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Anne Ståhl-Mousa

Regionstyrelsen

Regional Digital Agenda för Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen mottar informationen och föreslå Regionfullmäktige att besluta
om att avsluta projektet.

Sammanfattning

Gotlands Regionala Digitala Agenda (RDA) fastställdes den 15 juni 2015 av
Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland.
Syftet var att skapa en helhetsbild av prioriterade mål och aktiviteter med en strategi
och handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter i
hela samhället.
Inför framtagandet skapades sju arbetsgrupper, med representanter för Länsstyrelsen,
Regionen, näringslivet, akademi, frivilligorganisationer och föreningar under ledning
av respektive projektansvarig som bjöd in till öppna workshops där gruppernas
brainstorming ledde fram till RDA.
I agendan presenterades 30 insatsområden med 76 konkreta delmål inom 7
strategiska områden.
Totalt har 57 (75%) av alla delmål slