapprumsbiblioteksansvariga lyfter att de, trots de
samarbetsavtal som finns, upplever en oklarhet kring vem som ska ta initiativet till bokbyten i
kapprumsbiblioteken. Ska bibliotekarien vänta på att den kapprumsansvariga hör av sig eller
själv ta kontakt och påminna? En del efterlyser tydligare riktlinjer, t.ex. beträffande vem som
ska ta initiativ och hur ofta böckerna ska bytas. En del bibliotekarier upplever att de kan för lite
om barnlitteratur, men säger att det finns kolleger som de kan fråga.
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Avdelningschefen för de kommunala förskolorna på Gotland upplever att det överlag finns en
samsyn i förskolorna kring att yngre barns läsning och språkutveckling är viktiga områden och
att man på förskolorna i fokusområdena uppskattar Bokstarts-projektet. Man har beslutat att
man ska arbeta mer med språkutveckling i förskolorna och avdelningschefen upplever att hon
får bra draghjälp av Bokstarts-projektet i det arbetet. Hon skulle önska att alla förskolor på
Gotland kunde ha kapprumsbibliotek. Projektet försenades i starten på förskolorna eftersom det
just då skedde ett byte av avdelningschef, och även på grund av att man var tvungen att
prioritera arbetet med den nya läroplanen för förskolan som kom vid ungefär samma tid (juni
2018). Även corona-pandemin har inneburit utmaningar för verksamheten. Avdelningschefen
upplevde att projektet inte var tillräckligt förankrat hos rektorer och förskolepersonal när hon
tillträdde. Det har varit trögt att få med alla, förmodligen till stor del beroende på tidsbrist.
Sjukskrivningar och många vikarier på vissa förskolor kan också ha inverkat. Här och var kan
det krävas fortbildning om barns språkutveckling. På vissa förskolor finns det outbildad
personal.
En bibliotekarie uttrycker att det finns en osäkerhet kring läsning hos en del förskolepersonal
och ibland ett lite föråldrat synsätt:
Det finns en osäkerhet inom förskolan, de är lite avvaktande och lite ointresserade. Det är
viktigt att få med rektorerna. Många har ’läsvila’ och menar att ’det är då vi läser böcker’.
Men det krävs ju en aktiv läsning, att prata med barnen med boken som utgångspunkt. Det
skulle behövas vidareutbildning för en del om att det är aktiv läsning som verkligen ger något.
Det finns en osäkerhet kring läsning i allmänhet och alla förstår inte poängen med Bokstart.
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Det är ju helt ok att OCKSÅ använda läsningen för att slappna av när man ska sova men det
är viktigt att ÄVEN ha den aktiva läsningen. En del föräldrar förstår inte att man måste prata
med barnet för att det ska BÖRJA prata, man kan ju inte vänta med att ha samtal tills barnet
har lärt sig det. (medarbetare 12, bibliotekarie)
Projektledaren lyfter problemet att det ibland kan vara svårt att få ut Bokstarts-information till
förskolepersonalen. Informationen skickas ofta till rektorerna, som kanske inte alltid är så
insatta i projektet och skickar vidare till personalen.

ST

Avdelningschefen för de kommunala förskolorna och projektägaren menar båda att det tar tid
att förankra ett projekt som Bokstart i en så stor och komplex verksamhet som förskolan. Det
krävs tålamod och långsiktighet. Projektägaren lyfter i sammanhanget fram att det hade varit
bra med övergångsmedel från Kulturrådet och att det även efter att projektet formellt är slut
behövs en samordnare inom regionen för att projektet ska kunna fortleva när det integreras i
ordinarie verksamhet och tas över av regionen.
På vissa håll är projektet alltför beroende av eldsjälar. Det kan vara svårigheter med att förankra
arbetet med Bokstart i hela personalgruppen, särskilt på förskolor och bibliotek. Om då en
person som har varit engagerad slutar kan det vara svårt att hitta en ersättare; projektets
framgång är ibland alltför beroende av enstaka eldsjälar. Man upplever svårigheter vid
överlämnande i samband med att personal byts ut eller vikarierar.
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Projektledaren upplevde inledningsvis en viss skepsis mot projektet på biblioteken, men det
vände när man märkte att projektet fungerade och gav resultat. De som arbetar med
vuxenlitteratur är inte alltid lika engagerade som de som arbetar med barnlitteratur, vilket i och
för sig är naturligt, men kan utgöra ett problem särskilt på bibliotek med få anställda. Även på
bibliotek med fler anställda förekommer det att bibliotekarier som arbetar med Bokstart önskar
att fler kolleger vore engagerade i projektet. Det finns annars en risk för att projektet blir alltför
personberoende och betraktas som en sidoverksamhet, istället för som en del av bibliotekets
ordinarie verksamhet för att verka för läsning med yngre barn.

U

Flera projektmedarbetare uttrycker att det kan vara svårt att nå familjer som är lågutbildade,
högutbildade samt flerspråkiga. Lågutbildade vårdnadshavare kan känna en osäkerhet kring
böcker och läsning, medan högutbildade kan tendera att tycka att de redan kan det och då inte
är så öppna för inspiration och nya metoder. Flerspråkiga familjer kan vara svåra att nå på grund
av att man inte förstår varandra rent språkligt, samt för att man inte har tillräcklig kunskap om
hur man förhåller sig till läsning med yngre barn i olika kulturer. Mer kunskap på området
skulle behövas. Det vore bra om även tolkarna fick mer kunskap om Bokstarts-projektet, för att
lättare kunna förklara för vårdnadshavarna vad det innebär. Ibland saknas böcker på vissa språk.
Utlåningen i många kapprumsbibliotek är ojämn. Vissa lånar mycket och andra inte alls. Det
kan vara ett problem att böcker sprids ut på förskolan och att man inte alltid har ett fungerande
utlåningssystem. Både biblioteksanställda och förskolepersonal ser dock detta som ett litet
problem i sammanhanget. Det viktigaste är att barnen kommer i kontakt med böcker och
läsning. Många förskolebarn verkar uppskatta tillgången på böcker väldigt mycket och gillar
att läsa. En del vårdnadshavare har stor respekt för böcker och är rädda för att barnet ska ha
sönder dem. Det är viktigt att avdramatisera riskerna för detta.
En del förskolepersonal tycker att det kan vara svårt att nå vissa vårdnadshavare. Det vore
önskvärt att alla i personalen skulle vara delaktiga i att informera och påminna vårdnadshavarna
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om att kapprumsbiblioteken finns. Det vore bra om det kunde finnas en
kapprumsbiblioteksansvarig på varje avdelning och om man kunde informera mer på
föräldramötena. Vissa informerar ibland via Schoolsoft men det är inte alla vårdnadshavare som
går in där.
En förskollärare beskriver för- och nackdelarna med kapprumsbibliotek och Bokstart på
följande sätt:

ST

Det är ganska bra utlåning. Vissa lånar mer än andra. Kapprumsbiblioteket har inspirerat
vissa föräldrar till att också börja låna böcker på det större biblioteket. Läsningen
uppmärksammas genom Bokstart. Fler vårdnadshavare tänker på läsningen och läser kanske
mer hemma, även om de inte lånar böcker i kapprumsbiblioteket. Kontakten med biblioteket
fungerar jättebra. Vi har också en läshörna inne på avdelningen och läser mycket med barnen,
så detta är ett prioriterat område. Det är ett hinder att det inte finns någon arbetstid avsatt för
projektet och för kapprumsbiblioteket. Föräldrarna får klara sig själva lite. Men det rullar på.
Det är bra att projektet och kapprumsbiblioteket är enkelt, tydligt och tillgängligt – inte så
pretentiöst. (medarbetare 17, förskollärare)
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Ytterligare förskolepersonal lyfter fram att stödet från projektet har fungerat bra och att många
vårdnadshavare är positivt inställda. Dock är det en svårighet att ingen arbetstid finns avsatt.
Det är svårt att hinna delta i projektmöten och att hinna ordna med kapprumsbiblioteket. Det
kan vara svårt att få köpa in det som krävs till kapprumsbiblioteket och kunna ställa upp
böckerna på ett bra sätt och det kan saknas någon som hjälper till med detta.
Pandemin har inneburit extra svårigheter för både hembesök och kapprumsbibliotek.
Bokstartarna har upplevt att digitala möten fungerar sämre än fysiska träffar, och det kan vara
en utmaning att få tekniken att fungera. Färre vårdnadshavare svarar angående hembesöken när
de sköts digitalt. En bokstartare har upplevt att främmande språk kan inverka och att det är
lättare att nå t.ex. arabisktalande om man ringer upp istället för att de ska boka besöken digitalt.
En del bibliotekarier tar upp att det har varit synd att de inte har kunnat besöka förskolornas
kapprumsbibliotek eller informera på föräldramöten under pandemin.
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Ibland kan yttre omständigheter, som att barnet sover, inverka vid hembesöken. Det kan vara
en utmaning att hitta rätt balans mellan nyttigt och roligt vid hembesöken. Flera bokstartare och
andra projektmedarbetare lyfter att det är viktigt att aktiviteterna och informationen upplevs
som opretentiösa och att man inte skrämmer bort vårdnadshavarna genom att komma med
pekpinnar.
Förskolepersonalen och vissa biblioteksanställda kan ha svårt att delta i projektmöten, t.ex. i
arbetsgruppen, eftersom det inte alltid går att ordna vikarie.
Inom BHV upplever man generellt inte så stora problem med projektet. Pandemin har förstås
inverkat en del. Ibland kan det vara svårt att hinna ta upp Bokstart, läsning och språkutveckling
om det är mycket annat kring barnet som man måste tala om. Språket kan ibland vara ett hinder,
och att en del familjer inte vill ha hembesök. En del vårdnadshavare tar med sig erbjudandet
om extra hembesök hem och kan glömma att fylla i det. Att ytterligare en enkät om barnets
språkutveckling skulle fyllas i vid 18 månader kan ha lett till att vissa inte orkade besvara
Bokstarts-enkäten också.
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Det finns hos vissa en oro kring projektets fortsättning med avseende på ekonomi och
projektorganisation.
Den sammantagna bilden som ges av projektmedarbetarna är att projektet och de insatser som
görs inom det fungerar bra och att man når målgruppen – barn och vårdnadshavare – på det sätt
som var tänkt. Aktiviteterna är uppskattade och många vårdnadshavare får upp ögonen för att
läsning med yngre barn är både viktig och rolig. De lär sig att läsa på ett mer aktivt sätt och mer
och oftare. Att flera olika verksamheter för fram samma budskap och att Bokstarts-logotypen
känns igen bidrar till förankringen hos vårdnadshavarna.
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De insatser som görs inom barnhälsovården, biblioteken, öppna förskolan samt hembesöken av
bokstartare fungerar överlag mycket bra. Den verksamhet som fungerar sämre inom Bokstartsprojektet är förskolan. Här behövs ytterligare insatser för att öka insikten om projektets värde
hos de anställda, samt bättre förutsättningar för att de ska hinna ägna sig åt det. Variationerna
är dock stora inom förskolan. En del personal är mycket engagerade och medvetna om
läsningens positiva effekter, medan andra inte är det än.
Beroendet av enstaka eldsjälar utgör på vissa arbetsplatser ett problem inom projektet. Språk,
kultur och utbildningsnivå hos vårdnadshavarna kan i vissa fall utgöra hinder.
Projektmedarbetare efterfrågar mer kunskap om läsning med yngre barn i andra kulturer.
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7.3 De intervjuades upplevelser av förutsättningarna för att kunna genomföra insatserna
Efter att projektmedarbetarna fritt hade fått beskriva hur de upplevde utfallet av sina insatser
tillfrågades de om hur de upplevde förutsättningarna för att kunna genomföra sina uppgifter
inom projektet. De förutsättningar som explicit togs upp i frågan var projektinformation,
kunskap om yngre barns läsning och språkutveckling, arbetstid samt materiella och logistiska
förutsättningar. Därutöver ställdes frågan om projektmedarbetaren i övrigt hade saknat något
under projektet. En del synpunkter på förutsättningar framkom redan i föregående avsnitt, och
gällde framför allt bristande arbetstid för att sköta kapprumsbiblioteken på förskolorna.

U

Projektmedarbetarnas beskrivning av förutsättningarna är tydlig och överlag samstämmig.
Informationen om och från projektet upplevs som bra och tydlig. Uppstartsfasen upplevdes som
mycket bra och givande av dem som deltog i den. Då fick de mycket information om projektet
och om läsning med yngre barn, bland annat vid nationella och lokala träffar och
kunskapsdagar. Det är lätt att komma i kontakt med projektledaren. Dock upplevs en del
svårigheter vid överlämning mellan personal, om någon slutar och lämnar sitt uppdrag.
Rutinerna för att informera nya projektmedarbetare skulle kunna förbättras. En
biblioteksanställd uttrycker att det blev lite hastigt när hon fick ta över uppdraget på sitt
bibliotek. Det fungerade tack vare att hon redan hade kontakt med förskolepersonalen, men
hade annars varit svårt. En bibliotekarie tycker att projektet är välorganiserat och att det är bra
med många ansvariga för olika delar, men att det ibland kan vara svårt att veta vem man ska
vända sig till i olika frågor. Denna medarbetare kom in i projektet när det redan hade pågått ett
tag.
En bibliotekarie säger att hon hade önskat att fler på biblioteket hade engagerat sig på områden
relaterade till projektet, som hur man lånar böcker och vilka stöd som finns vid läs- och
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skrivsvårigheter. Länken från projektet över till övrig biblioteksverksamhet skulle kunna
förbättras.
Projektmedarbetarna säger överlag att de har, eller har fått, tillräcklig kunskap om läsning med
yngre barn och barns språkutveckling för att kunna genomföra sina uppgifter inom projektet.
Flera skulle dock vilja lära sig mer. En del förskolepersonal upplever brister på området. En
förskollärare uttrycker åt andra hållet att informationen om prat-läsning och ökat ordförråd
genom läsning snarast är alltför grundläggande, ”en lägsta-nivå”, och att man redan känner till
det. Hon önskar att man inom projektet istället skulle behandla mer avancerad språkutveckling
och kognitiva processer vid läsning. Den samlade bilden utifrån intervjuerna med
förskolepersonal är att de flesta upplever nivån inom projektet som lagom eller önskar
ytterligare kunskap om läsning och språkutveckling.
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BHV-sköterskorna säger sig ha fått tillräcklig kunskap om läsning med yngre barn och barns
språkutveckling genom projektet för att kunna utföra sina Bokstarts-uppgifter. En sköterska
säger att hon redan före projektet var mycket intresserad och insatt i dessa områden. Hon
uttrycker samtidigt att inte alla inom BHV är lika intresserade.
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En del biblioteksanställda skulle vilja lära sig mer om barnlitteratur och läsning med yngre barn.
Detta har inte alltid tagits upp så mycket under deras utbildning. Det skulle också behövas mer
kunskap om barns läsning i andra kulturer för att bättre kunna möta flerspråkiga familjer –
projektmedarbetare ur alla yrkeskategorier uttrycker detta.
Projektägaren anser att hon har fått bra stöd i projektet från sin närmaste chef, dvs. chefen för
kultur- och fritidsförvaltningen. Hon upplever även att hon kan få stöd genom de nationella
nätverken för Bokstart och från Kulturrådet. Hon säger också att hon själv tar reda på sådant
som hon behöver känna till rörande projektet och läsning med yngre barn, vilket ytterligare
projektmedarbetare också säger sig göra. Här verkar det dock finnas en skillnad i inställning
mellan medarbetare som aktivt söker information och medarbetare som inte anser sig ha tid att
göra detta eller vet var de ska leta.
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Gällande om den arbetstid som är avsatt för uppgifterna är tillräcklig skiljer sig uppfattningarna
åt i olika verksamheter. Inom projektledning, bibliotek och på BVC upplever man överlag att
tiden räcker till. Ibland kan det bli tidsbrist på BVC pga. att mycket annat ska hinnas med under
mötena med barn och vårdnadshavare. På en BVC var det svårt att hinna med i början pga. att
en tjänst saknades och det var svårt för vikarier att hinna sätta sig in i Bokstart. Efter att tjänsten
tillsattes fungerar det bra.
Inom förskolorna uttrycker många att tiden inte räcker till för att hinna delta i projektmöten,
engagera sig ordentligt i kapprumsbibliotek och ge information till vårdnadshavare. Ingen
arbetstid har inom förskolan avsatts för detta och projektaktiviteterna kan upplevas som ett
stressmoment och som något ytterligare som läggs på utifrån och som ska hinnas med i
verksamheten. Några uttrycker att det vore önskvärt med en kapprumsbiblioteksansvarig på
varje avdelning. Det kan vara svårt för en enda ansvarig att hinna samla in önskemål från andra
avdelningar, och avståndet till vårdnadshavarna blir större om man inte träffar dem lika ofta.
Uppfattningarna inom förskolan varierar något. Det finns också förskolepersonal som uttrycker
att de tycker att Bokstarts-inslagen ryms inom ordinarie arbetstid och verksamhet. Kanske
påverkas upplevelserna av arbetssituationen på den enskilda förskolan.
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Förskolepersonal och en del biblioteksanställda för fram att det sällan är möjligt att ta in en
vikarie så att de kan delta i projektmöten. Mötena kan också ligga på tider när det är mycket att
göra på deras arbetsplatser. Den anställda på öppna förskolan upplever samma sak när hon som
bokstartare ska göra hembesök; ibland är det svårt att ordna vikarie vilket skapar en stress. Även
avdelningschefen uttrycker att hon skulle behöva mer tid för att hinna driva projektet inom
förskolan.
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De materiella och logistiska förutsättningarna fungerar överlag bra. Förskolepersonal upplever
en del problem med att göra iordning kapprumsbiblioteken. Stödet från rektorerna varierar. En
del är positiva och stöttande. En rektor har t.ex. själv hjälpt till med att sätta upp tavellister i
kapprumsbiblioteket. Det kan ibland vara svårt att få köpa in utrustning som man behöver,
såsom hyllor till böckerna, och det kan vara svårt att få hjälp med att sätta upp dem. En del
svårigheter gällande överlämning av böcker mellan bibliotek och förskolor upplevs också, inte
minst på landsbygden där avståndet till biblioteken kan vara stora. Bokbussen fyller en viktig
funktion men det är inte möjligt med extra turer för att lämna böcker till kapprumsbibliotek;
bokbytena får ske när Bokbussen ändå kommer. Några lyfter att det är bra att
ansvarsförbindelsen gällande kapprumsbiblioteken finns, men att allt inte framgår av den, som
t.ex. hur böckerna ska levereras till förskolan. Ska bibliotekarien lämna dem på förskolan eller
ska förskolepersonalen hämta dem? En förskollärare berättar att hon tar med sig barnen och
hämtar böckerna på biblioteket, och hon tycker att det fungerar bra att göra så.
Avdelningschefen lyfter att det vore önskvärt att alla förskolor hade kapprumsbibliotek och att
detta bör placeras vid den/de ingångar till förskolan där flest passerar. Hur allt rent praktiskt
ska ordnas på förskolorna är dock rektorernas och personalens område. Avdelningschefen
fokuserar på att förankra projektet mer generellt i förskolan, via rektorerna.
Några medarbetare tar upp att de logistiska och materiella förutsättningarna skiljer sig åt mellan
stad och landsbygd. På landet är biblioteken mindre med färre böcker på t.ex. olika språk och
avstånden är längre mellan förskolor och bibliotek. Det är möjligt att låna in böcker från
Almedalsbiblioteket i Visby, men detta innebär förstås ett extra led.
Projektledaren lyfter att hon hade velat besöka verksamheterna mer under projektets gång, men
tiden har varit begränsad och pandemin har inneburit ett extra hinder.
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Flera medarbetare lyfter att de digitala lösningar som har fått ersätta fysiska möten under
pandemin har inneburit en extra utmaning, både rent tekniskt och i arbetet med att skapa bra
möten med familjerna. Ibland har det varit svårt att hitta en arbetsplats som man kan hålla de
digitala mötena från. Någon bokstartare nämner att det är bra att hon har haft en tjänstemobil
under pandemin. Hon har fått använda sin egen bil för att ta sig runt under projektets gång, men
det har fungerat bra och hon har fått ersättning för bensin.
Den biträdande förvaltningschefen blickar framåt och funderar över hur man kan skapa
förutsättningar för att projektet ska leva vidare i regional regi. Hur når man familjer och
projektmedverkande i olika grupper? Hur kan man sprida informationen om projektet på bästa
sätt?
På det hela taget upplever projektmedarbetarna i de flesta grupper att förutsättningarna för att
de ska kunna genomföra sina uppgifter inom Bokstart har varit tillräckligt goda, även om
mindre brister och svårigheter kan finnas. Den verksamhet där större svårigheter upplevs är
förskolan. Både projektledning, förskolepersonal och kontaktpersoner på biblioteken påtalar
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brister i ledning, arbetstid, kunskap och engagemang på förskolorna, även om det också finns
exempel på att projektet fungerar bra på vissa förskolor. Spridningen mellan förskolor och
förskolepersonal kan vara stor och kan handla om sådant som stöd från rektor, möjligheterna
att ordna och underhålla kapprumsbiblioteket, tid och rutiner för att informera vårdnadshavarna,
rutiner för bokönskemål och boköverlämning, kontakter med bibliotekarien, möjligheten att
integrera aktiviteter i ordinarie verksamhet, stödet från kolleger samt den egna kunskapen om
och engagemanget i läsning med yngre barn.

7.4 Projektsamverkan inom och mellan grupper
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Samverkan mellan olika verksamheter, grupper och nyckelpersoner är en viktig del av
Bokstarts-projektet, och det är något som brukar lyftas fram som en av projektets stora
förtjänster. Att barn och vårdnadshavare möter samma budskap om läsning och känner igen
Bokstarts-logotypen på olika platser anses kunna bidra till att projektet blir framgångsrikt,
vilket bekräftas av tidigare forskning. Under intervjuerna tillfrågades medarbetarna om vilka
samarbeten de deltar i (presenteras i detta avsnitt) och hur de upplever dessa samarbeten (se
avsnitt 7.5).
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I tablå 3 ges en översikt över de intervjuades samarbeten inom, eller med fokus på, Bokstart,
utifrån medarbetarnas egna beskrivningar. Ytterligare samarbeten och kontaktytor som inte
direkt rör Bokstart kan finnas, men faller utanför frågan. Naturligtvis händer det att Bokstart
kommer upp i ytterligare sammanhang, men i studien är det alltså de organiserade
sammanhangen som är i fokus.

Tablå 3. Samverkan inom och mellan grupperna i Bokstarts-projektet
Bokstarts-samverkan inom gruppen

Biträdande
förvaltningschefen

-





Avdelningschefen för de
kommunala förskolorna

-
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Person eller grupp

Projektägaren




Styrgruppen
Bibliotekarier och
biblioteksassistenter

Samverkan med andra
personer/grupper med koppling till
projektet








Projektägaren
Berörda förvaltningschefer
Avdelningschefen för de
kommunala förskolorna
Projektägaren
Projektledaren
Styrgruppen
Förskolerektorerna
(Förskollärare och
barnskötare vid
personalmöten)
Kulturrådet
Biträdande
förvaltningschefen
Chefen för kultur- och
fritidsförvaltningen
Avdelningschefen för de
kommunala förskolorna
Projektledaren
Styrgruppen
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Projektledaren





Styrgruppen
Arbetsgruppen
Bokstartarna



Projektansvarig för
kapprumsbiblioteken





Arbetsgruppen
Bokstartarna
Bibliotekarier och
biblioteksassistenter







Bokstartare (regelbundna
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barnskötare med
Bokstarts-ansvar



BHV-sköterskor
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Bokstartare

Bibliotekspersonal som
arbetar med Bokstart
Samverkan med alla
personer och grupper inom
projektet, utom
regionledningen
Projektägaren
Projektledaren
Förskollärare och
barnskötare (de
kapprumsbiblioteksansvariga)
Barn och vårdnadshavare
Projektledaren
BHV
Barn och vårdnadshavare
Projektägaren
Projektledaren
Barn och vårdnadshavare
Förskollärare och
barnskötare
(kapprumsbiblioteksansvariga)
Projektledaren
Bibliotekarie
Barn och vårdnadshavare
Projektledaren
Avdelningschefen för de
kommunala förskolorna
(större personalmöten)
(Förskolerektorn)
Ibland BHV
Kapprumsbiblioteksansvarig inom projektet
Barn och vårdnadshavare
Projektledaren
Barn och vårdnadshavare
(Förskolepersonal)
(Biblioteksanställda)

BHV-sköterskorna
(regelbundna möten med
möjlighet att ta upp Bokstart)
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Tablå 3 visar att samverkan inom Bokstarts-projektet sker på flera olika nivåer och i många
sammanhang. Horisontell samverkan sker på förvaltningsnivå inom regionen, inom
projektledningen och inom de olika verksamheter och arbetsgrupper som ingår i projektet.
Vertikal samverkan sker mellan Kulturrådet, regionen, projektledningen, representanter för de
olika verksamheterna och aktiviteterna, arbetsplatserna, projektmedarbetarna och familjerna.
Den vertikala samverkan sker huvudsakligen uppifrån och ner, men även nerifrån och upp
genom att erfarenheter och önskemål framförs till personer i ledande ställning. Det finns en
skiljelinje mellan personer som endast kommer i kontakt med projektet på en övergripande nivå
(t.ex. förvaltningschefer), personer som både har ledande uppdrag och möter
projektmedarbetare eller själva utför aktiviteter inom projektet (t.ex. projektägaren och
projektledaren), samt projektmedarbetare som endast utför uppdrag inom projektet (t.ex.
kapprumsansvariga på förskolorna).

68

Översikten i tablå 3 bekräftar intrycket från intervjuerna av att merparten av
projektmedarbetarna upplever att de har de kontaktytor som de behöver för att kunna diskutera
sina arbetsuppgifter och få stöd av ledning och kolleger under projektet. Inom
bokstartargruppen, BHV och biblioteken upplevs samarbetet med både ledning och kolleger
överlag som tillfredsställande, och regelbundna möten sker där det är möjligt att lyfta olika
Bokstarts-frågor även om mötena i sig också behandlar mycket annat. Även på öppna förskolan
upplevs sammanhanget som fungerande, med viss reservation för att verksamheten har få
anställda; att det fungerar bra kan ha att göra med den person som är aktiv inom projektet. Hon
har dessutom flera roller inom projektet.

ST

Flera projektmedarbetare framför också att fortbildningsdagar både nationellt och inom
regionen är mycket värdefulla för att få ta del av andras erfarenheter och för att öka
engagemanget i projektet.

TK
A

Det sammanhang där kontaktyta saknas mellan medarbetarna är kapprumsbiblioteken och det
övriga arbetet med Bokstart inom förskolan. De bokstartsansvariga på förskolorna har kontakt
med den kapprumsbiblioteksansvariga och/eller med projektledaren och med sin kontaktperson
på biblioteket. Bokstart kan tas upp på arbetsplatsträffar, men flera medarbetare uttrycker att
det ofta inte hinns med. Det saknas en kontaktyta mellan de bokstarts-ansvariga på de olika
förskolorna, vilket gör det svårt att diskutera erfarenheter, ställa frågor och lära av varandra.
Flera av de intervjuade bokstartsansvariga på förskolorna uttrycker att de känner sig ensamma
i arbetet med Bokstart på sin förskola och att arbetet i alltför stor utsträckning vilar på en enda
person. Några har på eget initiativ kontakt med bokstartsansvariga på andra förskolor men en
organiserad kontakt saknas.
Vissa biblioteksanställda uttrycker liksom förskolepersonalen att de känner sig ensamma i
arbetet med Bokstart, men de upplever i större utsträckning än förskolepersonalen att det finns
kolleger att fråga vid behov. De har också tillgång till en e-postlista där alla biblioteksanställda
som ingår i projektet finns med.
Det saknas också en formell kontaktyta mellan de olika verksamheterna inom ett visst
geografiskt område, såsom fokusområdena. Vissa projektmedarbetare har sådana kontakter
ändå, men många har det inte. Flera projektmedarbetare framför önskemål om en sådan
kontaktyta, som i citatet nedan:

U

Det vore bra att få träffa dem som arbetar med Bokstart i området – förskolepersonal,
bibliotekarier, BHV, öppna förskolan. Kanske någon från projektledningen kan vara med
också. Då skulle man kunna lära känna varandra lite och prata om hur allt ska göras och hur
man kan hjälpas åt. Det kan räcka med någon timme. (medarbetare 11, bibliotekarie)
Både förskolepersonal och biblioteksansställda uttrycker också att det vore bra om
kontaktpersonen på biblioteket också kan vara med på möten med vårdnadshavarna på
förskolan för att informera om projektet och läsning med yngre barn.
Projektmedarbetare som ingår i arbetsgruppen beskriver detta som ett värdefullt och givande
sammanhang, bland annat för att man där möter representanter för de olika verksamheterna.
Den sammantagna bilden av den samverkan som sker mellan och inom verksamheter, grupper
och medarbetare inom projektet är att den i många avseenden är tillräcklig och välfungerande.
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Kontaktytor saknas dock mellan de bokstartsansvariga på förskolorna, samt mellan
verksamheterna inom ett visst geografiskt område.

7.5 Upplevelser av samverkan inom och mellan grupper i projektet
I avsnitt 7.4 presenterades projektmedarbetarnas redogörelser för den samverkan som äger rum
mellan och inom olika verksamheter i Bokstart. Det framkom att organiserad samverkan finns
och i stort sett upplevs fungera tillfredsställande i de flesta av de sammanhang där samverkan
sker. Bokstartsansvariga på förskolorna och en del biblioteksanställda skulle önska mer
samarbete inom den egna gruppen. Det framkom även önskemål rörande samverkan mellan de
olika verksamheterna inom samma geografiska område.

ST

I detta avsnitt fördjupas bilden av projektmedarbetarnas upplevelser av samverkan inom
projektet. Den huvudfråga som ställdes var hur den intervjuade upplevde samarbetet inom den
egna gruppen och med övriga grupper inom projektet som hen kom i kontakt med. Dessutom
ställdes några följdfrågor: Vad fungerar bra och vilka eventuella svårigheter upplever du med
samarbetet inom den egna gruppen och med andra grupper och nyckelpersoner?, Finns det en
samsyn kring projektets målsättningar och barns läsning inom den egna gruppen och med andra
grupper och nyckelpersoner? samt Vilka reaktioner kring projektet har du mött från dem du
kommer i kontakt med i projektet?

TK
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Förvaltningschefen upplever att inställningen till Bokstart i de förvaltningar som projektet ingår
i är positiv. De reaktioner som hon har mött kring projektet är mycket positiva och projektet
upplevs ge goda resultat. Avdelningschefen för de kommunala förskolorna upplever dock att
projektet inte var ordentligt förankrat hos rektorer och personal när det påbörjades, och att detta
ledde till att förskolan halkade efter i början av projekttiden. Arbetssituationen inom förskolan
är bitvis ansträngd. Arbetet med den nya läroplanen och barnkonventionen har tagit mycket tid,
vilket är en av förklaringarna till att Bokstart har fått stå tillbaka.
Projektägaren anser att samarbetet har fungerat bra inom styrgruppen, projektledningen, med
politiker och tjänstemän, med BHV och med biblioteken. Hon har förståelse för att det tar längre
tid att få med förskolan som organisation, eftersom verksamheten är så omfattande och
komplex. Hon tycker ändå att samarbetet med förskolan i många avseenden har fungerat bra.

U

Projektledaren delar i stort projektägarens upplevelser av samarbetet inom projektet.
Kontakterna med BHV och BHV:s insatser fungerar mycket bra. En del biblioteksanställda
upplevdes som lite skeptiska i början men sedan har det fungerat bra. De som arbetar med
vuxenlitteratur är inte alltid lika engagerade som de som arbetar med barnlitteratur.
Styrgruppens förväntningar på projektledaren har ibland upplevts som lite otydliga, men
inställningen har varit positiv. Samarbetet med förskolan har varit svårast och har upplevts som
trögt med en del förskolor. Upplevelsen är att en del förskolepersonal inte tycker att de hinner
med ytterligare extrauppgifter. Corona-pandemin har inneburit extra svårigheter att genomföra
möten och aktiviteter.
En projektmedarbetare uttrycker att det är synd att inte alla som ingår i arbetsgruppen kan delta
i gruppens möten pga. att de inte kan gå ifrån sitt arbete. De som ingår i arbetsgruppen lyfter
att det sammanhanget ökar deras kunskap om och engagemang i projektet. Att få träffa
medarbetare ur de andra verksamheterna inom projektet beskrivs som givande och värdefullt.
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Samarbetet inom bokstartar-gruppen upplevs mycket positivt. Projektledaren (som också är
bokstartare) är lätt att komma i kontakt med och bokstartarna har goda kontakter med varandra.
Reaktionerna från vårdnadshavarna är generellt mycket positiva.
De biblioteksanställda kan vara lite ensamma i projektet pga. få anställda på mindre bibliotek
eller för att kollegerna på arbetsplatsen inte är involverade i projektet. Det kan finnas en tendens
på större bibliotek att Bokstart överlåts på den kollega som redan är engagerad i projektet, trots
att projektets målsättningar egentligen ingår i bibliotekens ordinarie verksamhetsmål.

ST

Kontakterna med de kapprumsbiblioteks-ansvariga på förskolorna upplevs av
kontaktpersonerna på biblioteken som varierande. Vissa kontakter fungerar mycket bra, medan
andra inte gör det. Kontakten mellan bibliotek och förskola är alltför beroende av det personliga
engagemanget hos den som ansvarar för kapprumsbibliotek och Bokstarts-information till
vårdnadshavare. Är denna person aktiv och positivt inställd fungerar samarbetet med
kontaktpersonen på biblioteket bra, men om så inte är fallet fungerar samarbetet ofta inte alls.
En del biblioteksanställda upplever en frustration kring samarbetet med förskolan. Viss
personal upplevs inte ta till sig hur viktig och rolig läsning är. En bibliotekarie menar att det
kanske kan det ha att göra med en kultur ”som sitter i väggarna” (medarbetare 11). En
biblioteksanställd har uppfattat att en del kapprumsbiblioteks-ansvariga inte verkar känna till
projektet och dess målsättningar ordentligt. Hon upplever att stöd uppifrån saknas på dessa
förskolor och tror att rektorn kanske inte har informerat personalen om Bokstart.

TK
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Flera biblioteksanställda upplever dock samarbetet med förskolorna som välfungerande. De
kapprumsansvariga framför önskemål om vilka böcker (teman, språk m.m.) som de vill ha och
böckerna byts ut regelbundet. Samarbetet mellan bibliotek och förskola verkar underlättas av
att det på vissa ställen redan fanns upparbetade och personliga kontakter mellan dessa
verksamheter.
Paradoxalt nog upplever de bokstarts-ansvariga på förskolorna samarbetet med biblioteken som
välfungerande och positivt, även på förskolor med vilka bibliotekarien upplever samarbetet som
trögt. Förmodligen beror detta på att kontaktpersonerna på biblioteken generellt anpassar sig
efter förskolan i kontakterna; förskolepersonalen får vad de ber om från biblioteket. Framför de
inga önskemål upplevs detta som negativt av bibliotekarien, men inte av personalen på
förskolan.

U

En bokstarts-ansvarig berättar följande om samarbetet kring Bokstart på hennes förskola:
Samarbetet har fungerat bra. Kollegerna har varit positiva. Jag informerade föräldrarna och gjorde iordning
kapprumsbiblioteket men övrig personal kunde också svara på vårdnadshavares frågor och var delaktiga i
projektet. (medarbetare 13)

Samma projektmedarbetare uttrycker ett önskemål om att projektledaren skulle besöka
kapprumsbiblioteken för att se hur de har organiserats på olika förskolor. Hon menar vidare att
det är viktigt att hitta anställda inom förskolan som vill arbeta med Bokstart. Det är viktigt att
informera och entusiasmera för att fler ska vilja engagera sig. Är uppgiften påtvingad uppifrån
fungerar det inte. Tiden är en viktig faktor. En del förskolepersonal kan uppleva att de inte
hinner eller orkar med ytterligare saker att göra.
En annan förskollärare upplever att kollegerna på förskolan är positivt inställda till projektet
och hjälper till, men att projektet mest hänger på henne. En del kolleger har dåliga erfarenheter
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från bokpåsarna. De var oroliga för att Bokstart skulle innebära för mycket merarbete, men har
sedan tyckt att projektet har fungerat bättre och smidigare än bokpåsarna.
Ytterligare en bokstarts-ansvarig på en förskola tycker att det har fungerat bra med kollegerna.
De har en samsyn kring läsning med yngre barn så det har inte funnits något motstånd mot
projektet. Informationen om projektet är bra. Att projektledaren och kontaktpersonen på
biblioteket kom till förskolan för att informera om projektet var positivt och värdefullt.
Vårdnadshavarna uppskattar tillgängligheten i kapprumsbiblioteket, även om vissa inte lånar
böcker ur det. Efter Kunskapsdagen om projektet 7 januari 2021 har denna bokstarts-ansvariga
satt upp Bokstarts-logotypen även inne på förskolan.

ST

En bokstartsansvarig på en förskola berättar att det överlag fungerar bra med
kapprumsbiblioteket på förskolan och att kollegerna är positiva, men att hon skulle behöva mer
hjälp av kollegerna i att löpande prata med vårdnadshavarna om projektet och
kapprumsbiblioteket. Pandemin har inverkat; barnen lämnas och hämtas ofta utomhus och
kommer då inte in i kapprummet där böckerna finns. Bokstart tas inte upp på
arbetsplatsträffarna. Reaktionerna från vårdnadshavarna beskrivs som blandade, vilket den
intervjuade bland annat kopplar till att många av familjerna kommer från andra länder:

TK
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Det har varit olika reaktioner från föräldrarna. En del är rädda för att böckerna ska gå sönder. En del har själva
dyslexi och det kan finnas ett motstånd mot att läsa. Det kan vara lite krångligt kring flerspråkiga familjer – för
få böcker ibland, och barn och föräldrar kan vilja ha boken på olika språk. Jag försöker avdramatisera, säger att
man kan ju prata kring bilderna osv.
Det är många familjer från olika länder på förskolan. Det är lite svårt att veta vad de tycker. Vissa lånar, andra
inte. En del språk går det inte att få tag på böcker på. Det finns skillnader i denna grupp. Ibland verkar
inställningen mest vara individrelaterad, och inte kopplad till vissa länder och kulturer. Inställningen beror nog
mer på utbildningsnivå. Papporna har ofta mest utbildning och då gäller det att få med dem på detta. Ibland
kanske mamman inte kan läsa ens på sitt eget språk. (medarbetare 16)

Rektorernas engagemang i projektet beskrivs som varierande. En del berör det inte så mycket
medan andra är positiva och engagerade.

U

En bokstartsansvarig på en förskola upplever intresset för projektet som varierande hos både
kolleger och vårdnadshavare. Hon tror att det vore bra att belysa för personalen hur viktig
läsningen faktiskt är för barnen så att det får en större förståelse för varför projektaktiviteterna
görs. Hon upplever också en risk för att t.ex. utlåningen i kapprumsbiblioteket avtar efter hand,
”när nyhetens behag lägger sig” (medarbetare 19).
Förskolepersonalen är den grupp inom projektet där det framkommer störst skillnader i
medarbetares inställning till projektet. Skillnaderna rör både engagemang för projektet,
kunskap om yngre barns läsning, upplevelsen av tiden för att hinna med uppgifterna och stödet
från rektor och kolleger. I övriga verksamheter inom projektet är upplevelsen av projektet mer
homogen. Medarbetarna inom dessa verksamheter är också avsevärt färre än i förskolan.
Samtidigt som en del förskolepersonal uttrycker behov av fortbildning om yngre barns läsning
finns det andra som upplever att de har stor kunskap och hög kompetens på området, och saknar
en medvetenhet om detta från projektledningen vilket skapar viss irritation.
Det bör påpekas att flera av de bokstarts-ansvariga på förskolorna inte ville låta sig intervjuas.
En möjlig tolkning av detta är att man på dessa förskolor inte hade kommit igång så mycket
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med kapprumsbibliotek eller information om projektet till vårdnadshavare. Det finns därmed
ett behov av ökad kunskap om förskolepersonalens tankar kring projektet.
Inom BHV upplever man att samarbetet har fungerat mycket bra både med projektledning och
med kolleger. Inledningsvis kanske det fanns lite motstånd och rädsla för att inte hinna med
men det gick snabbt över. Det finns en samsyn bland kollegerna kring projektets målsättningar
och de drar åt samma håll. Den syn på barns läsning och språkutveckling som förmedlas inom
projektet ingick redan att förmedla i BHV:s uppdrag. Genom projektet har de fått verktyg för
att göra detta. Vårdnadshavarna upplevs i hög utsträckning som mycket positiva till projektet
(jfr de Bondt m.fl. 2021):

ST

Reaktionerna från föräldrarna har överlag varit mycket positiva. Inga direkt negativa reaktioner. Föräldrarna
tycker att det är viktigt med läsning, de tycker att det är så mycket paddor och mobiler annars… en del får ahaupplevelser ”ja, detta ska man kanske göra”. Böckerna ligger ofta framme och verkar användas i hemmen. De
allra flesta tackar ja till hembesöken om de blir erbjudna. Bokpaketet lockar! En del som sagt nej har precis haft
barn inom bokstart och har redan fått infon och böckerna. Någon enstaka kan tycka att de redan läser, men
bokpaketet kan locka så att de säger ja ändå.
En del föräldrar säger att kan man läsa för barn så tidigt, de typ tuggar ju bara på boken… men de inser att det
funkar, att barnet gillar det, man får släppa på prestationskraven… Det kanske bara blir någon sida läst och lite
tuggande/smakprov! (medarbetare 20)

TK
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Många föräldrar har sagt att de har insett att man kan börja läsa tidigare än de trodde. De har insett hur viktig
läsningen är och att det funkar. Enstaka kan tacka nej, de tycker att de redan läser och har mycket böcker. Inga
negativa synpunkter på det som görs har framkommit. Bemötandet från biblioteket är respektfullt. Många pappor
har fått en ändrad syn på böcker och läsning. (medarbetare 21)

Sammantaget beskrivs samarbetet mellan regionledning, projektledning, bibliotek, BHV och
öppna förskolan som välfungerande av de intervjuade. Samarbete och samordning mellan olika
förvaltningar och verksamheter inom regionen innebär en del utmaningar. Samarbetet inom
BHV beskrivs som välorganiserat och välfungerande, förutom när vikarier som inte närmare
känner till projektet tas in vid personalbrist. Samarbetet mellan deltagande bibliotekarier
beskrivs som fungerande. På större bibliotek tenderar det att vara ett enpersonsprojekt.
Önskemål finns om att fler ur personalen engageras och att yngre barns läsning integreras mer
i ordinarie verksamhet. På mindre bibliotek kan bibliotekarien bli ganska ensam i arbetet med
Bokstart, men de intervjuade upplever ändå att de vid behov kan kontakta kolleger vid andra
bibliotek för att diskutera Bokstarts-frågor.

U

Från projektledning och bibliotek upplever man ofta kontakten med förskolorna som trög, om
det inte finns en eldsjäl som engagerar sig. Avdelningschefen för de kommunala förskolorna
arbetar på att förankra projektet hos rektorerna. Inom projektledningen finns en förståelse för
att det tar tid att få med förskolan ordentligt i Bokstart. Förskolan är en komplex verksamhet
med många anställda. Samarbetet mellan bibliotek och förskola fungerar på vissa håll bra. Det
underlättar om det sedan tidigare fanns upparbetade kontakter mellan bibliotek och förskola.
På förskolorna upplever man kontakten med projektledning och bibliotek som bra och smidig.
De bokstarts-ansvariga på förskolorna saknar en organiserad kontaktyta med varandra, vilket
gör dem lite ensamma i arbetet. Vissa av de intervjuade projektmedarbetarna lyfter att det vore
önskvärt med möten mellan verksamheterna inom fokusområdet (BHV, bibliotek, förskola,
öppen förskola).
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Överlag finns det en samsyn hos projektmedarbetarna kring projektets målsättningar och barns
läsning, möjligen med undantag för en del förskolepersonal. Reaktionerna från barn och
vårdnadshavare upplevs som positiva, och i många fall som mycket positiva.

7.6 Bokstarts-projektets eventuella inverkan på medarbetarnas egen syn på yngre barns
läsning

ST

Inom Bokstarts-projektet lyfter man fram att barn från mycket tidig ålder kan ta till sig böcker
och läsning, att läsningen är betydelsefull för barnets utveckling av språk och litteracitet, att
läsningen bör ske på ett aktivt sätt som stimulerar barnets intresse och förmåga att koppla ihop
det lästa med sig själv och sin omvärld (dialogisk läsning) och att lässtunderna innebär tillfällen
till närhet och interaktion mellan barn och vårdnadshavare.
För att ett projekt som Bokstart ska bli framgångsrikt krävs att de som arbetar med projektet
har en samsyn kring dess målsättningar. Den syn på yngre barns läsning som beskrivs i
föregående stycke är central inom projektet. Det är därmed viktigt att undersöka om den delas
av projektets medarbetare. Därutöver är det intressant att ta reda på om projektet också leder
till nya insikter hos medarbetare i synen på yngre barns läsning.

TK
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I sina svar på frågan [h]ar din medverkan i projektet på något sätt förändrat din syn på yngre
barns läsning, och i så fall hur? berättar många av de intervjuade att de redan hade
uppfattningen att det är viktigt att läsa med yngre barn, samt kunskap på området utifrån sina
yrkesroller. Många säger dock att projektet har tjänat som en påminnelse om att detta är viktigt
samt att de fått mer kunskap på vissa områden, t.ex. beträffande hur man kan läsa med barn och
hur tidigt barn kan ta till sig läsningen. Många nämner också att projektet innebär ett stöd och
verktyg i att föra ut läsningen till barn och vårdnadshavare. Flera nämner läsningens betydelse
för ett ökat ordförråd.
Ytterligare perspektiv som lyfts är en ökad insikt i läsningens betydelse för att på sikt utveckla
ett rikt språk, kritiskt tänkande och förmåga att ta till sig information. Flera nämner den
demokratiska aspekten, att alla ska inkluderas och kunna göra sig hörda i samhället. Att
projektet kan leda till att barnen klarar sig bättre i skolan nämns också.

U

Avdelningschefen för de kommunala förskolorna säger att hon redan hade den syn på yngre
barns läsning som förmedlas i projektet men att projektet har gett henne stöd i hennes
övertygelse och en insikt i vad man behöver arbeta med inom förskolan som organisation.
Projektägaren säger att hon har insett att informationen till vårdnadshavarna måste vara enkel
och tydlig, och att kontakten måste präglas av lyhördhet.
Flera av de intervjuade lyfter att samverkan inom projektet leder till att vårdnadshavarna nås i
högre grad. Samma budskap förmedlas av bokstartare, bibliotek, barnhälsovård, öppna
förskolan och förskolan. Man pratar mer med föräldrarna om läsningen, t.ex. i förskolan. Fler
går till bibliotek.
I citaten nedan beskriver några medarbetare vad projektet har betytt för deras syn på yngre barns
läsning:
Jag har alltid läst tidigt för mina egna barn. Men projektet har gett mig nya synsätt. Jag har lärt mig mer om
turtagning i läsningen, om samspel med barnet, att vänta in barnet, låta barnet styra läsningen mer. Och att man
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kan börja läsa så tidigt med barnet. Effekterna för ordförrådet. Känns fantastiskt att föräldrar kan ge sina barn en
så stor gåva för livet och att det gör så stor skillnad. (medarbetare 4, projektledare)
Min uppfattning om barnets förhållande till böcker, läsning och språk har fördjupats och berikats. Jag har sett hur
barnen interagerar kring läsningen, jag funderar mer på barnets reaktioner, vad som fångar barnets intresse – kan
det vara en färg eller något annat… hur kan man möta barnet, fånga upp barnets intresse, möta barnet…
(medarbetare 5, bokstartare m.m.)
Jag har blivit bättre på att förmedla vikten av läsning och HUR man kan läsa med yngre barn. Jag har blivit bättre
på att informera vårdnadshavarna, att formulera mig kring detta. Projektet ger en ytterligare tyngd i yrkesrollen.
Vikten av att börja tidigt. Så roligt att se hur mkt barnen uppskattar det! (medarbetare 6, bokstartare)

ST

Det har blivit märkbart att yngre barn har en stor fascination för och intresse för läsning. Fint att se att föräldrar
får upp ögonen för detta. Man ser att barnen upptäcker böcker och läsning – hur man bläddrar osv. Föräldrarna
blir medvetna om hur viktig läsningen är, och om vikten av att sätta ord på det man gör, på barns känslor osv. Man
berikar barnens språk så att de blir mer medvetna och klarar sig bättre i livet. Det spiller över på pratet med barn i
många sammanhang. (medarbetare 7, bokstartare m.m.)
Jag har blivit påmind om hur viktigt det är. Särskilt detta med ordförrådet och hur hjärnan stimuleras. Är kanske
mer konservativ i läsningen, kanske inte pratläser direkt… Det var skönt att höra på kunskapsdagen att man inte
ska göra sig till! Men det är en svår konkurrens med skärmarna – de är ju så tilltalande för barnen. Större utmaning
idag än för 10 år sedan. Barnen gör inte som man säger…Viktigt att det finns tillgång på böcker. (medarbetare 8,
biblioteksanställd)
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Jag har fått mer insikt i hur viktig läsningen är för språkutvecklingen och inför skolan, och för att vara nära sitt
barn, ha en mysig stund, göra något tillsammans. Viktigt för samspelet barn – förälder. (medarbetare 20, BHVsköterska)

Som exemplifieras i citaten hade de flesta av projektmedarbetarna redan uppfattningen att det
är viktigt att läsa med yngre barn. Det var inte oväntat; om man väljer att engagera sig i ett
projekt som Bokstart har man troligen, om inte medverkan är beordrad uppifrån, en positiv syn
på läsning. Det är dock intressant att många projektmedarbetare, inklusive flera bibliotekarier,
säger att projektet likväl har fördjupat deras insikt i läsningens betydelse för yngre barn och att
de har lärt sig att läsa på ett mer aktivt sätt och att engagera barnet mer i läsningen. Detta
bekräftar att även yrkesverksamma med utbildning på området behöver fortbildning och
stimulans i sitt arbete.

U

Det är viktigt att inte på förhand anta att alla tycker lika, och att skapa ett tillåtande och
prestigelöst klimat runt projektet. Under intervjuerna har jag då och då noterat att medarbetare
kan uppleva det som lite laddat att de kanske inte har precis samma uppfattningar som
projektledningen i alla frågor, som när medarbetare 8 i citatet ovan säger att hon kanske läser
på ett lite mer traditionellt sätt med barn. I sådana lägen är det viktigt att fokusera på
medarbetarnas engagemang och att öppna upp för tankeutbyte och att inte vara alltför fast kring
projektets ramar, samtidigt som det förstås måste finnas en samsyn och ett samhandlande så
långt det är möjligt inom projektet för att det ska lyckas på sikt.
En sak som också bör nämnas är att det finns indikationer på att viss förskolepersonal anser att
det inte primärt ingår i deras uppdrag att arbeta med barnens läsning. Det förekommer
kommentarer som tyder på att man tycker att detta mer är en uppgift för biblioteken, BHV eller
vårdnadshavarna själva. Intrycket bekräftas av projektmedarbetare inom biblioteken. Det är
dock viktigt att påpeka att det också finns många anställda inom förskolan som i högsta grad
anser att främjande av barnens läs- och språkutveckling ingår i deras uppdrag.
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En farhåga som också lyfts är den allmänna risken för att man under en period fokuserar på
något som anses viktigt och att detta sedan ersätts av något annat: ”Det kan vara olika glasögon
i perioder. Tidigare har det varit t.ex. genus. Men böcker och läsning är ju alltid viktigt”
(medarbetare 15, förskollärare)

7.7 Medarbetarnas uppfattningar om projektets förtjänster och utmaningar
Inför Bokstarts-projektets fortsättning på Gotland är det angeläget att ta del av medarbetarnas
erfarenheter av projektets styrkor och utmaningar. Det är också viktigt ur ett nationellt
perspektiv att erfarenheter av olika Bokstarts-projekt i Sverige dokumenteras och förs vidare.

ST

Mot slutet av intervjuerna ombads den intervjuade att sammanfatta vad hen uppfattade som
projektets största förtjänster och utmaningar. Mycket av det som togs upp hade redan berörts i
tidigare svar under intervjun. Här sammanfattas huvudpunkterna i svaren.
Förtjänster med Bokstart som lyfts av de intervjuade är:

Att läsningens betydelse för yngre barn uppmärksammas.

•

Att flera verksamheter samarbetar. Samsyn och gemensamma budskap. Logotypen
känns igen.

•

Konkreta verktyg och metoder för att föra ut läsningen till vårdnadshavarna.

•

Att man når familjer som annars kanske inte läser så mycket med sina barn. Fler läser
och fler besöker biblioteken.

•

Stärkta kontakter mellan bibliotekspersonal och vårdnadshavare.

•

Hembesöken är mycket uppskattade av både bokstartare och vårdnadshavare.

•

Även övriga projektaktiviteter som information via BHV, sång- och lässtunder på
bibliotek och kapprumsbibliotek på förskolor är uppskattade.

•

Att böcker är lättillgängliga i förskolornas kapprumsbibliotek.

•

Att familjer och även projektmedarbetare möter fler och även nyare barnböcker.

•

Att läsningen med yngre barn framstår som viktig genom att höga chefer inom regionen
står bakom projektet och genom att medel avsätts till bokgåvor och aktiviteter.

U
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•

Utmaningar med projektet som lyfts av de intervjuade är:
•

Att projektet organisatoriskt tillhör flera förvaltningar inom regionen. En samordnare
behövs.

•

Ekonomin. Svårigheten att avsätta medel till något som man kanske inte ser resultatet
av förrän om flera år.

•

Att integrera projektet i ordinarie verksamhet, vilket kan kräva omprioriteringar.
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Att få med förskolorna i projektet i större utsträckning. Förankring och implementering
av projektet i förskolan, låta det ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.

•

Att få igång kapprumsbibliotek på de förskolor som ännu inte har dem, vilket kräver
uppmuntran, arbetstid och hjälp med den utrustning som krävs.

•

Att öka utlåningen i kapprumsbiblioteken på förskolorna. Mer information om projektet
till vårdnadshavarna på förskolorna. Att hela personalen hjälps åt kring detta.

•

Att vissa familjer tackar nej till hembesök. Varför tackar de nej? Är det bättre att träffas
på neutral plats, t.ex. på bibliotek?

•

Att som bokstartare ge sig ut på okänd mark och möta familjerna i hemmen kan vara
utmanande, men erfarenheterna av besöken är mycket positiva.

•

Motstånd och dåliga erfarenheter av läsning hos en del vårdnadshavare.

•

Språkliga hinder när vårdnadshavare ej talar svenska. Svårt att nå fram via tolk.

•

Mer kunskap om läsning med barn i andra kulturer skulle behövas.

•

Att nå barn som ej kan svenska och barn med språkstörningar.

•

Att få den arbetstid som behövs för att hinna genomföra olika aktiviteter samt vikarier
vid behov, t.ex. för att kunna delta i möten. Detta gäller särskilt förskolepersonalen.
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•

Att undvika att projektets framgång hänger på enstaka ”eldsjälar”. Att projektet
förankras i hela personalgruppen på t.ex. förskolor och större bibliotek. Att en ny person
tar över uppgifterna om någon i projektet slutar.

•

Att undvika stigmatisering av t.ex. lågutbildade föräldrar inom fokusområden. Att
avdramatisera läsningen med yngre barn gentemot föräldrarna.

•

Att respektera varandras kompetenser mellan de olika verksamheterna.

•

Svårigheter pga. att projektet går in i olika förvaltningar och ibland motstånd mot att
avsätta resurser till något som man inte ser kortsiktiga effekter av.

•

Ekonomin: Kommer medel till en fortsättning att kunna tillföras, t.ex. till hembesök?

•

Vad händer med projektet om det inte längre finns en samordnare/projektledare?

U

•

•

Skärmkonkurrensen, att barn och även en del vuxna tycker att böcker är tråkiga i
jämförelse med t.ex. film.

•

De särskilda omständigheter som har rått under pandemin.

Sammantaget lyfts stora förtjänster med Bokstarts-projektet av de intervjuade. Projektet
upplevs som välorganiserat, tydligt och responsen från familjerna är mycket positiv. Man når
vårdnadshavare som annars inte läser så mycket med sina barn, vilket var en av projektets
viktigaste målsättningar. Att flera verksamheter samarbetar ökar projektets möjligheter att nå
vårdnadshavarna med det gemensamma budskapet om värdet av frekvent och aktiv läsning med
barnet. Fler vårdnadshavare läser med sina barn, och från tidigare ålder. Fler besöker
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biblioteken. Projektet får en tyngd och legitimitet genom att det stöttas uppifrån av höga chefer
inom regionen.
Projektet har också utmaningar. Organisatoriskt är det en utmaning att det tillhör olika
förvaltningar. Finansiering och/eller integrering i ordinarie verksamhet måste lösas. En
samordnare behövs även framöver för att projektet ska löpa på, inte minst när personal byts ut.
Projektet behöver förankras mer och bättre i förskolan. På vissa håll är beroendet av enstaka
medarbetares engagemang alltför stort. Det behövs mer kunskap om varför vissa
vårdnadshavare tackar nej till hembesök, liksom mer kunskap om läsning med yngre barn i
andra kulturer.

ST

7.8 Medarbetarnas tankar om vad som är viktigt att tänka på inför projektets fortsättning
på Gotland
Avslutningsvis tillfrågades de intervjuade projektmedarbetarna om de utifrån sina erfarenheter
ville framföra något om vad som kan vara viktigt att tänka på inför projektets fortsättning på
Gotland och om de ansåg att något borde göras på annat sätt framöver.
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Många av de intervjuade hade tankar om hur hembesök och samtal om böcker och läsning med
barn och vårdnadshavare skulle kunna organiseras framöver. Flera önskar att alla familjer skulle
kunna få hembesök. Kanske skulle det ge bättre utdelning att alla får ett besök än att vissa får
två och andra inget. Ska boksamtal ske på BVC, på bibliotek eller på förskolan? Ett förslag som
nämns är att man skulle kunna ha hembesök av bokstartare vid 6 månader, hembesök från BVC
vid 8 månader, samtal på förskolan vid 15-18 månader (dock inte vid inskolningen) och på
biblioteket vid 3 år. En BHV-sköterska säger följande:
Det vore bättre att erbjuda alla förstagångsföräldrar hembesök istället för att gå på postnummer. Det är bättre att
alla får detta med första barnet än att vissa erbjuds till fler barn och andra inte alls. Då skulle man nå fler. Det är
ju även så att syskon för vidare till småsyskonen! (medarbetare 20)

Behovet av att det skapas kontaktytor inom projektet där dessa inte redan finns lyfts också, t.ex.
mellan alla kapprumsbiblioteksansvariga och mellan medarbetare i de olika verksamheterna
inom samma geografiska område (BHV, bibliotek, förskolor, öppna förskolan). Om man
träffades mer mellan de olika verksamheterna inom ett område skulle nog engagemanget för
projektet och insikten i varandras förutsättningar och kompetenser öka.
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Det är viktigt med infodagar då och då för att påminna och fortbilda. Det är viktigt att ny
personal introduceras i projektet och aktiviteterna. Att öppna förskolan deltar också framöver
är betydelsefullt, eftersom alla barn inte går i förskolan.
Förskolepersonalen lyfter behovet av lite arbetstid för att hinna sköta kapprumsbiblioteken samt
behovet av stöd från ledningen/rektorerna. Flera biblioteksanställda säger att de gärna skulle
besöka förskolorna mer, både för att informera vårdnadshavare och för att fortbilda personalen
om Bokstart, barnlitteratur och läsning med yngre barn, om önskemål finns. De kan också ta
emot grupper av förskolebarn på biblioteket, för läs- och sångstunder.
I kapprumsbiblioteken är det viktigt att tänka på hur böckerna placeras, så att barnen ser och
når dem. Att de finns är ett sätt att introducera barnen till bibliotek. Det vore värdefullt att
kartlägga utlåningen om det går att göra utan att det blir för krångligt och tar för mycket tid.
Vilka lånar, och vilka böcker?
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För att projektmedarbetare ska kunna delta i projektmöten krävs det att det ordnas vikarier vid
dessa tillfällen, och/eller att mötena hålls vid tider då det är mindre att göra i de berörda
verksamheterna.
Det är viktigt att möta familjerna på rätt sätt så att man inte stöter bort dem. En
biblioteksanställd uttrycker det på följande sätt:

ST

Det är viktigt att inte vara för ”präktig” så att man stöter bort vårdnadshavare som inte läser så mycket. Det är
viktigt att vara försiktig för att nå dessa, att de känner sig trygga, att mötet är trevligt och socialt. Man kan ta en
fika och komma in på böcker och läsning på ett avslappnat och opretentiöst sätt. De som tackar nej, jag tänker
särskilt på en familj – viktigt att inte vara ”för perfekt” själv. Det kan bli väldigt jobbigt för familjer att känna att
de ska leva upp till en massa krav. Många har ont om pengar och vill kanske inte visa upp sina hem – med alla
krav på hur det borde se ut, vara. Kanske träffas någon annanstans, på en mer neutral plats? Kommer alla till BVC?
(medarbetare 9)

Detta med fokusområden kan vara lite laddat och stöta bort vissa föräldrar. En BHV-sköterska
nämner t.ex. att en förälder som var lärare tackade nej till hembesök när hon förstod att familjen
erbjöds det pga. bostadsorten.
Flera uttrycker önskemål om att man ska följa upp projektet i skolan – både för att se vad det
har gett barnen mer långsiktigt, och för att skolan ska ta vid på ett bra sätt när barnen lämnar
förskolan.
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Behovet av en samordnare för projektet, långsiktighet och hållbar finansiering lyfts av många
av de intervjuade.

7.9 Sammanfattning

U

Intervjuerna med projektmedarbetare genomfördes från december 2020 till februari 2021.
Sammanlagt intervjuades 22 personer ur olika yrkeskategorier och med olika roller i projektet.
Projektmedarbetarna utför många olika arbetsuppgifter inom projektet och flera medarbetare
har mer än en roll i projektet. Chefer inom regionen ansvarar för förankring av projektet inom
olika förvaltningar och verksamheter och är engagerade i projektets fortlevnad (finansiering,
och integrering i ordinarie verksamhet). Projektledningen har ansvarat för projektets
utformning och genomförande. Bokstartarna har genomfört hembesöken vid 6 och 11 månader.
De biblioteksanställda har varit kontaktpersoner för förskolornas kapprumsbibliotek och har
även i vissa fall ordnat sång- och lässtunder för yngre barn på biblioteken. Den intervjuade
förskolepersonalen har varit ansvariga för kapprumsbibliotek och information till
vårdnadshavare på förskolorna. En del av projektmedarbetarna ingår också i projektets
styrgrupp eller arbetsgrupp.
Många av arbetsuppgifterna upplevs som tydliga av projektarbetarna. Möjligen finns det ibland
en oklarhet i arbetsfördelning mellan biblioteken och förskolorna kring kapprumsbiblioteken.
Bokstartarnas och BVC-sköterskornas arbetsuppgifter verkar upplevas som tydligast och
arbetet flyter på enligt den plan som finns.
Projektmedarbetare som har varit med sedan projektet startade förefaller oftast mer engagerade
och trygga i projektet än medarbetare som har kommit till efterhand. Ibland fungerar
överlämningen men inte alltid. Vikarier och personalbrist lyfts fram som försvårande faktorer.
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Projektmedarbetarna lyfter fram många positiva intryck av projektet och av aktiviteterna.
Projektet är uppskattat och upplevs som välorganiserat, med tydlig information. Det är lätt att
komma i kontakt med projektledaren vid behov. Hembesöken, sång- och lässtunderna på
bibliotek och på öppna förskolan fungerar bra och är mycket uppskattade. BHV:s insatser
fungerar bra. En del kapprumsbibliotek på förskolor fungerar bra. Kontakten mellan regionen,
projektledning, BHV och biblioteken är välfungerande. På förskolorna upplever man att
kontakterna med bibliotekarierna fungerar mycket bra. Kunskapsdagar som den som ägde rum
7 januari 2021 upplevs som mycket positiva för att påminna om projektet och inspirera till
deltagande. Flera projektmedarbetare uttrycker att det var positivt att chefer inom
regionledningen deltog och visade att de står bakom satsningen på Bokstart. Det ger projektet
en tyngd hos de deltagande verksamheterna och innebär ett stöd för projektmedarbetarna i deras
arbete inom projektet.
Projektet innebär en samverkan mellan tre förvaltningar: hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet anses lyckat och gör
skillnad, men det är ändå en utmaning med projekt som kräver samfinansiering i olika
förvaltningar. Det kan vidare upplevas svårt att avsätta medel när resultaten kanske inte syns
på flera år.
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På förskolorna är det en stor spridning hos personalen i kunskap om och engagemang för yngre
barns läsning och språkutveckling. En del kapprumsbibliotek fungerar dåligt. Bibliotekarier
upplever att kontakten med vissa förskolor fungerar trögt. Förskolerektorernas inställning till
projektet upplevs som varierande. Ibland sker kulturkrockar mellan förskola, bibliotek och
projektledning. Det kan handla om att man inte riktigt förstår varandras arbetssituationer eller
inte är tillräckligt insatta i varandras kompetenser. Det tar tid att förankra ett projekt som
Bokstart i en så stor och komplex verksamhet som förskolan.
På vissa håll är projektet alltför beroende av eldsjälar. Projektets framgång är ibland alltför
personberoende.
Flera projektmedarbetare uttrycker att det kan vara svårt att nå familjer som är lågutbildade,
högutbildade samt flerspråkiga. Mer kunskap om läsning med yngre barn i andra kulturer
behövs.
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Flera av de intervjuade på förskolorna anser att stödet från projektet har fungerat bra och de
upplever att många vårdnadshavare är positivt inställda. Dock är det en svårighet att ingen
arbetstid finns avsatt. Det är svårt att hinna delta i projektmöten och att hinna sköta
kapprumsbiblioteket. Pandemin har inneburit extra svårigheter för både hembesök och
kapprumsbibliotek.
Flera bokstartare och andra projektmedarbetare lyfter att det är viktigt att aktiviteterna och
informationen upplevs som opretentiösa och att man inte skrämmer bort vårdnadshavarna
genom att komma med pekpinnar. Generellt upplever man attityden inom projektet som positiv
och passande i förhållande till målgruppen.
Projektmedarbetarnas förutsättningar för att kunna genomföra sina uppgifter inom projektet
upplevs i många avseenden som tillfredsställande. Informationen om och från projektet upplevs
som bra och tydlig. Rutinerna för att informera nya projektmedarbetare skulle kunna förbättras.
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Projektmedarbetarna upplever överlag att de har tillräcklig kunskap om läsning med yngre barn
och barns språkutveckling. En del förskolepersonal upplever brister på området.
Den arbetstid som är avsatt för uppgifterna upplevs inom projektledning, bibliotek och BHV
som i stort sett tillräcklig. Inom förskolorna uttrycker dock många att tiden inte räcker till för
att hinna delta i projektmöten, engagera sig ordentligt i kapprumsbibliotek och informera till
vårdnadshavare. Ingen arbetstid har avsatts för detta. Spridningen mellan förskolor och
förskolepersonal kan vara stor och kan handla om sådant som stöd från rektor, möjligheterna
att ordna och underhålla kapprumsbiblioteket, tid och rutiner för att informera vårdnadshavarna,
rutiner för bokönskemål och boköverlämning, kontakter med bibliotekarien, möjligheten att
integrera aktiviteter i ordinarie verksamhet, stödet från kolleger samt den egna kunskapen om
och engagemanget i läsning med yngre barn.
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Samverkan inom Bokstarts-projektet sker på flera olika nivåer och i många sammanhang, både
vertikalt och horisontellt. Merparten av projektmedarbetarna upplever att de har de kontaktytor
som de behöver för att kunna diskutera sina arbetsuppgifter och få stöd av ledning och kolleger
under projektet. Inom ledning, bokstartargruppen, BHV och biblioteken upplevs samarbetet
med både ledning och kolleger överlag som tillfredsställande, och regelbundna möten sker där
det är möjligt att lyfta olika Bokstarts-frågor. Kontaktytor saknas dock mellan de
bokstartsansvariga på förskolorna, samt mellan representanter för verksamheterna inom ett visst
geografiskt område. På en del bibliotek tenderar Bokstart att vara ett enpersonsprojekt.
Önskemål finns om att fler ur personalen engageras och att yngre barns läsning integreras mer
i ordinarie verksamhet.
Från projektledning och bibliotek upplever man ofta kontakten med förskolorna som trög, om
det inte finns en eldsjäl som engagerar sig. Inom projektledningen finns en förståelse för att det
tar tid att få med förskolan ordentligt i Bokstart. Förskolan är en komplex verksamhet med
många anställda. Samarbetet mellan bibliotek och förskola fungerar på vissa håll bra. Det
underlättar om det sedan tidigare fanns upparbetade kontakter mellan bibliotek och förskola.

U

I sina svar på frågan [h]ar din medverkan i projektet på något sätt förändrat din syn på yngre
barns läsning, och i så fall hur? berättar många av de intervjuade att de redan hade
uppfattningen att det är viktigt att läsa med yngre barn, samt kunskap på området utifrån sina
yrkesroller. Många säger dock att projektet har tjänat som en påminnelse om att detta är viktigt
samt att de fått mer kunskap på vissa områden, t.ex. beträffande hur man kan läsa med barn och
hur tidigt barn kan ta till sig läsningen. Många nämner också att projektet innebär ett stöd och
verktyg i att föra ut läsningen till barn och vårdnadshavare.
Överlag finns det en samsyn hos projektmedarbetarna kring projektets målsättningar och barns
läsning, möjligen med undantag för en del förskolepersonal.
Sammantaget lyfts stora förtjänster med Bokstarts-projektet av de intervjuade
projektmedarbetarna. Projektet upplevs som välorganiserat, tydligt och responsen från
familjerna är mycket positiv. Man når vårdnadshavare som annars inte läser så mycket med
sina barn, vilket var en av projektets viktigaste målsättningar. Att flera verksamheter samarbetar
ökar projektets möjligheter att nå vårdnadshavarna med det gemensamma budskapet om värdet
av frekvent och aktiv läsning med barnet. Fler vårdnadshavare läser med sina barn, och från
tidigare ålder. Fler besöker biblioteken. Projektet får en tyngd och legitimitet genom att det
stöttas uppifrån av höga chefer inom regionen.
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Projektet har också utmaningar. Organisatoriskt är det en utmaning att det tillhör olika
förvaltningar. Finansiering och/eller integrering i ordinarie verksamhet måste lösas. En
samordnare behövs även framöver för att projektet ska löpa på, inte minst när personal byts ut.
Projektet behöver förankras mer och bättre i förskolan. På vissa håll är beroendet av enstaka
medarbetares engagemang alltför stort. Det behövs mer kunskap om varför vissa
vårdnadshavare tackar nej till hembesök, liksom mer kunskap om läsning med yngre barn i
andra kulturer.

ST

Gällande önskemål för framtiden framför många av de intervjuade tankar om hur hembesök
och samtal om böcker och läsning med barn och vårdnadshavare skulle kunna organiseras
framöver. Flera önskar att alla familjer skulle kunna få hembesök. Ett förslag som nämns är att
man skulle kunna ha hembesök av bokstartare vid 6 månader, hembesök från BVC vid 8
månader, samtal på förskolan vid 15-18 månader (dock inte vid inskolningen) och på biblioteket
vid 3 år.
Förskolepersonal lyfter behovet av lite arbetstid för att hinna sköta kapprumsbiblioteken samt
behovet av stöd från ledningen/rektorerna. Ett annat önskemål är att man ska följa upp projektet
i skolan – både för att se vad det har gett barnen mer långsiktigt, och för att skolan ska ta vid på
ett bra sätt när barnen lämnar förskolan.

U

TK
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Behovet av en samordnare för projektet, långsiktighet och hållbar finansiering lyfts av många
av de intervjuade.
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8 Analys och diskussion

ST

Den forskningsstudie som här presenteras syftar till en fördjupad utvärdering och analys av de
insatser som har genomförts inom Bokstarts-projektet på Gotland 2018-2021, med fokus på
vårdnadshavares och projektmedarbetares upplevelser av projektet och dess aktiviteter. Syftet
är också att utifrån dessa gruppers intryck resonera om de möjligheter och utmaningar som
projektet har inneburit under den tid som det har finansierats av Kulturrådet, och att ge
rekommendationer inför projektets fortsättning på Gotland i regional regi. I kapitel 6 och 7
redovisades resultaten av enkätundersökningen med vårdnadshavarna och intervjuerna med
projektmedarbetarna. I detta kapitel analyseras resultaten utifrån studiens tre frågeställningar,
med koppling till den teori och tidigare forskning som presenteras i kapitel 3. Avslutningsvis
diskuteras några ytterligare perspektiv på studien.

8.1 Projektets inverkan på de medverkande gruppernas attityder till yngre barns läsning

TK
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Vilken inverkan har projektet haft på de medverkande gruppernas attityder till yngre barns
läsning? I enkätstudien uppger många vårdnadshavare att de på grund av Bokstarts-projektet
läser mer med sitt barn, börjar läsa tidigare i barnets liv, tycker att det är roligare att läsa och
gör det på ett mer aktivt sätt. Många vårdnadshavare beskriver att de har fått en större insikt i
läsningens betydelse för barnets språkutveckling och utveckling av litteracitet. En del
vårdnadshavare uppger att de själva har börjat läsa mer på grund av projektet. Det är tydligt att
projektet i hög grad främjar utveckling av familjernas litteracitet (family literacy). Dock är det
angeläget att ta reda på mer om varför enstaka familjer avböjer hembesök, och att inom
projektet utveckla metoderna och den kunskap som krävs för att nå också dessa vårdnadshavare.
Inom barnhälsovård och bibliotek uppger de flesta intervjuade medarbetarna att de redan hade
en insikt i läsningens betydelse för yngre barns språkutveckling och utveckling av begynnande
litteracitet (emergent literacy). Projektet har dock gett vissa medarbetare mer kunskap på
området. Det har tjänat som en påminnelse om läsningens betydelse och det har erbjudit ramar
och verktyg som leder till att det blir lättare att föra fram det gemensamma budskapet.
Samarbetet mellan barnhälsovård, bibliotek och förskola innebär att budskapet förstärks.

U

Inom förskolan är bilden mer splittrad. Delar av personalen uppger att de redan hade tillräcklig
kunskap om yngre barns läsning. Andra säger att projektet har gett dem ny kunskap på vissa
områden. Ytterligare andra beskriver att de pga. tidsbrist inte har kunnat engagera sig i
projektet. I intervjuer med projektledning och bibliotekspersonal framkommer upplevelser av
bristande engagemang och bristande kunskap hos en del förskolepersonal om läsningens
positiva inverkan på yngre barn. Överlag bidrar projektet till utveckling av barnens begynnande
litteracitet (emergent literacy), och det finns till stor del en samsyn hos de medverkande
aktörerna kring vad detta innebär. En del medarbetare inom framför allt förskolan verkar inte
helt dela projektets syn på hur, i vilka sammanhang och med hjälp av vem som barns
begynnande litteracitet ska utvecklas.
Den dialogiska läsning som i enlighet med ett socio-kulturellt perspektiv på lärande förespråkas
inom projektet delas i hög grad av projektmedarbetare och återspeglas i vårdnadshavares
uppfattningar om hur läsningen bör gå till, vilka förmågor läsningen ska utveckla hos barnet
och lässtundens betydelse för att skapa närhet och interaktion mellan vårdnadshavare och barn.
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Det finns indikationer på att äldre, mer traditionella synsätt på läsning med yngre barn lever
kvar hos viss förskolepersonal, och kanske hos en del biblioteksanställda.

8.2 Gruppernas samarbete för att nå målet att öka läsningen med yngre barn

ST

Hur har projektledning, bokstartare, barnhälsovård, bibliotek, förskola och öppen förskola
samarbetat för att nå målet att öka läsningen med yngre barn? Hur har interaktionen fungerat
inom och mellan dessa grupper? Samarbetet inom och mellan de olika verksamheterna inom
projektet beskrivs överlag som välfungerande. Projektet upplevs som tydligt och välorganiserat
och tillhandahåller i många avseenden de ramar som krävs för att medarbetarna ska kunna verka
för utveckling av yngre barns läsning i dialog med vårdnadshavarna. Projektet har föregåtts av
horisontellt nätverkande på Gotland vilket har utgjort en bra grund för den vertikala och mer
hierarkiska styrning som projektet har idag, och som krävs för att det ska fungera långsiktigt.
Projektet har inslag av horisontellt nätverkande, vilket kan ses som ett uttryck för medarbetares
engagemang i projektet. Synpunkter och idéer som framförs underifrån förefaller tas till vara
på högre nivåer, vilket ökar projektets möjligheter över tid till förfining av arbetsmetoder och
adekvat anpassning till målgruppen, lokala förutsättningar och till de olika
verksamhetskulturerna.
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Förskolan som organisation har halkat efter i projektet, vilket kan ses som naturligt utifrån det
faktum att förskolan är en avsevärt större och mer komplex verksamhet än barnhälsovård, öppen
förskola och bibliotek. Rånlund m.fl. (2020) noterar att förskolan generellt är den verksamhet
som är svårast att inkludera i Bokstarts-projekt i Sverige; resultatet är inte unikt för Gotland.
Tydligare ledning och bättre förutsättningar för de bokstartsansvariga att kunna utföra sina
uppgifter inom projektet krävs inom förskolan.

U

I förhållande till den så kallade samhandlingstrappan (se kapitel 3) kan konstateras att samtal
förs på ett fungerande sätt inom projektet, att samsynen kring projektets målsättningar är stor,
att det finns en välorganiserad samverkan med tydliga aktiviteter, och att samhandling delvis
har etablerats. I viss mån brister samsyn och samverkan, framför allt inom förskolan. Rydsjö
(2012) beskriver förekomsten av gemensamma synsätt, fungerande organisation och tydliga
regelverk som avgörande förutsättningar för fungerande samarbete mellan verksamheter. Det
kan konstateras att vissa ramfaktorer som arbetstid för personal och fysiska förutsättningar för
att inrätta och upprätthålla kapprumsbibliotek på förskolorna inverkar på projektets framgång i
förskolan. Bundy (2004) lyfter brister i finansiering och otillräcklig arbetstid för
bibliotekspersonalen som hinder för projektet i Australien. I Sverige upplevs brist på arbetstid
i första hand inom förskolan. På bibliotek, inom barnhälsovård och på öppna förskolan upplevs
tiden för att hinna genomföra uppgifterna inom projektet som rimligare än inom förskolan.
Bundy (2004), Rydsjö (2012), Sun m.fl. (2013), Rix m.fl. (2015) och Rånlund m.fl (2020) lyfter
alla behovet av nationell styrning för att Bokstarts-projekt ska bli framgångsrika, i kombination
med förankring hos lokala myndigheter, lokala anpassningar och implementering i ordinarie
verksamheter. En skillnad mellan olika länder är om projektet finansieras av privata aktörer
eller genom offentliga medel. I Sverige finansieras projektet genom offentliga medel. Skilda
ekonomiska förutsättningar inom olika kommuner kan dock leda till olikartade förutsättningar
för projektet i olika kommuner och regioner.
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Faktorer som inverkar på projektets framgång lyfts av flera forskare. Sun m.fl. (2013) pekar på
organisatoriska förutsättningar, personliga attityder hos projektmedarbetarna, socioekonomiska, geografiska och demografiska faktorer, förekomsten av goda exempel på att
projektet har lyckats på andra orter och fungerande samarbete mellan de olika aktörerna inom
projektet. Rydsjö (2012) lyfter en bred samverkan över sektorsgränser med inslag av både
integrering och styrning och förekomsten av kunskap, kompetens och politisk vilja som
avgörande faktorer. Personberoende är ett vanligt problem inom Bokstart och liknande
lässatsningar, dvs. att projektets framgång är alltför beroende av enstaka medarbetares
personliga engagemang. Detta noteras även inom Bokstart Gotland.

ST

8.3 Resultat av projektaktiviteterna i förhållande till de resurser de kräver
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Hur givande förefaller de olika projektaktiviteterna ha varit i förhållande till de resurser som de
har krävt? Når man vårdnadshavarna på de sätt som det var tänkt? De Bondt m.fl. (2020) visar
i sin internationella metastudie av olika läsprograms effekter att programmen, varav Bokstart
är ett, har stora effekter för utvecklingen av familjernas litteracitet och för barns begynnande
litteracitet före skolstarten. Effekterna kvarstår under de första skolåren. Som
framgångsfaktorer lyfts många personliga kontakter med vårdnadshavarna, information om
läsningens betydelse samt att man konkret visar vårdnadshavarna hur de kan läsa med sina barn.
Effekterna är störst i familjer i socio-ekonomiskt utsatta områden. Vårdnadshavare tenderar
generellt att värdera information om läsningens betydelse som ges via barnhälsovården högre
än information som ges genom t.ex. bibliotek.
Även Rix m.fl. (2015) lyfter fram den personliga kontakten mellan familjer och
projektmedarbetare (i detta fall bokstartare i Storbritannien), och bokstartarens förmåga till att
anpassa sig och vara lyhörd i kontakten, som viktiga framgångsfaktorer. Det kan vara svårt att
nå de familjemedlemmar som inte direkt har deltagit i projektet; budskapen når inte alltid hela
familjen.
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Hygum Espersen (2016) nämner fyra olika omständigheter som avgörande för Bokstartsprojektets framgång i Danmark: 1. Att träffas på andra ställen än på biblioteken, så att
maktförhållandet flyttas från biblioteken till familjerna, 2. Att aktiviteter ordnas i
bostadsområdena, nära familjerna, och i samarbete med lokala aktörer som förskola och
socialtjänst, så att dessa lokala aktörers kontaktnät och kunskaper om familjerna kan utnyttjas
för att nå familjerna, 3. Att kontakten med familjen är personlig och att en tillit hos familjen
byggs upp så att en vilja att delta i Bokstarts-aktiviteter i lokalområdet, utöver hembesöken av
bokstartare, uppstår, och 4. Att familjerna själva upplever ett behov och har önskemål om de
aktiviteter som erbjuds.
Det kan konstateras att Bokstart Gotland i hög grad uppfyller de förutsättningar för att sådana
projekt ska lyckas som beskrivs i tidigare forskning. Samtliga aktiviteter, med undantag för att
kapprumsbibliotek inte alltid har kommit igång eller är så livaktiga på förskolor, upplevs av
vårdnadshavare och projektmedarbetare som lyckade och givande. Det personliga mötet mellan
bokstartare, BHV-sköterska och familjerna upplevs som särskilt värdefullt och är den aktivitet
som vårdnadshavarna uttrycker har störst inverkan på deras läsning med barnet. Att ytterligare
aktiviteter och uppföljning erbjuds inom bibliotek, öppen förskola och förskola bidrar till att
insikterna underhålls och får starkare fäste hos vårdnadshavarna.
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8.4 Övriga iakttagelser

ST

I sina slutsatser om Bokstart i Sverige konstaterar Rånlund m.fl. (2020) att projekten på olika
orter har både likheter och skillnader. Metoder och målgrupper är likartade. Hembesöken
beskrivs som mycket givande men är kostsamma. En fråga som diskuteras är om man bör
eftersträva nationella riktlinjer för hur projektet ska genomföras eller fortsätta med lokala
anpassningar. En annan viktig fråga är om man ska satsa på att nå så många familjer som möjligt
eller fokusera på utvalda grupper. Ett generellt problem är att man når för få barn. I små
landsbygdskommuner är det lättare att nå alla barn i en årskull än i större städer. På Gotland
innebär det avgränsade geografiska området, den relativt låga befolkningsmängden och i
förhållande till större städer kortare beslutsvägar och färre involverade personer i olika
verksamheter goda förutsättningar för att projektet ska kunna nå flertalet barn som föds och bli
en välintegrerad och bestående insats i verksamheternas gemensamma arbete med att verka för
god läsning med yngre barn.
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Trots att många vårdnadshavare och projektmedarbetare har fått komma till tals i de studier
som beskriva i rapporten förekommer det också ohörda röster. Det hade varit önskvärt att också
intervjua rektorerna inom förskolan för att få ta del av deras perspektiv på implementeringen
av Bokstart i förskolan. Det hade varit intressant att högre utsträckning få ta del av de hinder
och svårigheter som upplevs av bokstarts-ansvariga på förskolor där kapprumsbibliotek ännu
inte har kommit igång. Det finns också ett behov av att undersöka närmare varför en del familjer
avböjer hembesök. Förmodligen kräver detta personliga möten med vårdnadshavare. Det kan
vara svårt att i en enkät beskriva personliga skäl till en avvaktande hållning gentemot projektet
och i fråga om läsning med yngre barn.
I rapporten står böcker och läsning i fokus. Det bör påpekas att projektet också har inkluderat
sånger, och att den läsning som visas för vårdnadshavarna i många avseenden är multimodal.
Röster, ansiktsuttryck, kroppsspråk och olika hjälpmedel används vid sidan av boken för att
väcka barnets intresse.

U

Vidare finns ett behov av att diskutera hur barns och vårdnadshavares digitala litteracitet kan
kopplas samman med de aktiviteter som erbjuds inom Bokstart.
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9 Slutsatser och rekommendationer
Utifrån den följeforskning om Bokstart Gotland som presenteras i denna rapport kan följande
slutsatser dras:
Fler vårdnadshavare har insett läsningens betydelse och värde för yngre barn. De läser
oftare med sina barn och på ett mer interaktivt sätt.

•

Inom de medverkande verksamheterna (BHV, bibliotek, öppna förskolan, förskolan)
innebär projektet en påminnelse om hur viktig läsningen med yngre barn är och utgör
ett stöd och verktyg i att föra ut detta till vårdnadshavarna.

•

Samarbetet mellan och inom verksamheter och mellan projektdeltagare har i många
avseenden fungerat bra.

•

Svårigheterna gäller främst att i större utsträckning förankra projektet hos
förskolepersonalen.

•

Att projektet innehållsligt tillhör flera förvaltningar innebär en organisatorisk utmaning
på övergripande nivå.

•

Att vårdnadshavarna möter projektet i flera verksamheter och genom olika typer av
aktiviteter skapar synergieffekter. Fler familjer besöker t.ex. biblioteken eftersom de har
mött projektet hos BHV och vid hembesök av bokstartare.
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•

Förekomsten av vikarier och att projektmedarbetare ibland slutar innebär utmaningar
inom alla projektets verksamheter. Överlämningen av Bokstarts-uppgifterna vid
nyanställning fungerar inte alltid. Vikarier hinner ofta inte sätta sig in i projektet.

•

Hembesöken är den insats som kräver mest resurser. Samtidigt är de mycket
uppskattade och förefaller ha stor inverkan på vårdnadshavares attityder till läsning med
yngre barn.

•

Bokgåvorna är mycket uppskattade av barn och vårdnadshavare och kommer till
användning i hemmen.

•

De insatser som görs via BHV fungerar bra, verkar kunna rymmas inom ordinarie
verksamhet och når alla familjer. Det kan dock vara svårt att hinna ägna tillräcklig tid
åt information om läsning och språkutveckling vid besöken eftersom det är mycket
annat som ska hinnas med.
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•

•

Sång- och lässtunder på bibliotek är mycket uppskattade och kan ingå i den ordinarie
verksamheten. Men de kanske inte når vårdnadshavare som annars inte läser med sina
barn – särskilt inte om hembesöken tas bort, eftersom den personliga kontakten med
bibliotekarier som gör hembesöken verkar leda till att fler familjer besöker biblioteken.

•

Kapprumsbiblioteken och föräldrainformation på förskolorna är inte särskilt
resurskrävande och kan ge goda effekter i form av en kontinuerlig påminnelse om
läsningens värde och lättillgängliga böcker för utlåning. Lite extra arbetstid till ansvarig
personal skulle troligen ge god effekt.

•

Även om projektet överlag är välorganiserat och förankrat i verksamheterna
förekommer personberoende av enstaka ”eldsjälar”, särskilt inom förskolan.
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Det är viktigt att inte på förhand anta att alla projektmedarbetare tycker lika, och att
bibehålla ett tillåtande och prestigelöst klimat runt projektet för att medarbetarna ska
vara engagerade.

•

Det behövs mer kunskap om anledningarna till att vissa vårdnadshavare tackar nej till
hembesök liksom om anledningarna till att förskolepersonal ibland inte vill engagera
sig i projektet. Att tiden inte räcker till eller att man redan har kunskap på området anges
som skäl av vissa, men många uppger inget skäl.

•

Det behövs ytterligare kunskap hos projektmedarbetare om yngre barns läsning i andra
kulturer, mer samarbete med tolkarna samt i vissa fall fler böcker på barnens språk.

Rekommendationer:

ST

•

För projektets långsiktiga överlevnad är det viktigt att en samordnare finns. Det behövs
någon som håller samman insatserna, kan svara på frågor och som ser till att
projektmedarbetare som slutar ersätts och att nya projektmedarbetare får information
om sina Bokstarts-uppgifter.



Det personliga mötet mellan projektmedarbetare och familj framstår som särskilt
värdefullt för projektets möjlighet att göra skillnad för yngre barns läsning och
språkutveckling. Det är också viktigt att ett personligt möte följs upp för att insikterna
ska bli bestående, kanske både genom ytterligare personliga möten och genom
Bokstarts-aktiviteter i olika verksamheter. Var och när mötena ska ske, och inom vilka
verksamheter, kan diskuteras.
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En kontaktyta/ett nätverk mellan de kapprumsbiblioteksansvariga på förskolorna bör
inrättas, så att dessa får möjligheter att utbyta erfarenheter och stötta varandra i arbetet.



Arbetstid bör avsättas för de kapprumsbiblioteksansvariga på förskolorna, förslagsvis
1-2 timmar per vecka. Detta skulle sannolikt öka både möjligheten och viljan att sköta
kapprumsbiblioteket, att informera vårdnadshavarna och att sprida projektet till
kollegerna på förskolan.



Kontaktytor mellan de som är verksamma inom projektet i ett visst område bör skapas
så att personal från bibliotek, BHV, förskola och öppen förskola kan träffas, få kunskap
om varandras uppdrag och utbyta erfarenheter. En sådan personlig kontakt har stor
potential att leda till att projektet blir ännu mer framgångsrikt lokalt i de olika områdena.



Gemensamma fortbildningsträffar och möten om Bokstart på Gotland likt
Kunskapsdagen 7 januari 2021 bör hållas återkommande för att påminna om projektet.
Att chefer i regionen deltar är värdefullt för projektets förankring hos medarbetarna i de
olika verksamheterna.



Huruvida insatserna bör fokuseras till de familjer som är i störst behov av dem eller
omfatta alla barn som föds på Gotland är en svår fråga. Familjer med större behov kan
behöva mer omfattande insatser för att insatserna ska göra skillnad, samtidigt som alla

U
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barn gynnas av att läsningen uppmärksammas. Projektets implementering och
fortlevnad i de olika verksamheterna skulle troligen gynnas mest av att alla barn, och
därmed flertalet anställda inom BHV, bibliotek, förskola och öppen förskola, omfattas
i någon grad. På nationell nivå (Rånlund m.fl. 2020) har det framkommit att många av
de lokala Bokstarts-projekten når för få barn. En rimlig medelväg skulle kunna vara att
alla barn som föds på Gotland erbjuds vissa aktiviteter, samtidigt som det finns ett visst
utrymme för extra insatser där de behövs.
Fortbildning för projektmedarbetarna rörande läsning med yngre barn i andra kulturer
bör ordnas och tolkar bör informeras om projektet, för att man i större utsträckning ska
kunna nå flerspråkiga familjer.

ST



Medan jag har utfört den följeforskning på Bokstart Gotland som presenteras i denna rapport
har jag slagits av den glädje över projektet som många projektmedarbetare och vårdnadshavare
ger uttryck för. Det är tydligt att vårdnadshavarna verkligen uppskattar Bokstart och att
hembesök och andra aktiviteter faktiskt påverkar deras förhållningssätt till läsning med yngre
barn. Jag avslutar med två citat från de studier som jag har genomfört:
Det har varit jätteroligt att jobba med Bokstart och jag hoppas att det inte tar slut! (BHVsköterska)

U

TK
A

Ett fantastiskt projekt som ger ett mer jämställt samhälle och mer lika förutsättningar för barn.
(vårdnadshavare)
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ST

Bilaga 1. Enkät till vårdnadshavare

TK
A

Enkät om böcker och läsning på Gotland i åldern 0-3 år

Hej! Just nu pågår en satsning på böcker och läsning för barn på Gotland i åldern
0-3 år. Projektet heter Bokstart. Vi skulle vilja veta vad ni vårdnadshavare tycker
om de olika Bokstarts-aktiviteterna, och hur ni ser på böcker och läsning.
Utvärderingen görs i samarbete med Uppsala universitet, Campus Gotland.
Enkäten fylls i på BVC vid 18-månadersbesöket. Den är helt anonym och det finns
inga svar som är rätt eller fel.
Vi är mycket tacksamma för era svar!

hälsningar,
universitet)
och

U

Vänliga
Annika
Hillbom
(forskare,
Uppsala
Catharina Ampler (projektledare, Bokstart)

Vi som fyller i enkäten är (ringa in ett svar):

Ena föräldern

Båda föräldrarna tillsammans

Annan: ____________

VÄND
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Svara på följande frågor:
1. Vilka aktiviteter har du/ni/ert barn deltagit i och hur mycket tyckte ni att de gav?

Aktivitet

Har
Hur bra var aktiviteten?
deltagit = Ringa in en siffra.
X

ST

1 = Gav ingenting
2 = Gav litegrann
3 = Bra
4 = Mycket bra

0 = Minns inte/ingen uppfattning

a. Hembesök av Bokstartare vid cirka 6
månader (bokgåva, läsning)

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

TK
A

b. Hembesök av BVC-sköterska med bland
annat bokgåva och information om små barns
språkutveckling vid cirka 8 månader

1

c. Hembesök av Bokstartare vid cirka 11
månader (bokgåva, läsning)
d. Babysagostund på bibliotek (sånger, läsning)
e. Sång- och lässtund på Öppna förskolan

U

f. Personalen på förskolan har berättat om
läsning och små barns språkutveckling
(Bokstarts-information), t.ex. vid föräldramöte
g. Det finns Kapprumsbibliotek på mitt barns
förskola
(kapprumsbibliotek = böcker som kan lånas i
hallen på förskolan)
h. Lånat böcker i Kapprumsbibliotek
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2. Om ditt/ert barn har fått 2 hembesök av Bokstartare (6 månader, 11 månader),
var besöken lika viktiga? Ringa in ett svar.
Det hade räckt med 6-månadersbesöket.



Det hade räckt med 11-månadersbesöket.



Det var bra att få båda besöken.



Inget av besöken gav så mycket.

ST



3. Om du/ni blev erbjudna hembesök men tackade nej, varför tackade du/ni nej?
Ringa in alla svar som stämmer eller skriv en egen förklaring.
Jag/Vi läser redan för mitt/vårt barn och tyckte inte att hembesök behövdes.



Det är mycket annat att tänka på när man har fått barn; jag/vi hann/orkade inte.



Jag/vi vill inte få hembesök.

TK
A



Annan anledning: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

U

4. Ringa in de ställen där du/ni har märkt av Bokstarts-projektet, t.ex. genom att
ni har sett Bokstarts-loggan (katten) eller Bokstarts-böckerna.


BVC



Förskolan



Öppna förskolan



Biblioteket
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Aldrig



Någon gång ibland



1-3 gånger i veckan



4-5 gånger i veckan



Varje dag



Flera gånger varje dag

ST

5. Ungefär hur ofta läser du/ni med ditt/ert barn? Ringa in det svar som stämmer
bäst.

TK
A

6. Använder du/ni de böcker som ni har fått genom Bokstart (6-månaders-, 8månaders
eller
11-månadersbesöken)
hemma?
Ringa in det alternativ som stämmer bäst.


Aldrig



Någon gång ibland



Ofta

7. När läser du/ni oftast med ditt/ert barn? Ringa in det svar som stämmer bäst.
På morgonen

U




På dagen



På kvällen (före nattning)



Vid nattning



När som helst – ingen särskild tid på dygnet
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8. Vem brukar oftast ta initiativ till läsningen? Ringa in det svar som stämmer bäst.


Föräldern



Barnet



Syskon



Annan vuxen, t.ex. mor- eller farförälder

ST

9. Vem brukar oftast välja bok? Ringa in det svar som stämmer bäst.
Föräldern



Barnet



Syskon



Annan vuxen, t.ex. mor- eller farförälder

TK
A



10. Om du/ni läser med ert barn, vem håller OFTAST i boken?
Ringa in det alternativ som stämmer bäst.
Den vuxna håller i boken och visar/läser den från första till sista sidan.



Den vuxna håller i boken. Barnet är med och bläddrar en del.



Barnet håller i boken och får bläddra som barnet vill.

U



11. Om du/ni läser med ert barn, läser ni boken i ett svep eller stannar ni upp och
pratar om text och bilder? Ringa in det alternativ som stämmer bäst.


Vi stannar oftast INTE upp under läsningen.



Vi stannar IBLAND upp under läsningen och pratar om en bild eller något vi har läst.



Vi stannar OFTA upp under läsningen och pratar om det vi ser på bilderna eller det vi läser.
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12. Har era läsvanor förändrats
Kryssa i JA, NEJ eller VET INTE.

genom

Bokstarts-aktiviteterna?

Påstående

JA

NEJ

VET
INTE

a. Jag/vi läste redan med mitt/vårt barn före Bokstarts-aktiviteterna.
b. Jag/vi har BÖRJAT läsa med mitt/vårt barn efter Bokstartsaktiviteterna.

ST

c. Jag/vi läser OFTARE för mitt/vårt barn efter Bokstartsaktiviteterna.
d. Bokstart har förändrat HUR jag/vi läser med mitt/vårt barn.
e. Jag eller den andra föräldern läser själva böcker.

TK
A

f. Jag eller den andra föräldern har BÖRJAT läsa böcker på grund av
Bokstart.
g. Jag eller den andra föräldern läser OFTARE böcker på grund av
Bokstart.
h. Jag/vi lånar böcker på bibliotek.

i. Jag/vi har BÖRJAT låna böcker på bibliotek efter Bokstartsaktiviteterna.

U

j. Jag/vi lånar OFTARE böcker på bibliotek efter Bokstartsaktiviteterna.
k. Jag/vi sjunger, rimmar och ramsar med mitt/vårt barn.
l. Jag/vi har BÖRJAT sjunga, rimma och ramsa med mitt/vårt barn
efter Bokstarts-aktiviteterna.
m. Jag/vi sjunger, rimmar och ramsar OFTARE med mitt/vårt barn
efter Bokstarts-aktivteterna.
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13. Läsning kan vara bra på många sätt. Håller du/ni med om påståendena i
tabellen, och i så fall hur mycket? Ringa in en siffra.

Påstående

Min/vår
Ringa in en siffra.

uppfattning:

1 = Instämmer inte
2 = Instämmer litegrann
3 = Instämmer ganska mycket
4 = Instämmer helt och hållet

ST

0 = Ingen uppfattning

2

3

4

0

b. Läsning är ett sätt att ha en mysig och rolig stund
tillsammans.
1

2

3

4

0

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

g. Det är viktigt att vänja sig vid böcker och läsning tidigt
innan barnet börjar skolan.
1

2

3

4

0

TK
A

a. Att läsa är ett sätt att slappna av, t.ex. innan mitt/vårt
barn ska sova.
1

c. Läsning är viktig för mitt/vårt barns språkutveckling, t.ex.
för att öka ordförrådet.
1
d. Läsning är viktig för att stimulera fantasin.

e. Läsning är en möjlighet att lära sig nya saker.

U

f. Läsning är ett sätt att få veta hur andra känner och tänker.

14. Har du/ni ändrat er syn på läsning efter Bokstartsaktiviteterna?
Ringa in ett svar.
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JA

DELVIS

NEJ

VET INTE

Om du/ni svarade JA eller DELVIS, beskriv kort hur er syn på läsning har förändrats:

___________________________________________________________________________

ST

___________________________________________________________________________

15. Är det något mer du/ni vill säga om böcker, läsning, Bokstarts-projektet eller
den här enkäten?

TK
A

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

U

Stort tack för din/er medverkan! Lägg enkäten i Bokstarts-lådan på BVC.

Kontaktuppgifter:

Annika
Hillbom,
Institutionen
för
pedagogik,
Uppsala
annika.hillbom@edu.uu.se
telnr 0498-108306

ansvarig
didaktik
och

forskare
utbildningsstudier
universitet

Vill du veta mer om projektet? Se www.bokstart.se och www.gotland.se/bokstart
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Bilaga 2. Medgivandeblankett och information om studien

Till medverkande i Bokstarts-projektet på Gotland 2020-2021

Medgivande till deltagande i forskningsstudie: Intervjuer

ST

Studien, som handlar om erfarenheter av projektet Bokstart på Gotland, kommer att redovisas
i en rapport samt i en eller flera forskningsartiklar. Studien utförs av Annika Hillbom, forskare
och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala
universitet. Den finansieras av institutionen samt av Kulturrådet.
Jag ger härmed mitt medgivande till att delta med intervju via Zoom i ovan nämnda studie.

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun spelas in och
kommer att utgöra en del av underlaget i rapport och forskningsartiklar.

TK
A

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt
att ingen obehörig kan ta del av dem.

Jag har informerats om att mitt deltagande är anonymt, men att det kan gå att identifiera mig i
de nämna publikationerna om jag är den enda som innehar en viss, specifik roll i projektet.

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig
och när som helst kan avbrytas av mig om jag önskar det.

.......................................................................................................................................................

U

Ort och datum

.......................................................................................................................................................
Underskrift

.......................................................................................................................................................
Namnförtydligande

Skriv ut blanketten, skriv under och scanna in den och e-posta den till
annika.hillbom@edu.uu.se. Hör av dig via e-post om du inte har tillgång till scanner, så postas
medgivandeblanketten till dig (uppge adress), tillsammans med ett svarskuvert.
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Information om en forskningsstudie om erfarenheter av Bokstarts-projektet på Gotland
Jag är anställd som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier, Uppsala universitet. Under 2020-2021 bedriver jag följeforskning på
Bokstarts-projektet på Gotland. Forskningen finansieras av min institution samt av Kulturrådet.

TK
A

ST

Bokstarts-projektet är en satsning för att öka läsningen med barn i åldern 0-3 år. Det bedrivs i
samverkan mellan projektledning, bibliotek, barnhälsovård, öppna förskolan och förskolor. I
projektet ingår bland annat hembesök av bokstartare i utvalda områden, läs- och sångstunder
på bibliotek och inrättande av så kallade kapprumsbibliotek på vissa förskolor. Projektet har
inledningsvis finansierats med medel från Kulturrådet. Studien syftar till att undersöka
effekterna av de satsningar som gjorts, bland annat inför en eventuell fortsättning av projektet
på Gotland med vidare finansiering från Region Gotland. Data samlas in genom en enkät till
vårdnadshavare som delas ut vid 18-månadersbesöket på BVC, samt genom intervjuer med
medarbetare i projektet: projektledning, ansvariga inom regionen, bokstartare, förskollärare,
barnboksbibliotekarier och BVC-sköterskor. Fokus ligger på hur vårdnadshavarna upplever de
insatser som görs och på hur medarbetare i olika grupper och positioner upplever samarbetet
inom projektet och effekterna av de olika insatserna.

Ditt deltagande i studien sker i form av en intervju via Zoom. Intervjun beräknas ta 30-60
minuter och spelas in. Frågorna handlar om dina uppgifter inom projektet och hur du upplever
att de fungerar, samt hur du upplever förutsättningarna inom projektet och samverkan med
andra grupper i projektet.

U

Intervjuerna genomförs från december 2020 till och med februari 2021. Insamlade data kommer
att analyseras under 2021. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen
obehörig kan ta del av dem. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter att vara
borttagna. I vissa fall, om du har en viss specifik roll inom projektet, kan det vara svårt att helt
garantera din anonymitet.
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.
Om du är positiv till deltagande undertecknar du den medföljande blanketten och scannar eller
postar den till mig. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig
(se nedan för kontaktuppgifter).
Ansvarig forskare: Annika Hillbom
E-postadress: annika.hillbom@edu.uu.se

Visby den 8 december 2020
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Bilaga 3. Intervjufrågor

Intervjufrågor

1. Vilka är dina uppgifter inom Bokstarts-projektet?

2. Hur upplever du utfallet av de insatser som du gör inom Bokstartsprojektet?
a. Vad fungerar bra, och på vilka sätt?

ST

b. Vilka eventuella hinder eller svårigheter upplever du?

3. Upplever du att du har fått tillräckligt stöd för att kunna genomföra det som du har
gjort inom projektet?
a. i form av information om projektet

TK
A

b. i form av kunskap om små barns läsning och språkutveckling
c. i form av tid

d. i form av materiella och logistiska förutsättningar

e. Var det något som du särskilt saknade under projektet?

4. Vilka personer/grupper samarbetar du med inom Bokstarts-projektet?
Grupperna/personerna:


U












Regionen: Lena Gustavsson (förskolechef), Karolina Samuelsson (biträdande
förvaltningschef), Angelica Andersson-Fihn (avdelningschef Kultur och fritid)
Almedalsbiblioteket: Cecilia Herdenstam
Projektledare: Catharina Ampler
Bibliotek/bibliotekarier
Bokstartare
BVC-sköterskor
Öppna förskolan
Förskolor: pedagoger, övrig personal
Vårdnadshavare
Barnen
Någon mer än de ovan nämnda?
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5. Hur upplever du samarbetet inom den egna gruppen och med de övriga grupper inom
projektet som du har kontakt med?
a. Samarbetet inom den egna gruppen: vad fungerar bra/ev. svårigheter, finns det en samsyn
kring projektets målsättningar och barns läsning?
b. Samarbetet med andra grupper/nyckelpersoner: vad fungerar bra/ev. svårigheter, finns det en
samsyn kring projektets målsättningar och barns läsning?
c. Vilka reaktioner har du mött från olika grupper/personer kring projektet?

ST

6. Har din medverkan i projektet på något sätt förändrat din syn på yngre barns läsning,
och i så fall hur?

TK
A

7. Vilka är sammantaget, enligt din uppfattning, de största förtjänsterna och de största
utmaningarna med projektet?

U

8. Ser du något som det är särskilt viktigt att tänka på inför en eventuell fortsättning av
projektet på Gotland? Skulle något kunna göras annorlunda i framtiden?
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Bilaga 4. Vårdnadshavares svar på den sista frågan i enkäten
Fråga 15. Är det något mer du/ni vill säga om böcker, läsning, Bokstarts-projektet eller
den här enkäten?

Samtliga svar:
H3: Det känns bra att ha varit delaktiga! Mycket bra initiativ med Bokstart.
H5: Inte varit med i projektet utan fick bok och detta papper [enkäten] vid 1,5-årskontroll. Är fsk-lärare så vet att
böcker, rim/ramsor, sång, tecken m.m. är bra och viktigt.

H17: Jättebra!

ST

H14: Vi har ej fått vara med i det här projektet!

H23: Vi älskar böcker och idén med Bokstart.
H27: Nej.

S2: Bra projekt. Vi läste innan men bra med inspiration.

S5: Var utanför projektsområdet tyvärr. Hade varit roligt att delta.

S7: Vi var inte med i projektet med hade velat vara med. Svarade inte på alla frågor pga. det.

TK
A

S10: Ett fantastiskt projekt och en viktig satsning att nå ut till föräldrar att ligga steget före med sina barn. En
toppenidé.
V1: Det var avspända och enkla besök, hade kanske önskat lite mer info/fakta – såvida det inte är tänkt att det ska
hållas just ”enkelt”.
V2: Har ej kunnat medverka 100 % pga. flytt.

V4: Fortsätt uppmuntra och ha aktiviteter på biblioteken. Jag fick en kopia av en kompis av boktipsen ni delade
ut vid de som fick hembesök. Hade varit roligt om alla fick de boktipsen, tror jag. Kanske kan ni fortsätta med
boktipslista beroende på ålder på biblioteken? Tack!
V9: Tycker det är toppen att projektet finns. Vi har inte själva varit med annat än vid 8-månbesöket, men det är
positivt att höra om det och bli påmind om hur viktigt det är att läsa för sitt barn.
V10: Tycker att Bokstarts-projektet har varit super, viktigt att få ta del av denna information för dom som inte är
så intresserade utav att läsa.

U

V15: Har inte fått något erbjudande om introduktion av Bokstarts-projektet.
V16: Bokstart är ett mycket bra initiativ för att främja läsande och lärande.
V17: Bra.

V19: Har inte deltagit i någon större utsträckning.
V20: Eftersom vi inte deltagit eller erbjudits aktiviteter inom Bokstart så är det svårt att svara.
V21: Jättenöjda.
V24: Vi är en tvåspråkig familj (svenska och finska) och då vi inte umgås med andra finsktalande här på ön så är
böckerna ett bra sätt att hålla finskan levande/använda språket på ett varierande/rikare sätt. Dock föredrar äldre
barnet sagor på svenska (= hennes starkare språk) men jag försöker läsa på finska så mycket som möjligt.
V26: Jättebra personer som besökt oss. Lärt oss om hur vi kan läsa.
V29: Alldeles för långa och invecklade frågor. Dålig enkät.
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V31: Stort tack för engagemanget! Från Myllan och BVC och även biblioteken. Helt fantastiskt att få dela detta
intresse med min dotter. Väldigt mysigt att läsa. [ritat ett hjärta]
V35: Kul och viktigt initiativ.
V40: Har inte varit med i Bokstarts-projektet.
V43: Vi skulle gärna vilja fått fler erbjudanden om aktiviteterna då vi ej deltagit eller fått erbjudande om dessa.
V44: Bokstarts-projektet verkar bra! Har dock inte tagit del av det så mycket. BVC:s hembesök var toppen! Plus
att man fick en bok.
V49: För många frågor.
V54: Tycker projektet är ett bra initiativ.

ST

V55: Projektet är ett bra initiativ.
V56: Jag tror att det är ett bra projekt som bör riktas mot en målgrupp där föräldrarna själva inte är så vana
läsare/så informerade. 
V61: Ett mycket bra initiativ. 

V62: Vi har bara fått bokstart-bok vid 8-månaders-hembesöket, men läser mycket för vårt barn!
V63: Roligt projekt, uppskattat! [ritat stjärna eller blomma efter detta]
V71: Bra initiativ! Viktigt.

TK
A

V77: Låter jättebra men förutom den första boken vi fick har jag inte vetat om/hört något speciellt om detta projekt.
Kan bero på covid-19… Går ej till bibliotek/Öppna förskolan.
V80: Bokvalet kunde varit bättre. Pussboken och Knacka på var bra. Bra att storebror fick en bok med. [mina
kursiveringar av boktitlar]
V82: Superbra initiativ.

V85: Vi hade gärna varit med i projektet om vi fick.

V86: Dåligt insatt, enda gången vi kommit i kontakt var när vi fick en bok av vår BVC-sköterska.
V88: Nej.

V90: Vi är hitflyttade när vår son var ca 10 månader. Vi har inte varit med i projektet.
V92: Väldigt bra! Behövs.

U

V93: Vi läste redan mycket för vårt barn innan projektet, men vill uppmuntra er att fortsätta projektet för alla som
inte har det så. Läsning är viktigt, nyttigt och roligt!
V94: Har ej medverkat i projektet men började läsa redan innan 6 månader.
V96: BRA projekt! Tror detta är viktigt för många för att komma igång med läsning!
V97: Bra projekt som ger mer jämställt samhälle och ger mer lika förutsättningar för barn.
V98: Böcker utvecklar både språk och utveckling [sic] för barnen. Den bästa gåvan man kan ge.
V106: Nej.
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Protokoll

Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 16

Projektet Bokstart Gotland

RS 2019/1243

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen


Informationen tas emot och godkänns.

Det förvaltningsöverskridande utvecklingsprojektet Bokstart Gotland pågick under
perioden april 2018 - april 2021 med statliga medel från Kulturrådet (sammanlagt 2,9
milj kr). Projektparterna har varit länsbiblioteket, folkbiblioteken, barnhälsovården,
förskolan och öppna förskolan. Samarbete har också ägt rum med
familjehemsenheten, logopedin, folkhälsoenheten, samt med Uppsala universitet och
Länsstyrelsen på Gotland. Projektet beskrivs i två olika rapporter; en rapport skriven
av projektledningen som beskriver projektets faser, insatser och resultat ur ett
verksamhetsperspektiv. Och en rapport skriven av Annika Hillbom vid Uppsala
universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier som
beskriver projektets samverkan och resultat utifrån följeforskning. Nedan
sammanfattas kort projektets syfte och mål, projektets insatser, resultat och framtid.
Syftet med projektet var att utveckla en hållbar förvaltningsöverskridande samverkan
mellan biblioteken, barnhälsovården, förskolan och öppna förskolan kring små barns
språkutveckling, med effektiva evidensbaserade metoder som når alla familjer brett
och samtidigt riktas dit behoven är störst. Med samverkan, gemensamma mål och
metoder, gemensam planering och kommunikation skulle projektet utveckla metoder
för att nå alla småbarnsfamiljer på Gotland och stärka dem att tidigt stimulera sina
barns språk och kommunikationsförmåga.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam, verksamhetsutvecklare,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Skickas till
Kultur- och fritidsberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/724
1 september 2021

Cecilia Herdenstam

Regionstyrelsen

Statistikundersökning biblioteksanvändningen på Gotland
.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot och godkänns.

Ärendebeskrivning

Stärkta bibliotek är en regeringssatsning för att öka utbudet och tillgängligheten till
folkbiblioteksverksamhet i landet. Kulturrådets bidragsfördelning utgår från de
verksamhetsområden och målgrupper som prioriteras i Bibliotekslagen (2013:801)
och ska stödja insatser utifrån de sökande kommunernas behov. Satsningen har
pågått från 2018 och Region Gotland har fått medel under tre år (3.2 milj år 1, 4.2
milj år 2, 4.4 milj år 3) för att öka tillgängligheten och nå fler, se över digital
infrastruktur med nytt biblioteksdatasystem och ny bibliotekswebb, se över och
utveckla den mobila och uppsökande verksamheten med inköp av nya fordon m m.
Ett led i delprocessen att nå fler har varit att undersöka vilka som använder de
gotländska biblioteken och vilka som inte gör det. I rapporten ges svar på skillnader i
biblioteksanvändandet bl a beträffande ålder, kön, utbildningsbakgrund,
sysselsättning, bostadsort, vistelsetid i Sverige m m. Undersökningen utfördes av
analysföretaget Jupel med forskare från Stockholms universitet.
Undersökningen ska användas i flera av processerna i Stärkta bibliotek och ett aktivt
arbete med att analysera och tillämpa undersökningens resultat inleds nu under
hösten. Undersökningen kommer att följas upp med personalutbildningar i metoder
för medskapande och dialog med allmänheten där bibliotekspersonalen kommer att
samla in och fördjupa kunskapen om bibliotekens användning och olika målgruppers
behov av biblioteksverksamhet. Mer information om arbetet framåt presenteras på
nästkommande KFB-möte.
Bedömning

Informationen tas emot och godkänns.
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1 INTRODUKTION
Region Gotland har inom ramen för projektet Stärkta bibliotek med statliga medel från
Kulturrådet, gett Jupel i uppdrag att genomföra en grundlig statistisk analys av Regio‑
nens biblioteksverksamhet.
Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamhet vara tillgänglig för alla. Traditionellt har
biblioteken gjort brukarundersökningar men då har man inte nått den del av befolknin‑
gen som inte använder biblioteken. Genom den här statistiska kartläggningen önskar
man i huvudsak ringa in vilka som använder och vilka som inte använder biblioteken
idag för att i förlängningen kunna utveckla biblioteksverksamheten så att den är angelä‑
gen för, och når alla.
Rapporten innefattar mer än analyser av skillnader i egenskaper mellan Användare och
Icke‑användare. Insiktsrapporten analyserar biblioteksverksamheten utifrån en rad olika
frågeställningar och infallsvinklar som exempelvis;
• Vilka samhällsgrupper är över‑ och underrepresenterade bland Användare?
• Är personer med viss utbildningsnivå, ålder, yrke eller utländsk bakgrund mer benägna
att vara Användare än andra?
• Vilka yrkesgrupper har den högsta respektive lägsta andelen Användare?
• Vilka utmärkande egenskaper har de mest frekventa Användarna?
• Vilka variabler påverkar en persons benägenhet att använda biblioteken?
• Finns det geografiska skillnader i användarmönster?
• Hur ser barns biblioteksanvändning ut, när skaffar barn sitt första bibliotekskort?
• Finns det skillnader mellan de olika bibliotekens Användare?
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2 DATA
2.1 BOOK‑IT DATA
Axiell har för projektets räkning levererat biblioteksdata från systemet BOOK‑IT. Vi har
fått tillgång till biblioteksdata från 2012 till 2019.
BOOK‑IT data innehåller följande variabler:
• Personnummer
• Aktivitetsstämpel ‑ tidsmarkering för varje enskild aktivitet. Begränsat till
max en registrering per dag och låneställe.
• Antal aktiviteter ‑ totalt antal aktiviteter per individ under åren 2012‑2019
• Enhet ‑ textsträng med information om bibliotek och låneställe på respektive
bibliotek
• E‑lån ‑ indikator för om en aktivitet är ett e‑lån
Utifrån tillgängliga variabler skapas följande nya variabler:
• Bibliotek ‑ på vilket bibliotek aktiviteten genomfördes
• Antal aktiviteter per år ‑ antal aktiviteter för respektive år 2012 till 2019 för
varje individ.
• Användare År ‑ indikator för om en individ är biblioteksanvändare respektive
år 2012 till 2019
• Användare ‑ indikator för om en individ är biblioteksanvändare minst en
gång under åren 2012 till 2019
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2.2 MIKRODATA FRÅN SCB
Efter sekretessprövning har projektet fått ut mikrodata från Sveriges Statistikmyndighet
SCB. Mikrodata är statistikuppgifter på individ‑ och hushållsnivå från SCB:s register, tex
kön, ålder och sysselsättning. Vi har beställt totalt ca 150 variabler från SCB inom föl‑
jande variabelgrupper:
• Demografiska variabler
• Utbildningsvariabler
• Sysselsättningsvariabler
• Inkomstvariabler
• Aktivitetsstatistik
Utöver mikrodata för Gotlands biblioteksanvändare har vi beställt ut mikrodata för
samtliga Icke‑användare på Gotland, dvs för samtliga individer på Gotland. Totalt har vi
tillgång till mikrodata för 58 595 individer.

2.3 SAMMANKOPPLING OCH SEKRETESS
Data över bilioteksanvändningen som tagits ut från BOOK‑IT har skickats in till SCB för
sammankoppling med mikrodata. SCB har kopplat ihop BOOK‑IT data med SCB:s mikro‑
data efter personnummer. Det sammankopplade datamaterialet har har därefter gjorts
tillgängligt för Jupel i avidentifierad form, där personnummer är ersatta med löpnum‑
mer.
Jupel har i presentationen säkerställt att resultaten kan rapporteras utan risk för röjande
av enskilda individers personuppgifter.

2.4 DEFINITIONER
Genom rapporten används en rad återkommande definitioner. Nedan presenteras de
definitioner som behöver en närmare förklaring.
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DEFINITION 1: ANVÄNDARE
Individ med minst en aktivitet under 2012‑2019
DEFINITION 2: ANVÄNDARE 2019
Individ med minst en aktivitet under 2019
DEFINITION 3: ANVÄNDARE 2017
Individ med minst en aktivitet under 2017

I rapporten används samtliga tre definitioner av Användare ovan. Definition 1 an‑
vänds när syftet är att studera benägenheten över tid att använda biblioteken, inte un‑
der ett enskilt år. Vid studier av variabler som kontinuerligt ändras såsom arbetslöshet
och föräldraledighet lämpar det sig bättre att basera analysera på definition 2 och 3 d.v.s.
användningen under ett enskilt år. För enskilda år används både år 2017 och 2019. För
vissa variabler finns inte data tillgängligt från senare år än 2017 medan det för andra
variabler finns data från 2019. Vid analys av användningen under ett enskilt år använder
vi alltid det senaste tillgängliga året, vilket varierar mellan 2017 och 2019. Vilket år som
analyseras framgår i tabell‑ och figurtexter eller löpande text.

DEFINITION 4: BIBLIOTEKSAVSTÅND
En individs avstånd till sitt närmaste bibliotek beräknat utifrån avståndet från cen‑
trum i den socken där individen är folkbörd till respektive bibliotek.
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DEFINITION 5: AKTIVITET
Följande händelser registreras som en aktivitet:
• dörrpassage (Meröppet)
• lån (särskiljer på vanliga lån och e‑lån)
• omsättning
• reservation
• återlämning
• inloggning
Enbart en aktivitet räknas per dag på ett specifikt låneställe. Det går inte att urskilja
olika typer av aktiviteter annat än för aktiviteten e‑lån.

DEFINITION 6: STUDENT
En person med inkomst föranlett av studier vid universitet, högskolor eller annan
eftergymnasial utbildning.

DEFINITION 7: PENSIONÄR
Förtidspensionär eller ålderspensionär.

DEFINITION 8: UTLÄNDSK BAKGRUND
Utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar

DEFINITION 9: NYLIGEN INVANDRAD
Invandrad till Sverige under de senaste 5 åren
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3 RESULTAT
3.1 SNABBA FAKTA

• Andel bilioteksanvändare på Gotland 2019 var 20.3 %
• Antal unika Användare 2019 var 11 924
• Antal aktiviteter 2019 var 193 136 stycken
• Andel e‑lån bland samtliga aktiviteter är drygt 3 %.

30 % av biblioteksanvändarna är barn.
Bland vuxna biblioteksanvändare är:
• 66 % kvinnor
• 13 % studenter
• 28 % pensionärer
• 49 % personer med eftergymnasial utbildning
• 11 % personer med utländsk bakgrund
• 39 % ”överklass”, 16 % ”medelklass” och 45 % ”arbetarklass”

Insiktsrapport ‑ Biblioteksanvändning

8

3.2 AVGRÄNSNINGAR
Detta är en totalundersökning baserat på SCBs registerdata över den folkbokförda be‑
folkningen på Gotland vid en given tidpunkt. Det innebär att det till skillnad från vid en
urvalsundersökning inte förekommer osäkerhet i den redovisade statistiken som härrör
från ett urvalsförfarande. Med anledning av det redovisar vi i rapporten endast punk‑
tskattningar av tex medelvärden och andelar och använder inte felskattningar och be‑
greppet signifikans vilket alltid görs vid urvalsundersökningar.
Det kan däremot finnas andra typer av felkällor vid en totalundersökning, såsom
täckningsproblem och saknade data i register. SCB redovisar alltid en kvalitetsdekla‑
ration för statistiken i sin dokumentation kring mikrodata. Vi bedömer utifrån dessa att
tillförlitligheten i uppgifterna är tillräckligt god för att inte behöva göra ytterligare fel‑
analyser i rapporten.
Rapporten redovisar och beskriver data och resultat av statistiska analyser men går
inte in på orsaksförklaringar eller åtgärdsförslag för biblioteksverkamheten.
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3.3 ÅLDERSFÖRDELNING
Här studeras åldersfördelningen över Användare och Icke‑användare. I Tabell 1 framgår
att 35.5 procent av samtliga invånare på Gotland har använt ett bibliotek minst en gång
mellan 2012‑2019. Motsvarande siffra, när Användare definieras som personer med minst
en aktivitet under 2017, är 21.8 % och för 2019 är siffran 20.3 %.
I Tabell 2 och 3 återges andelen Användare uppdelat på vuxna och barn, och vidare up‑
pdelat i olika ålderkategorier. Här framgår ett mönster att andelen Användare bland
vuxna minskar med stigande ålder medan andelen Användare bland barn ökar med sti‑
gande ålder.

TABELL 1: ANDEL ANVÄNDARE (%) ENLIGT TVÅ DEFINITIONER. BARN OCH VUXNA
Tidsperiod Användare Icke‑användare
2012‑2019

35.5

64.5

100

2017

21.8

78.2

100

2019

20.3

79.7

100

TABELL 2: ANDEL ANVÄNDARE (%), 2017, VUXNA
Åldersgruppering

Användare Icke‑användare

Samtliga 18‑104 år

19.5

80.5

100

18 ‑39 år

23.0

77.0

100

40 ‑ 64 år

18.9

81.1

100

Över 65 år

17.1

82.9

100

TABELL 3: ANDEL ANVÄNDARE (%), 2017, BARN
Åldersgruppering Användare Icke‑användare
Samtliga 0‑17 år

32.2

67.8

100

0‑5 år

8.8

91.2

100

6‑10 år

61.2

38.8

100

11‑17 år

66.6

33.4

100
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I Figur 1 ges en detaljerad bild av skillnader i åldersfördelning mellan Användare och
Icke‑användare uppdelat på kön. Kvinnor (nedre grafen) har totalt sett betydligt fler An‑
vändare (röda staplar) än män och också fler Användare i samtliga åldergrupper jämfört
med män.
Bland både pojkar och flickor är det fler Användare än Icke‑användare i åldern 6‑13 år
(mer om barns användning i Kapitel 3.8). För både män och kvinnor är det i samtliga
åldergrupper, äldre än ca 15 år, fler Icke‑användare. För män är det betydligt fler Icke‑
användare än Användare jämfört med kvinnor. Bland kvinnor är det en svag ökning i
användandet i åldern 35‑45 år (då antalet Användare och Icke‑användare närmar sig
varadra i antal).

FIGUR 1:

JÄMFÖRELSE I ÅLDERSFÖRDELNING MELLAN ANVÄNDARE OCH ICKE‑

ANVÄNDARE, UPPDELAT EFTER KÖN. DATA FRÅN 2017. STAPLARNAS HÖJD ANGER ANTAL
ANVÄNDARE FÖR OLIKA ÅLDERSINTERVALL
Antal e‑lån under senaste året (2020) var 7 112 stycken fördelat på 1 313 unika Använ‑
dare. e‑lån motsvarar drygt 3 % av alla aktiviteter. Vilka åldrar e‑låntagare har framgår
av Figur 2. Figuren visar åldersfördelningen över unika e‑låntagare, d.v.s. en Användare
med fler än ett e‑lån under perioden redovisas endast en gång. Åldersfördelningen visar
på att samtliga åldergrupper är representerade som e‑låntagare. De flesta e‑låntagare
är i åldern 30‑60 år men det finns en betydande del av både yngre och äldre e‑låntagare.
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FIGUR 2:

ÅLDERSFÖRDELNING AV E‑LÅN. STAPLARNAS HÖJD ANGER ANTAL E‑

LÅNTAGARE FÖR OLIKA ÅLDERSINTERVALL.

INSIKT 1:
• Andel Användare minskar med stigande åldersgruppering för vuxna.
• Andel Användare ökar med stigande åldersgruppering för barn.
• Bland vuxna är det en majoritet som inte använder biblioteken i samtliga ål‑
drar.
• Kvinnor har fler Användare i samtliga åldergrupper jämfört med män.
• Det är fler barn i ålder 6‑13 som använder biblioteken än som inte gör det.
• Det råder stor åldersspridning bland e‑låntagare.
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3.3.1

ANSKAFFANDE AV LÅNEKORT

I följande avsnitt redovisas vid vilken ålder Användare skaffar sitt lånekort. I Figur 3 visas
åldersfördelningen för barn 0‑17 år. Där framgår att många barn skaffar sitt lånekort i en
ålder som sammanfaller med deras skolstart. Vid start av gymnasiestudier ses ytterligare
en tydlig ökning, om än inte lika stor som vid skolstart. Det är fler flickor än pojkar som
som skaffar lånekort i samtliga åldrar. Värt att notera är att detta även gäller för mycket
små barn, dvs föräldrar skaffar lånekort till sina döttrar i högre utsträckning än till sina
söner i småbarnsålder.

FIGUR 3: ANTAL PERSONER VID VARJE ÅLDER SOM SKAFFAR LÅNEKORT. GRAFEN VISAR
BARA BARN OCH ÄR UPPDELAD PÅ KÖN.
I Figur 4 redovisas ålder för anskaffande av lånekort för alla åldrar. Där framgår återi‑
gen att det är fler kvinnor än män som skaffar lånekort i samtliga åldrar. Bland vuxna
finns en liten ökning av antalet nya lånekort för personer i 30‑årsåldern.
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FIGUR 4: ANTAL PERSONER VID VARJE ÅLDER SOM SKAFFAR LÅNEKORT. GRAFEN VISAR
BÅDE BARN OCH VUXNA OCH ÄR UPPDELAD PÅ KÖN.

INSIKT 2:
• Bland barn skaffar de allra flesta sitt lånekort i samband med skolstart.
• En ökning av antalet nya lånekort ses också för barn i samband med gym‑
nasiestart.
• I alla åldrar är det fler flickor/kvinnor än pojkar/män som skaffar lånekort.
• Bland vuxna ses en svag ökning av antalet anskaffade lånekort i 30‑årsåldern.
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3.4 JÄMFÖRELSE ANVÄNDARE MED ICKE‑ANVÄNDARE
Analyser av skillnader mellan Användare och Icke‑användare ger värdefull information
om utmärkande egenskaper för respektive grupp. Vi studerar hur egenskaper såsom
ålder och avstånd till bibliotek skiljer sig mellan Användare och Icke‑användare. Vidare
studeras vilka samhällsgrupper som är över‑ och underrepresenterade bland Användare
i jämförelse med Icke‑användare.
I det här avsnittet är en Användare definierad som en vuxen person (18 år eller äldre)
som har minst en biblioteksaktivitet under de senaste 8 åren. Den långa tidsperioden är
vald för att jämföra, å ena sidan de som aldrig använder biblioteken, å andra sidan de
som använder biblioteken oavsett om det är frekvent eller vid enstaka tillfällen. Olika
grad av användarfrekvenser studeras närmare i avsnitt 3.7
Jämförelser genomförs utifrån en uppdelning av Gotlands vuxna befolkning i två sep‑
arata grupper ‑ Användare och Icke‑användare. En jämförelse av exempelvis andelen
barnfamiljer i respektive grupp visar om barnfamiljer är över‑ eller underrepresenter‑
ade bland Användare i förhållande till Icke‑användare.
Eftersom begreppet Användare i det här avsnittet baseras på en persons aktivitet un‑
der de senaste 8 åren (tidsperioden med tillgängliga data) är det olämpligt att i anal‑
yserna inkludera variabler som under perioden kan fluktuera mellan olika klasser. En
person kan exempelvis under den aktuella 8‑årsperioden gå in och ur arbetslöshet fler‑
tal gånger. Rörliga variabler såsom arbetslöshet studeras istället i avsnitt 3.6 där be‑
greppet Användare baseras på en kortare tidsperiod. Dock har vi med kontinuerliga
variabler såsom ålder och inkomst. De variablerna ändras också under perioden men
inte mellan olika klasser. Redovisade medelvärden baseras på vilket värde (exempelvis
ålder) som individerna hade i slutet av 8‑årsperioden, lika för både Användare och Icke‑
användare. Det är skillnaden mellan Användare och Icke‑användare som främst ska
belysas för dessa kontinuerliga variabler och inte variablernas storleksordning.
I Tabell 4 och Figur 5 studeras variabler som ålder, antal hemmaboende barn, hushåll‑
storlek, biblioteksavstånd, inkomst, bostadsyta, fastighets‑ och fondvärde, kön, utländsk
härkomst, eftergymnasial utbildning, och klass (High, Middle, Working) vilket är en gängse
Europeisk socioekonomisk klassificering utifrån yrke (för definition se SCBs dokumen‑
tation, sid 140‑141). Ytterligare jämförelser mellan Användare och Icke‑användare görs
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genom att studera skillnader i utbildningsnivå, utbildningsinriktning och yrkeskategori.
Dessa jämförelser presenteras i Tabell 5, 6 och 7.
Som framgår av Tabell 4 är Icke‑användare i jämförelse med Användare yngre, har när‑
mare till biblioteket, har fler hemmaboende barn, ett lägre fastighetsvärde på sitt hus
och ett lägre fondsparande. Det är ingen påtaglig skillnad i inkomst och boyta mellan
Användare och Icke‑användare. Värt att påpeka är att Användare är definierad som en
vuxen individ med minst en biblioteksaktivitet 2012‑2019, individernas variabelvärdena
som ligger till grund för tabellen är dock individernas värden 2017, tex individers ålder
2017. Det är jämförelserna mellan grupperna som är i fokus här, inte variablernas storlek
per se.
TABELL 4: JÄMFÖRELSE MELLAN ANVÄNDARE OCH ICKE‑ANVÄNDARE, VUXNA INDI‑
VIDER.
Användare Icke‑användare
Ålder (år)

48.5

53.9

Antal hemmaboende barn

0.95

0.70

Hushållsstorlek

2.82

2.60

Biblioteksavstånd (km)

3.9

4.6

Inkomst summa lön och bidrag (kr)

264 600

263 700

Inkomst endast lön (kr)

181 200

178 300

Boyta (kvm)

103

104

Boyta/person (kvm)

45

49

Fastighetsvärde (kr)

1 430 000

1 670 000

138 000

155 000

Fondvärde (kr)

Observera att Användare är definierad som en vuxen individ med minst en biblioteksaktivitet 2012‑2019
medan data i tabellen baseras på individers värde 2017. Värdena i tabellen är medelvärden över samtliga
Användare respektive Icke‑användare förutom för fastighets‑ och fondvärde där medelvärdet beräknas för de
personer som innehar fastighet respektive fonder.

I Figur 5 studeras fyra valda variabler med avsikt att för en variabel i taget jämföra
utfallen mellan Användare respektive Icke‑användare. Grafen visar att det är propor‑
tionellt fler kvinnor och personer med utländsk härkomst och eftergymnasial utbildning
bland Användare än bland Icke‑användare. För variabeln Klass är det proportionellt fler
med klassificeringen överklass och färre från arbetarklass bland Användare jämfört med
Icke‑användare.
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Som referens till jämförelserna i Figur 5 ges följande värden; bland den totala vuxna pop‑
ulation på Gotland är 50.5 % kvinnor, 8.2 % har utländsk härkomst, 29.5 % har eftergym‑
nasial utbildning. Fördelningen mellan klasserna över, medel och arbetarklass ligger på
25.0, 18.8 och 56.2 %.

FIGUR 5: JÄMFÖRELSE MELLAN ANVÄNDARE OCH ICKE‑ANVÄNDARE FÖR FYRA OLIKA
VARIABLER: KÖN, UTLÄNDSK HÄRKOMST, EFTERGYMNASIAL UTBILDNING OCH KLASS.

TABELL 5: UTBILDNINGSNIVÅERNAS FÖRDELNING (%) INOM GRUPPEN ANVÄNDARE RE‑
SPEKTIVE GRUPPEN ICKE‑ANVÄNDARE
Utbildningsnivå

Användare Icke‑användare

Förgymnasial <9 år

3.8

12.8

Förgymnasial 9 år

10.5

13.3

Gymnasial

35.7

51.9

Eftergymnasial <2 år

7.0

3.8

Eftergymnasial >2 år

37.9

16.1

Forskarutbildning

1.0

0.2

Uppgift saknas

4.1

1.8

100

100

I Tabell 5 framgår att inom gruppen Användare har 37.9 % eftergymnasial utbildning
längre än 2 år. Detta kan jämföras med 16.1 % vilket är motsvarande värde bland Icke‑
användare. Det finns således en tydlig överrepresentation av personer med eftergym‑
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nasial utbildning längre än 2 år bland biblioteksanvändare. Överrepresentation finns
även för grupperna med eftergymnasial utbildning kortare än 2 år samt forskarutbil‑
dade. Bland Användare är det 5 gånger fler som har forskarutbildning jämfört med Icke‑
användare. Grupperna som har gymnasial eller lägre utbildning är istället underrepre‑
senterade bland biblioteksanvändare.
På motsvarande sätt framgår från Tabell 6 att personer med utbildning inom peda‑
gogik, humaniora, konst, naturvetenskap, matematik, data, hälso‑ & sjukvård och social
omsorg är överrepresenterade bland Användare medan personer med allmän utbild‑
ning (gymnasieutbildning), utbildning inom Teknik och tillverkning, Lant‑ & skogsbruk
och djursjukvård samt utbildning med tjänsteinriktning är underrepresenterade bland
Användare.
TABELL 6: UTBILDNINGSINRIKTNINGARNAS FÖRDELNING (%) INOM GRUPPEN ANVÄN‑
DARE RESPEKTIVE GRUPPEN ICKE‑ANVÄNDARE
Utbildningsinriktning

Användare Icke‑användare

Allmän

21.8

32.2

Pedagogik & Lärare

11.5

3.5

Humaniora & Konst

9.1

3.6

Samhällsvet., juridik, handel & adm.

15.0

11.8

Naturvet., Matematik & Data

2.5

1.3

Teknik & Tillverkning

9.4

18.9

Lant‑ & skogsbruk, Djursjukvård

2.1

4.7

Hälso‑ & sjukvård, Social omsorg

17.2

11.6

Tjänster

6.3

9.6

Uppgift saknas

5.1

2.9

100

100

I Tabell 7 framgår att personer som har yrken som kräver teoretisk specilistkompe‑
tens är kraftigt överrepresenterade bland biblioteksanvändare medan personer som ar‑
betar inom militär, jordbruk, trädgård, skogsbruk, fiske, hantverksarbete, bygg, tillverkn‑
ing, process‑ och maskinoperatör eller transport är tydligt underrepresenterade bland
Användare.

Insiktsrapport ‑ Biblioteksanvändning

18

TABELL 7: YRKESKATEGORIERNAS FÖRDELNING (%) INOM GRUPPEN ANVÄNDARE RE‑
SPEKTIVE GRUPPEN ICKE‑ANVÄNDARE
Yrkeskategori

Användare Icke‑användare

Militär

0.1

0.2

Ledningsarbete

4.7

5.5

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

34.1

12.7

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning

12.4

11.2

Kontors‑ och kundservicearbete

7.7

7.2

Service, omsorg och försäljningsarbete

27.8

27.1

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

2.2

7.5

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

3.5

13.2

Process‑ och maskinoperatörsarbete, transport m.m.

1.7

7.3

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

5.9

8.0

100

100

INSIKT 3:
Mellan Användare och Icke‑användare finns inga påtagliga skillnader
• i inkomst
• i bostadsstorlek
Följande grupper utmärker sig inte från att vara över‑ eller underrepresenterade
bland biblioteksanvändare.
• personer med utbildning inom samhällsvetenskap, juridik, handel och ad‑
ministration.
• personer med ledningsarbete, arbete som kräver kortare högskoleutbild‑
ning, kontor och kundservicearbete, service, omsorg‑ och försäljningsarbete.
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INSIKT 4:
Användare jämfört med Icke‑användare
• är yngre, bor närmare biblioteket och har fler barn.
• är i högre utsträckning kvinnor, högskoleutbildade och personer med ut‑
ländsk bakgrund.
• är i högre utsträckning ”överklass” och har högre fastighetsvärde och
fondsparande.
• har i högre utsträckning utbildning inom pedagogik, humaniora, konst,
naturvetenskap, matematik, data, hälso‑ & sjukvård och social omsorg.
• har i högre utsträckning ett yrke som kräver teoretisk specialistkompetens.
Icke‑användare jämfört med Användare
• är äldre, har längre till biblioteket och har färre barn.
• är i högre utsträckning män och pensionärer.
• har en markant högre andel ”arbetarklass”.
• har i högre utsträckning allmän utbildning eller högre utbildning inom teknik,
tillverkning, lant‑ och skogsbruk eller utbildning med tjänsteinriktning.
• har i högre utsträckning ett yrke inom militär, jordbruk, trädgård, skogsbruk,
fiske, hantverk, bygg, tillverkning, process‑ och maskinoperatör eller trans‑
port.
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3.5 ANDEL ANVÄNDARE INOM OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER
I föregående avsnitt delades Gotlands vuxna population in i grupperna Användare och
Icke‑användare för att göra direkta jämförelser mellan de två grupperna. I det här avs‑
nittet delas den vuxna populationen istället in i olika (delvis överlappande) samhälls‑
grupper exempelvis pensionärer, studenter, barnfamiljer och bidragstagare. Vi studerar
graden av biblioteksanvändning inom varje enskild grupp. På så sätt kan vi göra direkta
jämförelser mellan olika samhällsgrupper.
Här definieras en Användare som en person som har minst en aktivitet under 2017. Efter‑
som vi i detta avsnitt inkluderar ”flyktiga” variabler såsom studenter, arbetslösa och
föräldralediga och den studerade gruppegenskapen tidsmässigt ska matcha med bib‑
lioteksanvändningen är det olämpligt att definiera Användning under en längre tid än
ett år. Vi vill exempelvis studera om arbetslösa, just under perioden individen är arbet‑
slös, har en större eller mindre benägenhet att använda biblioteken.
I Figur 6 presenteras andelen Användare för en rad olika samhällsgrupper. Den streck‑
ade linjen i graferna anger andelen Användare (användarprocent) bland hela populatio‑
nen d.v.s. alla vuxna individer på Gotland (19.5 %). Staplarnas längd i förhållande till
linjen anger om respektive grupp är över‑ eller underrepresenterad jämfört med andel
Användare totalt sett bland Gotlands vuxna befolkning.
Som tidigare visats i Kapitel 3.3 har kvinnor en högre användarprocent jämfört med män,
vilket också framgår i Figur 6. Andra grupper som har en högre användarprocent jämfört
med populationen i stort är studenter, personer med eftergymnasial utbildning, föräl‑
dralediga, personer med utländsk bakgrund, personer med hemmaboende barn och
personer med olika typer av bidrag/ersättning. Grupper med en lägre användarprocent
är män, företagsledare och pensionärer.

Insiktsrapport ‑ Biblioteksanvändning

21

Man
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FIGUR 6: REPRESENTATIONSGRAF: OLIKA GRUPPERS ÖVER‑ ELLER UNDERREPRESEN‑
TATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND HELA DEN VUXNA POPULA‑
TIONEN (STRECKADE LINJEN).
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Som framgår i Figur 6 har personer med eftergymnasial utbildning en högre använ‑
darprocent jämfört användarprocenten bland hela den vuxna populationen. I Figur 7
studeras detta faktum mer i detalj genom uppdelning i 6 olika utbildningsnivåer. Där
framgår tydligt att personer med gymnasial utbildning eller lägre är kraftigt underrep‑
resenterade bland Användare. I motsats är personer med eftergymnasial utbildning
kraftigt överrepresenterade. Ju högre utbildningsnivå desto högre användarprocent.
Bland gruppen med forskarutbildning är hela 48 % biblioteksanvändare.

FIGUR 7: REPRESENTATIONSGRAF: DE OLIKA UTBILDNINGSNIVÅERNAS ÖVER‑ ELLER
UNDERREPRESENTATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND HELA DEN
VUXNA POPULATIONEN (STRECKADE LINJEN).
Över‑ och underrepresentation av grupper med olika utbildningsinriktningar ges i
Figur 8. Grupper med utbildning inom pedagogik/lärare, humaniora/konst, Naturveten‑
skap/ Data/Matematik, Hälso‑ & sjukvård/social omsorg, samhällsvetenskap/juridik/handel/
administration har en högre användarprocent jämfört med den vuxna populationen i
stort. Underrepresenterade är grupper med utbildning inom lant‑ skogsbruk/djursjukvård,
teknik/tillverkning, allmän utbildning (gymnasial) och tjänsteutbildningar.
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FIGUR 8: REPRESENTATIONSGRAF: DE OLIKA UTBILDNINGSINRIKTNINGARNAS ÖVER‑
ELLER UNDERREPRESENTATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND
HELA DEN VUXNA POPULATIONEN (STRECKADE LINJEN).
I Figur 9 visas olika yrkeskategoriers över‑ eller underrepresentation. Personer med
teoretisk specialistkompetens är kraftigt överrepresenterade i jämförelse med andel An‑
vändare totalt sett bland Gotlands vuxna befolkning. Kraftigt underrepresenterade är
yrkesgrupper inom militär, hantverk/bygg/tillverkning, process‑ maskinoperatörer/transport
och jordbruk/skogsbruk. Svagt underrepresenterade är yrkeskategorier där det inte finns
krav på särskild yrkesutbildning samt ledningsarbete.
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FIGUR 9: REPRESENTATIONSGRAF: OLIKA YRKESKATEGORIERS ÖVER‑ ELLER UNDER‑
REPRESENTATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND HELA DEN VUXNA
POPULATIONEN (STRECKADE LINJEN).
Den gängse Europeiska socioekonomiska klassificering som tidigare användes i
Figur 5 används även i Figur 10. Där framgår att ”överklass” är kraftigt överrepresenterad
medan ”arbetarklass” och ”medelklass” är svagt underrepresenterade i jämförelse med
användarprocenten bland hela den vuxna populationen.

FIGUR 10: REPRESENTATIONSGRAF: TRE SOCIOEKONOMISKA KLASSERS ÖVER‑ ELLER
UNDERREPRESENTATION I JÄMFÖRELSE MED ANVÄNDARPROCENTEN BLAND HELA DEN
VUXNA POPULATIONEN (STRECKADE LINJEN).
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INSIKT 5:
• Grupper som är tydligt överrepresenterade i jämförelse med användarpro‑
centen bland hela den vuxna populationen är
– Kvinnor
– Studenter
– personer med eftergymnasial utbildning
– föräldralediga
– personer med utländsk bakgrund
– ”överklass”
– personer med utbildningsinriktning inom pedagogik, lärare, human‑
iora, konst, naturvetenskap, data, matematik, hälso‑ & sjukvård, social
omsorg, samhällsvetenskap/juridik/handel/administration
– yrkesgrupper som kräver teoretisk specialistkompetens
• Grupper som är tydligt underrepresenterade i jämförelse med använ‑
darprocenten bland hela den vuxna populationen är
– män
– pensionärer
– företagsledare
– personer

med

utbildningsinriktning

inom

lant‑

&

skogsbruk,

djursjukvård, teknik, tillverkning, allmän (gymnasial) och tjänsteutbild‑
ning
– yrkesgrupper inom militär, hantverk, bygg, tillverkning, process‑ och
maskinoperatör, transport, jordbruk och skogsbruk
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3.6 RANGORDNING AV YRKESKATEGORIER OCH UTBILDNINGSINRIK‑
TNINGAR M.A.P. ANDEL ANVÄNDARE
Kategoriindelningen för utbildningsinriktningar i Figur 8 och yrkeskategorier i Figur 9 ges
i 9 respektive 10 olika kategorier. Mikrodata från SCB gör det möjligt att ange utbildnings‑
och yrkesinriktningar på en mer finfördelat nivå. I det här avsnittet delas yrken in i 44
kategorier medan utbildningar delas in i 23 kategorier varpå andel Användare presen‑
teras för samtliga kategorier. Utbildningsinriktning finfördelas ytterligare i ett sista steg
i 116 kategorier. Av dessa 116 kategorier redovisas de 10 kategorier med högst respek‑
tive lägst andel Användare.
Kategorierna rangordnas efter andel Användare i respektive kategori. Rangordningen
gör det möjligt att se vilka yrken och utbildningsinriktningar som har högst respektive
lägst andel Användare.
Användare i detta avsnitt definieras som personer med minst en aktivitet det senaste 8
åren. Det längre tidsinterallet är valt för att studera benägenheten över tid att använda
biblioteken, inte under ett enskilt år.
Värt att påpeka är att det finns Användare i samtliga yrken och utbildningskategorier
även om andelen Användare är liten i vissa kategorier.

3.6.1

RANGORDNING AV YRKESKATEGORIER

I Tabell 8 ges andelen Användare för samtliga 44 yrkeskategorier. Kategorierna rangord‑
nas med högst andel Användare överst i tabellen och lägst andel Användare nederst i
tabellen.
Bland de med högst andel Användare finner man yrken med krav på olika typer av högskoleut‑
bildning, chefer inom utbildning, hälso‑ och sjukvård, bank, finans och försäkring. Även
vissa yrken där det är inget eller lägre krav på utbildning tillhör kategorierna med hö‑
gre andel Användare, exempelvis kontors‑ och kundserviceyrken, snabbmatspersonal,
köks‑ och restaurangbiträden och omsorgsyrken.
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Bland de med lägst andel Användare finns metallhantverks‑ och reparatörsyrken,
montörer, transport‑ och maskinföraryrken, byggnads‑ och anläggningsyrken och elek‑
triker. Andra yrken bland de med låg andel Användare är lantbruks‑ och trädgårdsyrken,
skogsarbetare, fiskare, soldater och officerare och även Chefer inom IT, logistik, FoU,
bygg‑ och ingenjörsverksamhet och tillverkning.
TABELL 8: RANGORDNING AV YRKESSKATEGORIER EFTER ANDEL ANVÄNDARE I RESPEK‑
TIVE KATEGORI.
Yrkeskategori

Andel Användare (%)

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom utbildning

67.9

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
inom juridik, kultur och socialt arbete m.m.

63.1

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom hälso‑ och sjukvård

57.3

Andra kontors‑ och kundserviceyrken

50.5

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom ekonomi och förvaltning

49.2

Chefer inom utbildning

47.4

Yrken med krav på högskolekompetens eller
motsvarande inom hälso‑ och sjukvård samt laboratorium

45.6

Yrken med krav på högskolekompetens eller
motsvarande inom kultur, friskvård och socialt arbete

44.8

Chefer inom hälso‑ och sjukvård samt annan samhällsservice

43.0

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens
inom naturvetenskap och teknik

42.2

Chefer inom bank, finans och försäkring

40.0

Snabbmatspersonal, köks‑ och restaurangbiträden m.fl.

39.4

Yrken med krav på högskolekompetens eller
motsvarande inom ekonomi och förvaltning

38.3

Omsorgsyrken

37.8

Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom IT

37.6

Kundserviceyrken

36.4

Kontorsassistenter och sekreterare

34.4

Försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m.

31.0

Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning
Fortsättning på nästa sida
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TABELL 8 – Fortsättning från föregående sida
Yrkeskategori

Andel Användare (%)

samt annan administration m.m.

30.0

Andra bevaknings‑ och säkerhetsyrken

28.0

Finmekaniska, grafiska och konsthantverksyrken

26.3

Chefer inom övrig servicenäring

26.0

Serviceyrken

25.6

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande
inom IT, ljud‑ och ljusteknik m.m.

25.1

Städyrken

22.8

Andra hantverksyrken inom trä och textil m.m.

22.0

Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom teknik

22.0

Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl.

20.8

Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga servicearbetare

19.3

Hantverksyrken inom livsmedel

18.9

Yrken inom materialförvaltning m.m.

17.1

Skogsarbetare, fiskodlare och fiskare

17.1

Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg‑ och
ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m.

16.8

Officerare

16.7

Andra yrken inom bygg, tillverkning och godshantering

16.5

Soldater m.fl.

15.6

Process‑ och maskinoperatörer

14.3

Lantbruks‑ och trädgårdsyrken

12.7

Installations‑ och serviceyrken inom el och elektronik

12.2

Bärplockare och plantörer m.fl.

11.1

Byggnads‑ och anläggningsyrken

10.3

Montörer

9.1

Transport‑ och maskinföraryrken

9.1

Metallhantverks‑ och reparatörsyrken

9.0
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INSIKT 6:
• Bland yrkesgrupper med högst andel Användare är det närmare 70 % som
använder biblioteken.
• Bland yrkesgrupper med lägst andel Användare är det knappt 10 % som
använder biblioteken.
• Yrken med högst andel Användare
– yrken med krav på olika typer av högskoleutbildning
– chefer inom utbildning, hälso‑ och sjukvård, bank, finans och försäkring
– kontors‑ och kundserviceyrken
– snabbmatspersonal, köks och restaurangbiträden
– omsorgsyrken
• Yrken med lägst andel Användare
– metallhantverks‑ och reparatörsyrken
– transport‑ och maskinföraryrken
– montörer
– byggnads‑ och anläggningsyrken
– elektriker
– lantbruks‑ och trädgårdsyrke och skogsarbetare
– fiskare
– soldater och officerare
– chefer inom IT, logistik, FoU, bygg‑ och ingenjörsverksamhet och
tillverkning
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3.6.2

RANGORDNING AV UTBILDNINGSINRIKTNINGAR

I detta avsnitt presenteras andel Användare för olika Utbildningsinriktningar. Utbild‑
ningsinriktningar anges för både gymnasie‑ och högskoleutbildningar. Gymnasieutbild‑
ningar utan specialisering går under benämningen ”bred, generell utbildning”. I Tabell
9 presenteras andel Användare för samtliga 23 inriktningar. Andelen Användare varierar
mellan 14.7 till 66.5 %.
En mer finfördelad indelning än de 23 inriktningarna resulterar i 116 olika utbildningsin‑
riktningar. Vi presenterar inte alla 116 inriktningar i rapporten utan har istället plockat
ut de 10 inriktningar med högst andel Användare och de 10 inriktningar med lägst andel
Användare vilket visas i Tabell 10 och 11. Där framgår att personer med utbildningsinrik‑
tning inom biblioteks‑ och dokumentationsvetenskap har den absolut högsta andelen
Användare. Det följs av utbildningsinriktningar inom historia och arkeologi, olika typer
av lärarutbildningar, psykologi, bild‑ och formkonst, främmande språk och språkven‑
tenskap. För de 10 utbildningsinriktningar med högst andel Användare är mellan 70 till
90 procent Användare.
Utbildningsinriktningar med lägst andel Användare finner man bland grupper med ut‑
bildning inom transporttjänster, maskin‑, verkstads‑, fordons‑, farkost, byggnads‑ och
anläggningsteknik, säkerhet i samhället, skogs‑ och lantbruk, energi‑ och elektronik,
data och automation samt tillverkning. För de 10 utbildningsinriktningar med lägst an‑
del Användare är mellan 7 till 14 procent Användare.
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Utbildningsinriktning

Andel Användare (%)

Journalistik och information

66.5

Humaniora

65.3

Biologi och miljövetenskap

62.9

Fysik, kemi och geovetenskap

61.3

Pedagogik och lärarutbildning

60.7

Samhälls‑ och beteendevetenskap

60.1

Miljövård och miljöskydd

56.3

Juridik och rättsvetenskap

50.4

Matematik och övrig naturvetenskap

49.2

Konst och media

46.9

Hälso‑ och sjukvård

41.7

Socialt arbete, omsorg och vägledning

40.1

Data

38.8

Djursjukvård

36.8

Företagsekonomi, handel och administration

32.2

Personliga tjänster

28.0

Material och tillverkning

25.8

Säkerhetstjänster

23.5

Bred, generell utbildning

22.1

Teknik och teknisk industri

18.6

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

17.3

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

16.9

Transporttjänster

14.7

TABELL 9: RANGORDNING AV 23 UTBILDNINGSINRIKTNINGAR EFTER ANDELEN ANVÄN‑
DARE I RESPEKTIVE KATEGORI
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Utbildningsinriktning

Andel Användare (%)

Biblioteks‑ och dokumentationsvetenskap

89.4

Historia och arkeologi

85.0

Lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet

82.1

Psykologi

80.0

Ämneslärarutbildning

76.7

Lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar

75.7

Lärarutbildning i yrkesämne och praktisk‑estetiska ämnen

75.0

Bild‑ och formkonst

75.0

Främmande språk och språkvetenskap

71.0

Pedagogik och lärarutbildning, övrig och ospecificerad utbildning

70.0

TABELL 10: RANGORDNING AV DE 10 UTBILDNINGSINRIKTNINGAR MED HÖGST ANDEL
ANVÄNDARE BLAND TOTALT 116 INRIKTNINGAR. ÖVERST GES KATEGORIN MED ALLRA
HÖGST ANDEL ANVÄNDARE.

Utbildningsinriktning

Andel Användare (%)

Tillverkning av trä‑, pappers‑, glas‑, porslin‑ och plastprodukter

14.4

Elektronik, datateknik och automation

13.3

Energi‑ och elektroteknik

12.5

Skog

10.6

Lantbruk

9.5

Säkerhet i samhället

8.5

Maskinteknik och verkstadsteknik

8.4

Fordons‑ och farkostteknik

7.9

Byggnadsteknik och anläggningsteknik

7.3

Transporttjänster

7.1

TABELL 11: RANGORDNING AV DE 10 UTBILDNINGSINRIKTNINGAR MED LÄGST ANDEL
ANVÄNDARE BLAND TOTAL 116 INRIKTNINGAR. NEDERST GES KATEGORIN MED ALLRA
LÄGST ANDEL ANVÄNDARE.
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INSIKT 7:
• Bland utbildningsgrupper med högst andel Användare är det närmare 90
% som använder biblioteken.
• Bland utbildningsgrupper med lägst andel Användare är det ca 7 % som
använder biblioteken
• Utbildningsinriktningar med högst andel Användare .
– biblioteks‑ och dokumentationsvetenskap
– historia och arkeologi
– olika typer av lärarutbildningar
– psykologi
– bild‑ och formkonst
– främmande språk och språkventenskap
• Yrken med lägst andel Användare
– transporttjänster
– maskin‑, verkstads‑, fordons‑, farkost, byggnads‑ och anläggningsteknik
– säkerhet i samhället
– skogs‑ och lantbruk
– energi‑ och elektronik, data och automation
– tillverkning
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3.7 AKTIVITETSFREKVENS
Andelen Användare ger ingen information om frekvensen bland biblioteksanvändare.
Vi har därför valt att studera aktivitetsfrekvens för att få en bild av Användares olika
frekvensnivåer. I detta avsnitt studeras vuxnas aktivitetsfrekvens. Barns aktivitetsfrekvens
studeras i nästa avsnitt. I Figur 11 visas genom staplarnas höjd hur många Användare
som har olika antal aktiviteter under 2019. Den första stapeln visar att nästan 1 750 An‑
vändare har 1 aktivitet per år, knappt 750 Användare har 2 aktiviteter per år o.s.v. An‑
tal Användare avtar kraftigt med ökad aktivitetsfrekvens. I stapeln längst till höger är
samtliga Användare med 100 eller fler aktiviteter samlade. Ca. 250 individer hade under
2019 en sådan hög användarfrekvens.
Medelvärdet för antal aktiviteter per år och Användare är 16.2. Medianvärdet är 7. An‑
vändare med mycket hög aktivitetsfrekvens påverkar och höjer medelvärdet. Medianen
påverkas inte av extrema värden och kan därför anses vara ett mer representativt mått
på medelaktivitetsfrekvensen hos Användare.

FIGUR 11: AKTIVITETSFREKVENS ‑ ANTAL ANVÄNDARE (STAPLARNAS HÖJD) FÖR OLIKA
ANTAL AKTIVITETER UNDER ÅRET (1‑100 AKTIVITETER). GRAFEN VISAR AKTIVITETS‑
FREKVENS FÖR VUXNA UNDER 2019.
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Aktivitetsfrekvenserna delas in i tre aktivitetsgrader ‑ Låg (1‑4 aktiviteter), Mellan (5‑
47 aktiviteter) och Hög (över 48 aktiviteter) under 2019. I Tabell 12 jämförs ålder, bib‑
lioteksavstånd och inkomst för de tre aktivitestgraderna. Personer med en högre ak‑
tivitesgrad är i medeltal äldre och har kortare avstånd till sitt närmsta bibliotek jämfört
med de med lägre aktivitesgrad. De har även lägre inkomst jämfört med Användare med
lägre aktivitesgrad.
TABELL 12: JÄMFÖRELSE MELLAN 3 OLIKA AKTIVITETSGRADER. TABELLEN VISAR DATA
ÖVER VUXNA INDIVIDER.
Aktivitetsgrad

Låg

Mellan

Hög

(Aktiviteter per år)

(1‑4)

(5‑47)

(>48)

Medelålder (år)

47.2

50.9

56.4

Biblioteksavstånd medel (km)

3.9

3.8

3.5

Medelinkomst (kr)

267 300 264 400 246 700

En grafisk presentation av fördelningen för de tre olika aktivitesgraderna för olika
samhällsgrupper ges i Figur 12. Exempelvis, inom gruppen bestående av personer med
handikapp/rehabersättning har 40 % låg aktivitestgrad, 45.6 % mellan och 14.4 % hög
aktivitetsgrad ‑ det sista värdet är det högsta bland samtliga samhällsgrupper. Andra
grupper med proportionellt fler Användare med den högsta aktivitetsgraden är pen‑
sionärer, ensamboende och personer med eftergymnasial utbildning. Som jämförelse
är fördelningen mellan de tre aktivitetsgraderna för hela den vuxna populationen på
Gotland 40.3, 52.9 och 6.8 för Låg, Mellan respektive Hög aktivitetsgrad.
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FIGUR 12: AKTIVITESGRAD FÖR OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER. ÖVERSTA STAPELN ANGER
FÖRDELNINGEN FÖR DE TRE AKTIVITETSGRADERNA FÖR SAMTLIGA VUXNA ANVÄNDARE.
Från Figur 6 tidigare i rapporten framgår att Pensionärer är underrepresenterade bland
Användare men bland de pensionärer som är Användare är det proportionellt många
som har den högsta aktivitetsgraden (14.4 %). Samtidigt är det proportionellt många
pensionärer som har den lägsta aktivitetsgraden (57.3 %), detta pga att aktivitetsgraden
”mellan” är låg (32.6 %) bland pensionärer.
Personer med eftergymnasial utbildning är överrepresenterade bland Användare och
de har också proportionellt många med hög aktivitetsgrad (8.2 %) men också propor‑
tionellt många med låg aktivitesgrad (57.1 ), återigen pga att aktivitetsgraden ”mellan”
är låg (34.8 %) även för denna grupp. Vidare är personer med utländsk bakgrund över‑
representerade bland Användare men det är relativt få bland dessa Användare som har
hög aktivitetsgrad. I den gruppen är det istället relativt många med låg aktivitetsgrad.
Personer med handikapp/rehabersättning är svagt övrerepresenterade bland Användare
och bland dessa Användare finns proportionellt många med aktivitetsgrad ”hög” och
”mellan” och följaktligen relativt få med låg aktivitetsgrad.
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INSIKT 8:
• Medelvärdet för antal aktiviteter vuxna har per år och Användare är 16.2. Me‑
dianvärdet är 7.
• Användare med en hög aktivitetsfrekvens är äldre, bor närmare sitt bib‑
lioteket och har lägre inkomst jämfört med Användare med lägre aktivites‑
grad.
• Personer med handikapp/rehabersättning, pensionärer, ensamboende, och
personer med eftergymnasial utbildning har proportionellt fler Användare
med den högsta aktivitetsgraden.

3.8 STUDIER AV BARN
För barn finns inte lika många variabler från SCB:s mikrodata att analysera som för vuxna.
Här presenteras dock en närmare analys av barn‑användares åldersfördelning och ak‑
tivitetsfrekvens. Statistiken baseras enbart på aktiviteter med barns egna bibliotekskort.
Barns aktiviteter som registreras på vårdnadshavares bibliotekskort går inte att få med
i analyserna. I Figur 13 visas en jämförelse av åldersfördelning mellan Användare och
Icke‑användare bland barn, uppdelat efter kön. Det är samma data som i Figur 1 men
trunkerat för att endast inkludera barn. Figuren visar att det är ytterst få Användare (med
eget bibliotekskort) mellan 0‑5 år. Vid skolstart i 6‑årsåldern stiger antalet Användare
drastiskt. I åldern mellan 6‑13 år är antal Användare fler än Icke‑användare. Efter 13‑års
ålder sjunker användandet och Icke‑användarna blir fler än Användarna.
Det finns inga stora skillnader i åldersfördelningen mellan pojkar och flickor men över‑
representationen av kvinnor bland vuxna Användare visar sig redan bland barn ‑ andelen
Användare bland flickor är något högre än bland pojkar.
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FIGUR 13:

JÄMFÖRELSE I ÅLDERSFÖRDELNING MELLAN ANVÄNDARE OCH ICKE‑

ANVÄNDARE BLAND BARN, UPPDELAT EFTER KÖN. DATA FRÅN 2017
Barns aktivitetsfrekvens studeras i Figur 14 (alla barn samlade) och i Figur 15 (uppde‑
lat på tre ålderskategorier). Medelvärdet för antal aktiviteteter för samtliga barn under
året är 7.9. Medianvärdet är 5. I Tabell 13 ges medelvärde och median uppdelat på de
tre ålderskategorierna.
Barn i den yngsta ålderkategorin är har lägst aktivitestfrekvens. Ytterst få barn i åldern
0‑5 har fler än 10 aktiviteter. Deras medelvärde för antal aktiviteter under året ligger
på 5.0 och medianen på 3. Barn i ålderkategorin 6‑10 har högst aktivitetsfrekvens med
ett medelvärde på 9.2 och median på 3 aktiviteter per år. I Figur 15 ses tydligt att pro‑
portionellt fler barn i denna ålderskategori har högre aktivitetsfrevens än barn i åldern
11‑17. I ålderskategorin 11‑17 är medelvärdet 6.7 och median 3 aktiviteter per år
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FIGUR 14: AKTIVITETSFREKVENS ‑ ANTAL ANVÄNDARE (STAPLARNAS HÖJD) FÖR OLIKA
ANTAL AKTIVITETER UNDER 2017. I STAPELN LÄNGST TILL HÖGER SAMLAS DE MED 50
ELLER FLER AKTIVITETER UNDER ÅRET.

FIGUR 15: AKTIVITETSFREKVENS ‑ ANTAL ANVÄNDARE (STAPLARNAS HÖJD) FÖR OLIKA
ANTAL AKTIVITETER UNDER 2017, UPPDELAT PÅ ÅLDERSKATEGORI. I STAPELN LÄNGST
TILL HÖGER SAMLAS DE MED 50 ELLER FLER AKTIVITETER UNDER ÅRET.

Insiktsrapport ‑ Biblioteksanvändning

40

TABELL 13: MEDELAKTIVITETSFREKVENS FÖR BARN I 3 ÅLDERSKATEGORIER.
Medelvärde Median
0‑5 år

5.0

3

6‑10 år

9.2

7

11‑17 år

6.7

3

INSIKT 9:
• Fram till ca 6 års ålder har ytterst få barn egna bibliotekskort vilket medför att
andelen Icke‑användare är nästan 100 %.
• Från skolstart i 6‑årsåldern till ca 13 års ålder är det fler barn som använder
biblioteken än som inte gör det.
• I åldern 13‑18 är det fler barn som inte använder biblioteken än som gör det.
• Det råder inga stora skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller Använ‑
dares åldersfördelning. Däremot är andelen Användare bland flickor något
högre än bland pojkar.
• För barn är medelvärdet för antal aktiviteter per år och Användare 7.9. Me‑
dianvärdet är 5. Dessa värden är lägre än motsvarande värden för vuxna dvs
barn har en lägre aktivitetsfrekvens jämfört med vuxna.
• Barns biblioteksanvänding och frekvens går kraftigt ner från ca 13 års ålder.
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3.9 VAD PÅVERKAR ANVÄNDANDET?
I tidigare avsnitt studeraras ett antal variabler, en i taget i relation till biblioteksanvänd‑
ningen. I detta avsnitt används en modellbaserad ansats där vi undersöker samtliga
variabler simultant. Det gör att vi kan undersöka enskilda variablers påverkan och sam‑
tidigt kontrollera för övriga variabler. Här har en sannolikhetsmodell (specifikt logistisk
regression) använts för att undersöka vilka variabler som påverkar biblioteksanvändnin‑
gen. Genom modellen undersöker vi hur sannolikheten att vara Användare är relaterad
till de olika variablerna. I Tabell 14 listas de variabler/egenskaper som enligt modell‑
analysen i störst utsträckning bidrar till att förklara sannolikheten att vara Användare.
I Tabell 14 redovisas även oddskvoter. Oddskvoten jämför oddsen för biblioteksanvänd‑
ning mellan grupper. Exempelvis är oddskvoten för variabeln ”Student” kvoten mellan
oddset (för biblioteksanvändning) för gruppen studenter och oddset (för biblioteksan‑
vändning) för övriga. En oddskvot över 1 betyder att gruppen studenter har ett högre
odds för biblioteksanvändning och därmed är mer benägna att vara Användare. I detta
fall är oddskvoten för studenter 3.68 vilket indikerar en klart högre benägenhet att vara
Användare för gruppen studenter. Tolkningen av en oddskvot görs ”allt annat lika” i
modellen dvs då alla andra variabler hålls konstanta. Oddskvoten för gruppen studen‑
ter på 3.68 visar hur mycket högre oddset för biblioteksanvändning förväntas vara för en
student jämfört med en icke‑student med samma egenskaper i övrigt. En del variabler
har i modellanalyserna visat sig ha liten eller ingen påverkan på benägenheten att vara
Användare. Dessa variabler redovisas i Tabell 15.
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Det är mer sannolikt att individer som har en eller flera av
följande egenskaper är biblioteksanvändare
(Oddskvot från sannolikhetsmodell)
Är student (3.68)
Har eftergymnasial utbildning (3.16)
Är kvinna (2.43)
Är nyligen invandrad (1.82)
Har småbarn (1.72)
Är arbetslös (1.57)
Tillhör ”high” klass (1.52)
Är pensionär (1.48)
Har hemmaboende barn (1.38)
Får handikappersättning (1.36)
Har kort avstånd (<3 km) till närmaste bibliotek (1.24)
Har utländsk bakgrund ( 1.22)
Får sjukersättning (1.21)
Inte är företagsledare (1.18)
Företagare (1.16)
Får bostadsbidrag (1.16)
Är ogift (1.14)
Förvärvsarbetande (1.10)
Bor i LGH (1.10)
Är ensamboende (1.07)
TABELL 14: VARIABLER MED PÅVERKAN ENLIGT SANNOLIKHETSMODELL (LOGISTISK RE‑
GRESSION)
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Följande variabler har ingen eller marginell påverkan på
benägenheten att vara biblioteksanvändare
Ålder
Boarea
Inkomst
Fondinnehav
Totalt fastighetsvärde
TABELL 15: VARIABLER UTAN PÅVERKAN ENLIGT SANNOLIKHETSMODELL (LOGISTISK
REGRESSION)
INSIKT 10:
Resultaten av de modell‑baserade analyserna av vad som påverkar benägenheten
att vara Användare visar liknande mönster som framkommit i tidigare avsnitt
(baserat på sammanfattande mått). Två punkter att notera särskilt är
• När gruppen pensionärer studeras i sannolikhetsmodellen påvisas att ”allt
annat lika” ökar benägenheten för biblioteksanvändning för pensionärer.
Det betyder att benägenheten för att vara Användare förväntas vara högre
för en pensionär jämfört med en icke‑pensionär med samma egenskaper på
resterande variabler i modellen. Det ska inte förväxlas med tidigare resultat
(Insikt 4) som anger att andelen Användare i gruppen pensionärer är lägre än
genomsnittet.
• Användare som bor nära ett bibliotek, definierat som att ha ett kortare
avstånd än 3 km, har en ökad benägenhet att vara Användare.
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3.10 JÄMFÖRELSE AV BIBLIOTEKEN
På Gotlands finns 10 bibliotek och en bokbuss. I följande avsnitt gör vi en jämförelse
mellan biblioteken med avseende på antal aktiviteter, antal unika Användare och ak‑
tivitesfrekvens. Vi studerar även om andelen av olika samhällsklasser bland Användarna
skiljer sig mellan biblioteken, exempelvis om andelen pensionärer på vissa bibliotek är
högre än på andra bibliotek.
I Tabell 16 framgår att det totala antalet aktiviteter under 2019 är 193 136 och totala an‑
talet unika Användare är 11 924 stycken. Uppdelat på respektive bibliotek är Almedals‑
biblioteket det absolut största biblioteket sett till antal aktiviteter (131 340 eller 68 %)
med 8 602 unika Användare. Bokbussen är det näst största ”biblioteket” med nästan 12
000 aktiviteter under 2019 och 2 000 unika Användare. Övriga bibliotek har mellan 1 500
och 10 000 aktiviteter per år och mellan 130 och 1 500 unika Användare. I vänstra de‑
len av tabellen ges motsvarande data där Användare definieras för den längre perioden
2012‑2019. Totalt under perioden registrerades 1 308 355 aktiviteter fördelat på 20 773
Användare.
TABELL 16: TOTALT ANTAL AKTIVITETER, ANDEL OCH UNIKA ANVÄNDARE FÖR RESPEK‑
TIVE BIBLIOTEK ‑ REDOVISAS FÖR PERIODEN 2012‑2019 OCH 2019.
2012‑2019
Antal

Andel av

2019
Unika

Antal

Andel av

Unika

aktiviteter alla aktiviteter Användare aktiviteter alla aktiviteter Användare
Almedals

803 025

61.4

16 463

131 340

68.0

8 602

Gråbo

74 705

5.7

3 172

9 047

4.7

1 190

Korpen

60 311

4.6

3 114

8 369

4.3

1 267

Fårösund

15 589

1.2

877

1 580

0.8

248

Slite

40 801

3.1

1 665

5 130

2.7

630

Roma

55 854

4.3

2 800

6 880

3.6

909

Östergarn

11 315

0.9

328

1 447

0.7

130

Klintehamn

39 260

3.0

1 871

4 590

2.4

648

Hemse

84 297

6.4

3 722

10 107

5.2

1 457

Burgsvik

22 160

1.7

998

2 769

1.4

404

Bokbussen

101 038

7.2

4 604

11 877

6.1

2 000

1 308 355

100

20 773

193 136

100

11 924

Totalt

Summan av antal unika Användare från de olika biblioteken summerar till ett värde som överstiger värdet för totalt antal
unika Användare på sista raden (20 773 och 11 924). Anledningen är att en Användare som använder mer än ett bibliotek
räknas som en unik Användare för varje använt bibliotek. I en summering över alla bibliotek kommer då samma person med
flera gånger. Totalt antal unika Användare i tabellens sista rad är korrigerat för detta och räknar bara med Användare med
aktiviteter på flera bibliotek en gång.
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För att studera förändringen av antalet aktiviteter över tid redovisas i Tabell 17 antalet
aktiviteter för respektive bibliotek för åren 2013, 2015, 2017 och 2019. Det totala antalet
aktiviteter har under perioden ökat från 143 173 till 193 136 aktiviteter, en ökning med
35 %. Fårösund och Bokbussen är de enda enheterna som har en minskande trend vad
gäller antal aktiviteter.
TABELL 17: TOTALT ANTAL AKTIVITETER PÅ RESPEKTIVE BIBLIOTEK.
Antal aktiviteter
2019
Almedals

2017

131 340 106 756

2015

2013

90 927

81 957

Gråbo

9 047

9 980

9 279

8 404

Korpen

8 369

8 368

7 411

6 807

Fårösund

1 580

951

2 430

2 773

Slite

5 130

5 845

5 208

4 281

Roma

6 880

7 094

6 640

6 957

Östergarn

1 447

1 524

1 425

1 264

Klintehamn

4 590

5 305

4 909

4 659

Hemse

10 107

10 914

10 202

10 702

Burgsvik

2 769

3 619

2 456

2 476

Bokbussen

11 877

10 951

13 256

12 893

Totalt

193 136 171 307 154 143

143 173

I Figur 16 visas användarnas aktivitetsfrekvenser redovisat för varje bibliotek. Denna
figur kan jämföras med Figur 11 som redovisade användarnas aktivitesfrekvenser för alla
bibliotek sammanslaget. Varje stapels höjd visar hur många Användare som har ett visst
antal aktiviteter under året. Den första stapeln i varje diagram anger hur många Använ‑
dare som har 1‑5 aktiviteter under året, den andra stapeln anger hur många som har
6‑10 aktiviteter o.s.v. I stapeln längst till höger är samtliga Användare med 100 eller fler
aktiviteter samlade.
Det är likvärdiga mönster i aktivitetsfrekvensen för de olika biblioteken. Det är flest antal
Användare som har mellan 1‑5 aktiviteter under året. Därefter är det en snabb nedgång
av antal Användare med högre aktivitetsfrekvenser. Bokbussen och Östergarn utmärker
sig något genom att ha proportionellt fler Användare med en aktivitetsfrekvens som
överstiger 5 aktiviteter under året.
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FIGUR 16: AKTIVITETSFREKVENS ‑ ANTAL ANVÄNDARE (STAPLARNAS HÖJD) FÖR OLIKA
AKTIVITESINTERVALL (1‑5 AKTIVITETER PER/ÅR, 6‑10 AKTIVITETER O.S.V.) GRAFEN VISAR
SAMTLIGA ANVÄNDARE (BARN OCH VUXNA) UNDER 2019
I en ytterligare jämförelse mellan biblioteken studeras hur olika samhällsgrupper är
representerade bland Användare på respektive bibliotek. Här framträder stora skillnader
mellan biblioteken.
Andelen barn bland Användarna är lägst på Korpen med 11.8 % medan den är högst
för Bokbussen med 63.2 % barn. Andelen kvinnor/flickor varierar mellan 59.6 % för Bok‑
bussen till 77.6 % för Korpen.
Andel studenter varierar mellan 4.7 % för Östergarn till 15.9 % för Almedalsbiblioteket.
Bokbussen har lägsta andelen pensionärer, 12.3 %, medan Korpen har högst andel pen‑
sionärer på 39.1 %. Den högsta andelen Användare med utländsk bakgrund finns i Fårö‑
sund, 10.7 % och lägsta andelen har Bokbussen med 4.7 %.
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TABELL 18: JÄMFÖRELSE MELLAN BIBLIOTEKEN. FÖR VARJE BIBLIOTEK REDOVISAS AN‑
DELEN (%) AV OLIKA SAMHÄLLSGRUPPER BLAND BIBLIOTEKETS SAMTLIGA ANVÄNDARE.
Barn Kvinnor/Flickor Student Pensionärer Utländsk bakgrund
Almedals

21.4

65.4

15.9

20.5

9.8

Gråbo

33.3

68.4

8.8

22.8

9.4

Korpen

11.8

77.6

6.0

39.1

8.0

Fårösund

21.5

70.1

10.7

33.7

10.7

Slite

18.3

71.5

6.4

35.4

7.4

Roma

33.6

68.3

8.3

22.4

5.6

Östergarn

15.4

72.7

4.7

37.5

4.9

Klintehamn

21.0

68.7

7.6

32.1

6.5

Hemse

21.8

69.6

8.2

29.2

8.4

Burgsvik

43.0

64.6

6.1

25.7

5.9

Bokbussen

63.2

59.6

10.0

12.3

4.7
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INSIKT 11:
• Under 2019 var totala antalet aktiviteter (barn och vuxna) för samtliga bib‑
liotek 193 136 fördelat på 11 924 unika Användare vilket ger ett medelvärde
av 16 aktiviteter per person och år.
• Totala antalet aktiviteter har ökat med 35 % från 2013 till 2019. Med ett par
undantag följer varje enskilt bibliotek samma trend.
• Aktivitesfrekvensen skiljer sig inte nämnvärt mellan biblioteken.
• Det är kraftiga skillnader mellan biblioteken för hur olika samhällsgrupper är
representerade bland Användarna. Mellan biblioteken varierar andelen
– barn mellan 11.8 till 63.2 %
– kvinnor/flickor mellan 59.6 till 77.6 %
– studenter mellan 4.7 till 15.9 %
– pensionärer mellan 12.3 till 39.1 %
– personer med utländsk bakgrund mellan 4.7 och 10.7 %
• Bokbussen har en kraftig överrepresentation av barn (63.2 %) och underrep‑
resentation av pensionärer (12.3 %).
• Bokbussen har den lägsta andelen personer med utländsk bakgrund.
• Korpen och Östergarn har högst andel pensionärer.
• Högst andel studenter har Almedals, Fårösund och Bokbussen.
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3.11 GEOGRAFISKA SKILLNADER ‑ KARTOR
Geografiska skillnader över biblioteksanvändningen presenteras här i kartform. Kar‑
torna är uppdelade i Gotlands 93 socknar. För varje socken redovisas användarandel
för både vuxna (Figur 17) och barn (Figur 18). Vidare redovisas 11 kartor, ett för varje
bibliotek plus bokbussen, där det framgår från vilka socknar ett enskilt biblioteks An‑
vändare kommer ifrån d.v.s bibliotekets upptagningsområden. Dessa kartor presenters
i Figur 19, 20 och 21.
Kartorna i Figur 17 och Figur 18 levereras även i ett interaktivt html‑format. I dessa inter‑
aktiva kartor redovisas ytterligare jämförelser mellan socknarna i pop‑up menyer som
visas när man ”pekar” på respektive socken. Variablerna som ges i pop‑up menyn ger en
bild av befolkningssammansättningen i respektive socken. På så sätt kan användaran‑
delen för respektive socken relateras till befolkningen i stort i sin socken.
Variablerna i pop‑up menyn i den interaktiva kartan för vuxna är
• andel kvinnor
• andel utländsk bakgrund
• andel pensionärer
• andel barnfamiljer
• andel ensamboende
• andel eftergymnasial utbildning
• andel studerande
• andel arbetslösa
• medelålder
• medelinkomst
• medelvärde biblioteksavstånd
Variabler i pop‑up menyn i den interaktiva kartan för barn är
• andel flickor
• andel utländsk bakgrund
• medelålder
• medelvärde biblioteksavstånd
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FIGUR 17: ANVÄNDARANDEL BLAND VUXNA UPPDELAT PÅ SOCKENNIVÅ.
I kartan över andel Användare bland vuxna (Figur 17) framträder ett mönster med
högre användarandel i socknar där ett bibliotek ligger samt i närliggande socknar. I kar‑
tan över användarandel bland barn (Figur 18) framkommer ett helt annat mönster. Där
ligger inte socknar med hög användarandel koncentrerade kring biblioteken. Barns bib‑
lioteksanvändning verkar inte påverkas av längre avstånd till biblioteken.
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FIGUR 18: ANVÄNDARANDEL BLAND BARN UPPDELAT PÅ SOCKENNIVÅ.
Kartorna i Figur 19, 20 och 21 visar respektive biblioteks upptagningsområde. Kar‑
torna anger hur många av bibliotekets aktiviteter som görs av Användare från varje socken.
Som väntat bor de flesta Användarna nära biblioteket de använder, men storleken på ett
biblioteks upptagningsområde framgår tydligt i dessa kartor.
Bokbussen har ett upptagningsområde relativt jämnt fördelat över Gotland även om de
socknar som står för flest antal aktiviteter ligger i och runt Visby. Almedalsbiblioteket
har flest antal aktiviteter från personer hemmahörande i socknar runt Visby men upp‑
tagningsområdet är sedan jämnt fördelat över hela Gotland.
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För de mindre biblioteken framträder ett mönster där upptagningsområdet ligger i ett
kluster runt biblioteket. Antal aktiviteter från Användare utanför dessa kluster är noll
eller nära nära noll.

(a) BOKBUSSEN

(b) ALMEDALS

(c) GRÅBO

(d) KORPEN

FIGUR 19: UPPTAGNINGSOMRÅDEN FÖR RESPEKTIVE BIBLIOTEK
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(a) FÅRÖSUND

(b) SLITE

(c) ROMA

(d) ÖSTERGARN

FIGUR 20: UPPTAGNINGSOMRÅDEN FÖR RESPEKTIVE BIBLIOTEK
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(a) KLINTEHAMN

(b) HEMSE

(c) BURGSVIK

FIGUR 21: UPPTAGNINGSOMRÅDEN FÖR RESPEKTIVE BIBLIOTEK
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Kultur- och fritidsberedningen
Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 17

Projekt Stärkta bibliotek

RS 2020/724

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen


Informationen tas emot och godkänns.

Stärkta bibliotek är en regeringssatsning för att öka utbudet och tillgängligheten till
folkbiblioteksverksamhet i landet. Kulturrådets bidragsfördelning utgår från de
verksamhetsområden och målgrupper som prioriteras i Bibliotekslagen (2013:801)
och ska stödja insatser utifrån de sökande kommunernas behov. Satsningen har
pågått från 2018 och Region Gotland har fått medel under tre år (3.2 milj år 1, 4.2
milj år 2, 4.4 milj år 3) för att öka tillgängligheten och nå fler, se över digital
infrastruktur med nytt biblioteksdatasystem och ny bibliotekswebb, se över och
utveckla den mobila och uppsökande verksamheten med inköp av nya fordon m m.
Ett led i delprocessen att nå fler har varit att undersöka vilka som använder de
gotländska biblioteken och vilka som inte gör det. I rapporten ges svar på skillnader i
biblioteksanvändandet bl a beträffande ålder, kön, utbildningsbakgrund,
sysselsättning, bostadsort, vistelsetid i Sverige m m. Undersökningen utfördes av
analysföretaget Jupel med forskare från Stockholms universitet.
Undersökningen ska användas i flera av processerna i Stärkta bibliotek och ett aktivt
arbete med att analysera och tillämpa undersökningens resultat inleds nu under
hösten. Undersökningen kommer att följas upp med personalutbildningar i metoder
för medskapande och dialog med allmänheten där bibliotekspersonalen kommer att
samla in och fördjupa kunskapen om bibliotekens användning och olika målgruppers
behov av biblioteksverksamhet. Mer information om arbetet framåt presenteras på
nästkommande KFB-möte.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam,
verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Skickas till
Kultur- och fritidsberedningen
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1569
1 september 2021

Cecilia Herdenstam

Regionstyrelsen

Ny regional biblioteksplan 2022-2024
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att sända biblioteksplan 2022-2024 på remiss till BUN,
GVN och HSN med sista svarsdag 15 december 2021.

Ärendebeskrivning

Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den ska ge en tydlig överblick
över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter och samverkan samt framtida
inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade
utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid prioriteringar och
användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner.
Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings
verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och den
regionala biblioteksverksamheten inom RSF, skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket,
vuxenutbildningens och folkhögskolans bibliotek inom UAF, samt Medicinska
fackbiblioteket inom HSF. Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier
för Uppsala universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
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1. Biblioteksplan för Region Gotland
1.1 Vad är ett bibliotek?

Bibliotek kan betyda olika saker för olika individer. Biblioteket kan vara en lugn och mysig
plats för läsning och lärande men också en plats för aktivt medskapande tillsammans med
andra. En mötesplats för elever, studenter, föräldralediga, kompis- eller pensionärsgänget,
men också en plats för dagsaktuella samhällsdiskussioner och spännande kulturevenemang.
Du kan gå till biblioteket för att få boktips eller digital handledning, men du kan också ta
del av tips och digitala medier direkt i din mobil. Du kan låna böcker på ditt modersmål
och det finns anpassade medier och digital teknik för dig som har läsnedsättningar. Biblioteken är sina lokaler, men de kan också vara mobila och erbjuda bibliotekstjänster där du
befinner dig i din vardag.
1.2 Bibliotekslagen

Bibliotekslagen är tydlig med att bibliotekens ändamål är att verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet. Bibliotekslagen understryker att biblioteksverksamhet
ska finnas tillgänglig för alla.
1.3 Biblioteksplanen

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner och regioner ha en plan för sina biblioteksverksamheter. Den ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter
och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av biblioteksservice i fokus. Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade utvecklingsområden, mål och aktiviteter som
ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut.
1.4 Biblioteken genom hela livet

I biblioteksplanen 2022-2024 beskrivs Region Gotlands mål med biblioteksverksamheten,
viktiga utvecklingsområden och aktiviteter för att uppnå målen. Biblioteksplanen visar hur
de olika biblioteken möjliggör läsutveckling och läslust, kulturell och digital delaktighet, lärande, utbildning och forskning för människor i olika skeden av livet. Från t ex folkbibliotekens tidiga insatser för små barns språkutveckling, programverksamhet och läsfrämjande
arbete, till skol- och gymnasiebibliotekens arbete med elevernas läsning och informationssökning. Biblioteken inom vuxenutbildningen och folkhögskolan ger stöd för lärande och
personlig utveckling och medicinska fackbiblioteket och universitetsbiblioteket ger stöd för
yrkesutövning, studier och forskning.

Ärendenr

Datum

1.5 Biblioteken bidrar till social hållbarhet och demokratiutveckling

Biblioteksverksamheterna arbetar efter Region Gotland värderingar; delaktighet, förtroende
och omtanke. Genom sitt breda litteratur- och kunskapsförmedlande uppdrag är biblioteken en del i regionens grundstruktur för demokrati och social hållbarhet. Biblioteken har en
unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen och är mötesplatser för den gemensamma
offentligheten. Biblioteken bidrar till regionens mål att alla ska fullfölja gymnasiet och ha
goda förutsättningar för ett livslångt lärande, att alla har lika förutsättningar för en god och
jämlik hälsa samt att alla barn har goda uppväxtvillkor. Genom bibliotekens arbete med läs4 (20)
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främjande, bildning, utbildning, medie- och informationskompetens, digital delaktighet och
kulturaktiviteter bidrar de till att människor inkluderas, känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt delaktiga i samhällsutvecklingen. Särskilt viktigt är arbetet med
grupper med störst behov samt bibliotekens prioriterade grupper; barn, unga, personer
med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.
1.6 Bibliotek i förändring

Ett av bibliotekens mest centrala uppdrag är att främja läsning. Läsningen har minskat hos
hela befolkningen under det senaste kvartsseklet. Föräldrars läsning tillsammans med sina
barn har minskat under de senaste decennierna. Svenska elever visar ett påfallande mindre
intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. En annan viktig trend som biblioteken
måste förhålla sig till den kraftiga tillväxten för strömmade ljudböcker, en tredjedel av tillägnelsen av litteratur sker nu genom lyssnande.
Vi lever i en tid med snabba omvärldsförändringar där teknikutvecklingen och digitaliseringen snabbt skapar nya medievanor och beteendemönster. Mycket annat konkurrerar om
uppmärksamheten och de kommersiella branschaktörernas tjänster är attraktiva, smarta och
lättanvända. För att vara fortsatt relevanta för gotlänningarna är det viktigt att biblioteken
ständigt håller utkik efter viktiga teknik- och samhällsförändringar och skapar strategier och
förutsättningar för förnyelse och innovation. Samtidigt behöver biblioteken se till att fler
blir digitalt delaktiga. För att verksamheterna ska vara angelägna och tillgängliga för alla behöver biblioteken också arbeta aktivt med medskapande och användarcentrerade metoder.
Biblioteken behöver lyssna in behov och önskemål både från användare men också från
ickeanvändare för att bli mer relevanta för fler och samtidigt öppna upp för allmänheten att
själva skapa aktiviteter på biblioteken.
1.7 Bibliotek i samverkan

Samverkan mellan biblioteksverksamheterna är viktig för att hushålla med offentliga resurser, men också för att kunna förändras i takt med tiden, vara en kraft för social hållbarhet
och bidra till det demokratiska samhällets utveckling. Folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, skol- och gymnasiebibliotek, vuxenutbildningens- och folkhögskolans bibliotek, medicinska fackbiblioteket, alla är delar av regionens samlade biblioteksverksamhet och i biblioteksplanen fastställs respektive verksamhets mål och aktiviteter för
perioden 2022-2024, samt hur biblioteksverksamheterna ska samverka för bästa resultat.
1.8 Nationella styrdokument för biblioteksverksamheter

Bibliotekslag. Skollag. Högskoleförordningen. Språklag, Diskrimineringslag.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ärendenr

Datum

1.9 Regionala styrdokument

Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020 - 2023
Vårt Gotland 2040 - Regional utvecklingsstrategi för Gotland
Region Gotlands kulturplan 2021-2024
Programmet för god jämlik jämställd hälsa 2020-2023
Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030
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2. Biblioteksformer på Gotland
2.1 Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland

Folkbiblioteken på Gotland är en organisation och till för alla som bor och vistas på Gotland. Folkbiblioteken och dess verksamheter ingår i Region Gotlands serviceutbud och har
en god geografisk spridning över hela ön. Utöver huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket
finns nio distriktsbibliotek, varav två är integrerade folk- och skolbibliotek, samt uppsökande mobil biblioteksverksamhet.
Almedalsbiblioteket (integrerat folk- och universitetsbibliotek)
Burgsviks bibliotek
Fårösunds bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Gråbo bibliotek (integrerat folk- och skolbibliotek)
Hemse bibliotek
Klintehamns bibliotek
Korpens bibliotek
Roma bibliotek
Slite bibliotek
Östergarns bibliotek
Mobil biblioteksverksamhet
2.1.1 Almedalsbiblioteket

Huvudbiblioteket Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek med
två huvudmän, ett sambibliotek unikt i sitt slag i Sverige. Målgruppen är den lärande människan i alla åldrar och skeden i livet. Som campusbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek är uppdraget i relation till studenter, forskare och anställda att vara en universitetsgemensam resurs som ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och som är
en del av universitetets infrastruktur.
2.2 Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland

Biblioteksutveckling Gotland (tidigare Gotlands länsbibliotek) ansvarar för den regionala
biblioteksverksamheten vars lagstadgade uppdrag är att främja folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Den regionala biblioteksverksamheten fungerar som
nav för folkbibliotekens kompetens- och verksamhetsutveckling, i samarbete med de statliga myndigheterna Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier
och statliga satsningar som Digitalt först, Stärkta bibliotek, Bokstart och Läsfrämjandelyftet.

Ärendenr

Datum

Biblioteksutveckling erbjuder folkbiblioteken omvärldsbevakning, handledning och rådgivning samt skapar möjligheter för samverkan, kompetens- och verksamhetsutveckling genom t ex nätverksträffar, lärtillfällen och utvecklingsprojekt. Fokus ligger på gemensamt
delat lärande, reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån aktuell forskning och erfarenhet. Biblioteksutveckling ansvarar även för det regionala litteraturuppdraget samt regionens taltidning På tal om Gotland.
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2.3 Skolbibliotek i grundskolan

Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. De främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det fungerar kraftfullast i de skolor
som har bemanning i skolbiblioteken. Alla skolor har en lärarbibliotekarie med delegerat
ansvar för respektive skolbibliotek. De flesta av dessa har ingen eller mycket liten tid avsatt
för detta ansvar. Inom vissa skolområden köper skolorna in timmar från bibliotekspersonal
på folkbiblioteken. Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar dem, och finns
sökbara i det gemensamma biblioteksprogrammet Koha.
2.3.1 Bibliotek och förskola

Förskolorna har inga egna bibliotek men kan besöka folkbibliotek eller grundskolebibliotek
och låna där beroende på vart på Gotland förskolan ligger. Tillsammans med folkbiblioteken och barnhälsovården deltar förskolan i Bokstartssamarbetet för att främja små barns
språkutveckling.
2.4 Gymnasieskolans och vuxenutbildningens bibliotek
2.4.1 Gymnasiebibliotek

Gymnasiebiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt
läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av gymnasiets pedagogiska verksamhet.
Gymnasiebiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är anpassat till de olika kunskapsnivåerna.
Verksamheten tar hänsyn till elevers och lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteket
är en funktion, inte ett rum eller en boksamling.
2.4.2 Vuxbiblioteket på Gotland

Vuxbiblioteket stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteket är en del av vuxenutbildningens pedagogiska verksamhet. Vuxbiblioteket bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet speglar skolans olika kurser och utbildningar, samt är anpassat till olika kunskapsnivåer. Det stödjer elevernas språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen, pedagogernas uppdrag och kompetensutveckling samt skolans likabehandlingsarbete. Biblioteket är en funktion och inte begränsat till boksamlingen.
Det är en del av avdelningen Pedagogiskt stöd och en del av Lärcentrum.
2.5 Folkhögskolebibliotek

Biblioteket på Hemse folkhögskola. Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig personal på skolan. Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är tillgängligt för sina målgrupper alla dagar. Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som
saknar ett eget bibliotek.

Ärendenr

Datum

2.6 Medicinska fackbiblioteket

Medicinska fackbiblioteket finns på Visby Lasarett, bemannas av personal från Uppsala
universitetsbibliotek och vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och studenter inom vårdämnen. Medicinska böcker, kursböcker samt utvalda vetenskapliga
tidskrifter finns på plats. I det fysiska biblioteket finns datorer med tillgång till vetenskapliga databaser. Personal har fjärråtkomst till databaserna. Biblioteket vägleder också användarna i informationssökning.
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3. Folkbibliotek: Biblioteken på Gotland
Folkbibliotekens utvecklingsområden, mål och aktiviteter för planperioden utgår från Region Gotlands kulturplan 2021-2024 med några tillägg och förtydliganden. Förutom de utpekade utvecklingsområdena har biblioteken även riktlinjer som ska genomsyra verksamheten under perioden.
3.1 Riktlinjer för verksamheten

För att utveckla en angelägen och likvärdig verksamhet för allmänheten och samordna tilldelade resurser på ett effektivt sätt arbetar Biblioteken på Gotland utifrån följande riktlinjer:
 Allmänhetens behov står i centrum för verksamheten, grundad i regionens ledord
förtroende, omtanke och delaktighet. Alla är välkomna till biblioteken och ska
känna sig trygga i bibliotekens lokaler.
 Allmänheten och medarbetarna är medskapande i all verksamhetsutveckling och
medarbetarnas kompetenser tas aktivt tillvara.
 Biblioteken på Gotland är en organisation vars tjänster, utbud och kommunikation
samordnas effektivt och genomförs på ett enhetligt sätt.
 Likvärdig service och bemötande ska erbjudas på alla bibliotek.
 Folkbiblioteken ska vara öppna med personal under ett antal timmar per vecka utifrån befolkningsunderlag (som minst två halvdagar i veckan på de minsta biblioteken). Det finns en resursmässig relation mellan öppethållande och utvecklingsarbete som behöver beaktas.
 Mediebeståndet är gemensamt för biblioteken och tillgängligt för alla invånare oavsett var man bor. Medieutbudet präglas av allsidighet och kvalitet.
 Biblioteken är en lärande reflekterande organisation där kompetensutveckling, utförande och utvärdering ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
 Biblioteken skapar möjligheter för digital transformation i verksamheten genom att
spana efter viktiga teknik- och samhällsförändringar, skapa förutsättningar och strategier för kontinuerlig innovation och förnyelse i tjänsteutbudet.
3.2 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Ärendenr

Datum

Mål: Biblioteken ska vara angelägna och tillgängliga för alla

Det är viktigt att de som vill använda biblioteken ska kunna göra det. Kan inte invånarna ta
sig till de fasta biblioteken ska biblioteket ta sig till dem. Biblioteken behöver nå ut brett för
att kunna bli angelägna för fler. Den uppsökande verksamheten behöver utvecklas och biblioteken behöver synliggöras genom strategisk marknadsföring. Meröppet utökar tillgängligheten till biblioteksrummet och samlingarna. Ett bibliotek kan vara meröppet, men inte
enbart meröppet.

8 (20)

Region Gotland

Biblioteksplan 2022-2024

Gotlänningarna ska känna att biblioteken är deras och kunna vara med och påverka verksamheten och dess innehåll. Bibliotekens tjänster ska kunna nås fysiskt i bibliotekslokalerna, via digitala plattformar men också via olika uppsökande verksamheter. Genom en användarvänlig hemsida ska användarna även kunna ta del av det digitala biblioteket. Digitala
system och tjänster ska vara en integrerad del av verksamheten. Biblioteken behöver säkerställa att barnkonventionen, lagstiftning kring diskriminering, tillgänglighet och nationella
minoriteter uppfylls och implementeras i verksamheterna. Alla ska känna sig välkomna,
trygga och väl bemötta på biblioteken och metoder för detta måste säkras. Folkbiblioteken
ingår i regionens serviceutbud och är viktiga öppna sociala mötesplatser. Möjligheter ska
finnas för allmänheten att ta del av litteratur, kultur och samhällsservice men också att
själva arrangera möten och öppna evenemang på biblioteken.
Aktiviteter:












Utgå ifrån allmänhetens behov och användarperspektivet i all verksamhet genom
medskapande dialog och metoder.
Utveckla den uppsökande verksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt på platser där biblioteksanvändandet är lågt.
Utveckla meröppet på fler bibliotek samt riktlinjer för hur meröppet ska användas
strategiskt i verksamheten.
Utveckla och samordna bibliotekens gemensamma kommunikation för att förbättra
och målgruppsanpassa kommunikationen och skapa ett enhetligt uttryck.
Implementera en ny användarvänlig och funktionell websida som ökar tillgängligheten till bibliotekstjänster.
Utveckla programverksamheten med särskild hänsyn till prioriterade grupper samt
grupper där biblioteksanvändandet är lågt.
Implementera barnkonventionen i hela biblioteksverksamheten.
Uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och
samverka med lokala minoritetsgrupper i bibliotekens programverksamhet, samt
vid inköp av böcker på minoritetsspråk.
Delta i genomförandet och utvärderingen av pilotverksamheten med bibliotek som
servicepunkter.
Stärka samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken.

3.3 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Personer med
funktionsnedsättning ska erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel utifrån deras behov och förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas nationella minoriteter och personer med annat modersmål än
svenska bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk och lättläst svenska.

Ärendenr

Datum

Mål: Biblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att främja
gotlänningarnas läslust och läsutveckling

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och arbeta aktivt med läsfrämjande metoder.
Att kunna läsa och förstå det lästa är en demokratifråga. Genom att satsa extra på familje-
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stödjande insatser för de allra yngsta skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande. En
grundförutsättning för att väcka läslust är att det finns medier som passar olika människor.
Genom att synliggöra de specialanpassade medierna och medierna på olika språk kan vi
hjälpa fler att hitta till berättelserna. Berättelser betyder mycket för människors förståelse av
sig själva, andra och sin omvärld. Biblioterapeutiska arbetssätt liksom medverkan i bokcirklar/klubbar har hälsofrämjande effekter och passar in i regionens ambition att kombinera
kultur och hälsa.
Aktiviteter:









Utveckla det pågående arbetet med Bokstart, genomföra hembesök och delta i den
förvaltningsöverskridande samverkan.
Delta i kulturrådets nationella kompetensutvecklingssatsning Läsfrämjandelyftet.
Genomföra läsfrämjande insatser framför allt gentemot prioriterade grupper.
Stärka och synliggöra utbudet av medier för personer med läsnedsättningar, på
olika språk, samt nationella minoritetsspråk.
Samverka med andra enheter inom regionen kring läsfrämjande genom biblioterapeutiska arbetssätt och bokcirklar.
Arrangera skrivarkurser för barn och unga tillsammans med Biblioteksutveckling.
Utveckla folkbiblioteken i sin roll som värd för litterära evenemang och förmedlare
av lokal litteratur.

3.4 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Ur bibliotekslagen: Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Mål: Biblioteken arbetar för att öka allmänhetens digitala delaktighet, kompetens
och medie- och informationskunnighet

Att idag befinna sig i digitalt utanförskap är att också befinna sig i ett samhälleligt utanförskap eftersom så stor del av samhällstjänsterna digitaliseras. Antalet opålitliga informationskällor ökar allt mer. Biblioteken har en viktig roll att stärka tillgången till pålitlig information och sprida kunskap om hur man söker och värderar information och utövar källkritik.
Att öka den digitala kompetensen samt främja medie- och informationskunnighet (MIK)
och digital delaktighet hos kommuninvånarna i olika åldrar förutsätter digitala kompetenser
samt ett pedagogiskt förhållningssätt hos personalen. Det nationella projektet Digitalt först –
med användaren i fokus har arbetat med bibliotekspersonalens kompetensutveckling i dessa
frågor under åren 2018-2020. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas framöver.
Aktiviteter:



Ärendenr

Datum



Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens.
Skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet (framförallt för äldre,
personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än
svenska) genom samverkan inom regionen och med övriga samhällsaktörer, med
insatser både i och utanför biblioteksrummet.
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Stärka

allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet
genom olika aktiviteter. Särskilt prioritera aktiviteter för att stärka barns och ungas
MIK-kompetenser.
Arbeta för att tydliggöra bibliotekens roll som förmedlare av pålitliga informationskällor gentemot allmänheten genom aktiviteter och strategisk marknadsföring.

3.5 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckling av Almedalsbiblioteket som sambibliotek
Ur bibliotekslagen: Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen. Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Almedalsbiblioteket är ett sambibliotek med samverkan mellan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek. Att utveckla den potential som finns i samverkan bland annat
kopplat till livslångt lärande och rekrytering till högre utbildning är ett prioriterat område.
Under planperioden genomförs ett utvecklingsarbete på Almedalsbiblioteket för att säkra
kvalitet dels i respektive uppdrag, dels i samverkan mellan verksamheterna. All verksamhet
ska ske med utgångspunkt i användarnas olika behov av bibliotekstjänster.
Mål: Almedalsbiblioteket uppfattas som innovativt, utvecklingsinriktat och väl anpassat till de olika målgruppernas behov av bibliotekstjänster.
Aktivitet:

Huvudmännen ser över och utvecklar samarbetet kring Almedalsbiblioteket under
planperioden.

Ärendenr

Datum
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4. Regional biblioteksverksamhet: Biblioteksutveckling Gotland
Ur bibliotekslagen: Varje region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet

Biblioteksutveckling Gotlands prioriterade utvecklingsområden för perioden grundas i Kulturplanen 2021-2024. Utvecklingsområdena överensstämmer i stort med folkbibliotekens
och Biblioteksutveckling ska under perioden stötta folkbiblioteken att nå sina mål och genomföra sina aktiviteter bl.a. genom kompetensutveckling av bibliotekschefer och personal,
stöd i verksamhetsutvecklingen samt nätverksinsatser. Under planperioden möjliggör Biblioteksutveckling samverkan internt och externt framför allt när det gäller läsning, litteratur,
små barns språkutveckling, MIK-frågor och digital delaktighet på Gotland.
Uppdraget för den regionala biblioteksverksamheten är tredelat och rymmer biblioteksutveckling, läsfrämjande och litteratur samt horisontella perspektiv inom dessa. Biblioteksutveckling Gotland delar in uppdragen i två delar där biblioteksutveckling och läsfrämjande
beskrivs tillsammans och litteraturuppdraget separat. Prioriterade horisontella perspektiv är
barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än
svenska samt nationella minoriteter.
4.1 Prioriterat utvecklingsområde: Bibliotek för alla – breddat deltagande
Mål: Folkbiblioteken är angelägna och tillgängliga för alla
Aktiviteter:









Erbjuda kompetensutveckling kring medskapande dialog och metoder, bemötande
och mångfald i syfte att, i samarbete med kommuninvånarna, utveckla och anpassa
bibliotekens verksamheter efter olika behov.
Stötta folkbiblioteken att utveckla den uppsökande verksamheter för att nå fler.
Stötta folkbiblioteken att ta fram en strategisk kommunikationsplan.
Stötta folkbiblioteken genom fortbildning och processer att implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten samt uppmärksamma de nationella minoritetskulturerna och minoritetsspråken och bidra med nätverkskontakter för samverkan
med lokala minoritetsgrupper.
Delta i utvecklandet av pilotverksamhet med bibliotek som servicepunkter.
Samverka med skolbiblioteken kring kompetensutveckling.

4.2 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med läsfrämjande metoder som bidrar till att
främja gotlänningarnas läslust och läsutveckling.

Ärendenr

Datum

Aktiviteter:



Ansvara för bokstartsamverkan mellan förvaltningarna, kompetensutveckling av
personalgrupperna, uppföljning och utveckling av bokstartinsatserna.
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Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring läsfrämjande metoder framför allt
gentemot barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer med
läs- och skrivsvårigheter och funktionsnedsättningar. Genomföra Kulturrådets nationella satsning Läsfrämjandelyftet tillsammans med folkbiblioteken.
Stötta folkbiblioteken att skapa biblioteksverksamheter och läsfrämjandeaktiviteter
tillsammans med unga.
Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring litteratur och hälsa samt bidra med
nätverksinsatser inom regionen.

4.3 Prioriterat utvecklingsområde: Digital kompetens och delaktighet
Mål: Folkbiblioteken arbetar aktivt med sin digitala transformation samt ökar allmänhetens digitala delaktighet, kompetens och medie- och informationskunnighet
Aktiviteter:








Genomföra planen för digital transformation för att bättre fungera som nav för
kompetens- och verksamhetsutveckling.
Stötta och handleda folkbiblioteken att genomföra digital transformation i organisationen.
Fortsätta arbetet med att öka bibliotekspersonalens digitala kompetens, bl a genom den nationella digitala lärplattformen Digiteket.
Stötta biblioteken att skapa aktiviteter för att öka allmänhetens digitala delaktighet genom kompetensutvecklingsinsatser, handledning samt samverkan inom
regionen och med övriga samhällsaktörer.
Stötta biblioteken att öka allmänhetens digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet genom fortbildning och handledning.
Stötta och handleda biblioteken att tydliggöra sin roll som arena för demokratiutveckling samt som förmedlare av pålitliga informationskällor.

4.5 Prioriterat utvecklingsområde: Litteraturområdet

Mål och aktiviteter för konstområdet litteratur beskrivs i den regionala kulturplanen 20212024. I biblioteksplanen beskrivs mål och aktiviteter för att stärka folkbibliotekens arbete
med den lokala litteraturen.
Mål: Folkbibliotekens arbete med lokala litterära aktörer stärks
Aktiviteter:

Stötta folkbibliotekens utveckling i sin roll som värd för litterära evenemang.
Stötta folkbiblioteken att synliggöra gotländska litterära aktörer i verksamheten.
Sprida kunskap till biblioteken om avtalsenliga ersättningar till författare.
Samverka med folkbiblioteken kring skrivarkurser för barn och unga.

Ärendenr

Datum
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5. Skolbiblioteken Grundskolan
Vi vill genom denna biblioteksplan och de utvecklingsområden vi valt lyfta skolbiblioteksverksamheten ute i skolorna trots de skillnader på storlek och resurser som finns i våra
skolbibliotek.
5.1 Prioriterat utvecklingsområde: Fler bemannade skolbibliotek

För att kunna erbjuda bra skolbiblioteksverksamhet behöver andelen bemannade skolbibliotek öka. Eventuellt kommer nya förordningar att ställa sådana krav men vi skall försöka
att öka andelen bemannade skolbibliotek utifrån våra möjligheter. Vi vill öka andelen bemannade skolbibliotek jämfört med nuvarande läge.
Aktiviteter:





Sprida kunskap om vad bemannade skolbibliotek kan betyda och bidra med.
Hitta bra lösningar i samarbete mellan olika skolor och med folkbiblioteken.
Ha årlig statistik så vi ser att det går åt rätt håll. Under vårterminen 2021 har 10 av
31 skolor bemannat mer än enstaka timmar.

5.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning av biblioteksansvariga

Vi behöver utöka utbildningen både till de som jobbar som skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier utifrån behov och önskemål. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda vår personal.
Aktiviteter:





Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten.

5.3 Prioriterat utvecklingsområde: Möjliggöra hemlån från fler skolbibliotek

Idag kan elever inte låna hem böcker från alla skolbibliotek då personal och bibliotekssystem saknas. Vi vill att fler och helst alla skolbibliotek kan erbjuda hemlån.
Aktiviteter:

Göra en inventering av nuläget.
Erbjuda skolorna självservicefunktion i samband med KOHA.
Utbilda personal i hur det fungerar med självservice.

Ärendenr

Datum
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5.4 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla skolbiblioteksverksamheten

Genom att öka samarbetet med övrig skolpersonal och att sprida bra exempel mellan skolbiblioteksansvariga så hoppas vi kunna utveckla skolbiblioteken
Aktiviteter:




Ärendenr

Datum



Ge biblioteksansvariga och skolledning möjlighet att delta i nationella Skolbiblioteksdagen eller liknande för att få inspiration och information om vad skolbiblioteken kan göra.
Arbeta för att skolbiblioteket får utrymme att informera för övrig personal vad man
kan hjälpa till med och att vara en aktiv del av skolans verksamhet.
Arbeta för att vi skall ha ett aktivt utbyte av arbetssätt och idéer mellan de olika
skolbiblioteken, både på möten och i skolbiblioteksgruppen.
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6. Gymnasieskolans- och vuxenutbildningens bibliotek
Gymnasiebiblioteket och vuxenutbildningens bibliotek har väl fungerande verksamhet och
utvecklat samarbete med övriga verksamheter.
6.1 Prioriterat utvecklingsområde: Utbildning och inspiration till biblioteksansvariga

Vi behöver ge bibliotekspersonalen utbildning och inspiration så att de kan utveckla verksamheten. För att vi skall kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten så behöver vi utbilda
vår personal.
Aktiviteter:






Göra en inventering av utbildningsbehovet.
Göra en utbildningsplan för perioden.
Samordna utbildning med folkbiblioteken och den regionala biblitoeksverksamheten.
Hitta vägar att få inspiration till bibliotekspersonalen.

6.2 Prioriterat utvecklingsområde: Utveckla biblioteksverksamheten internt och
underlätta för låntagarna

Vi har infört ett nytt digitalt program som behöver arbetas med för att det skall bli effektivt
och användarvänligt för både personal och låntagare.
Aktiviteter:

Delta i utveckling av webbprojektet i samarbete med folkbiblioteken.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.

Ärendenr

Datum
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7. Folkhögskolans bibliotek
Folkhögskolan Hemse har ett bibliotek med ett begränsat utbud men hjälper alla med att
låna från folkbiblioteken.
7.1 Prioriterat utvecklingsområde: Att digitalisera användningen i sitt bibliotek
för att underlätta för personal och låntagare.

Underlätta för personal och låntagare så att alla får det stöd i att få de böcker de behöver på
ett enkelt och smidigt sätt.
Aktiviteter:

Utbildning av personal i KOHA.
Delta aktivt i objektsförvaltningsgruppen för KOHA.
Upparbeta bra rutiner med folkbiblioteken.

Ärendenr

Datum
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8. Medicinska fackbiblioteket
Medicinska fackbiblioteket fungerar som en kunskapsresurs för sjukvårdspersonal och studenter inom vårdämnen. Stort fokus ligger på digitala tjänster. Under planperioden ska
verksamheten synliggöra sina tjänster mer inom organisationen och öka tillgängligheten.
Medicinska fackbiblioteket representerar Region Gotland i EIRA, ett nationellt konsortium
för upphandling av e-resurser, samt samverkan mellan medicinska bibliotek. EIRA ger tillgång till e-media med fördelaktiga villkor och möjliggör idéutbyte och gemenskap bland
personal från olika delar av landet.
8.1 Prioriterat utvecklingsområde: Digitala tjänster
Mål: Erbjuda digitala tjänster som tillgodoser användarnas behov
Aktiviteter:





Erbjuda fjärrundervisning kring hur man effektivt använder bibliotekets databaser.
Erbjuda lättillgängliga digitala resurser.
Göra strategiska produktval.

8.2 Prioriterat utvecklingsområde: Kommunikation
Mål: Öka personalens kunskap om fackbibliotekets tjänster och utbud.
Aktiviteter:






Använda befintliga digitala kanaler för att nå och informera användare och potentiella användare om biblioteksaktiviteter och -nyheter.
Erbjuda en öppen, aktiv och tillgänglig lärmiljö.
Inhämta kunskap om användarnas behov av åtkomst och information.
Genomföra uppsökande verksamhet.

8.3 Prioriterat utvecklingsområde: Nationellt samarbete
Mål: Samverkan med andra regioner och deras fackbibliotek
Aktiviteter:

Ärendenr

Datum





Bibliotekspersonalen deltar aktivt i EIRAs konferenser, utbildningar och kunskapsinhämtning.
Dela resurser med andra bibliotek när det är möjligt.
Samverka med andra medicinska fackbibliotek.

18 (20)

Region Gotland

Biblioteksplan 2022-2024

9. Samverkan mellan biblioteksformerna
Samverkan mellan biblioteksformerna är viktig både för att hushålla med offentliga medel
men också för att kombinera och komplettera varandras verksamheter och kompetenser
och nå ut bredare med olika insatser. Utveckling av samverkan kommer att ske kontinuerligt under planperioden.
9.1 Samverkan folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Under planperioden sker nära samverkan mellan folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten vilket beskrivs i kapitel 4.
9.2 Samverkan Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek

Huvudmännen för Almedalsbiblioteket; Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek,
ser över och utvecklar samarbetet under planperioden, se avsnitt 3.5. Medicinska fackbiblioteket under hälso- och sjukvårdsförvaltningen bemannas av personal från universitetsbiblioteket. Planperiodens utvecklingsområden beskrivs i avsnitt 8.
9.3 Samverkan UAF, folkbiblioteken och regional biblioteksverksamhet

Skol- och gymnasiebiblioteken, folkbiblioteken och den regionala biblioteksverksamheten
har gemensamma uppdrag kring bland annat läsfrämjande och främjande av medie- och informationskunnighet hos barn och unga. Under planperioden sker samverkan framför allt
genom följande områden:
 Integrerade folk- och skolbibliotek samt biblioteksbuss. Två av folkbiblioteken är
lokaliserade i skolbyggnader och fungerar även som skolbibliotek. I dagsläget besöker
den mobila verksamheten skolor och förskolor. Detta regleras genom skriftliga överenskommelser.
 Bokstart. Det fyraåriga projektet Bokstart Gotland med familjestödjande insatser för
små barns språkutveckling genomfördes i samverkan mellan biblioteken, barnhälsovården och förskolan. Under 2021 övergick projektet i ordinarie verksamhet med en skriftlig överenskommelse om fortsatt verksamhet och samverkan. Samverkan sker främst i
styrgruppen och arbetsgruppen med representanter från de tre verksamheterna.
 Inköpsstödet. Kulturrådet utlyser årliga medel för inköp av barn- och ungdomslitteratur som kan sökas om kommunen inte skurit i sitt medieanslag. Ansökan och redovisning av medlen administreras av den regionala biblioteksverksamheten i samverkan
med skolbibliotekssamordnaren och medlen fördelas mellan skol- och gymnasiebiblioteken samt till folkbiblioteken som under planperioden finansierar gåvoböcker inom
Bokstart med dessa medel.
 Gemensam kompetensutveckling. Under planperioden ska samverkan utvecklas
mellan den regionala biblioteksverksamheten och skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket,
vuxbiblioteket kring gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med folkbiblioteken, framför allt när det gäller läsfrämjande och MIK-frågor.

Ärendenr

Datum

9.4 Biblioteksdatasystemet Koha

Under 2021 implementerades det öppna biblioteksdatasystemet Koha i folkbiblioteksverksamheten, skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxbiblioteket, folkhögskolans bibliotek,
medicinska fackbiblioteket och Gotlands museums bibliotek. Under planperioden ska parterna etablera strukturer för gemensam förvaltning, support och utveckling av biblioteksdatasystemet.
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10. Uppföljning

Ärendenr

Datum

Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för biblioteksverksamheterna
på Gotland. De prioriterade utvecklingsområdena, målen och aktiviteterna ska ge vägledning vid prioriteringar och användas aktivt i verksamheternas planering och systematiska
kvalitetsarbete. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i respektive verksamhets
årsberättelse samt som helhet vid planperiodens slut. Respektive biblioteksforms politiska
nämnd hålls regelbundet underrättad om det fortlöpande arbetet med biblioteksplanen.
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Kultur- och fritidsberedningen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-09-15

KFB § 18

Ny biblioteksplan

RS 2020/1569

Kultur- och fritidsberedningens förslag till regionstyrelsen

Biblioteksplan 2022-2024 sänds på remiss till Barn- och
ungdomsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden med sista svarsdag 15 december 2021.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cecilia Herdenstam,
verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Kultur- och fritidsberedningen föreslår att regionstyrelseförvaltningen kompletterar
biblioteksplanen i de delar som berör området skolbibliotek till regionstyrelsens
sammanträde den 29 september 2021.
Ylva Hammar (MP) yrkar att biblioteksplan 2022-2024 sänds på remiss även till
socialnämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Ylva
Hammars yrkande och finner att dessa bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-01
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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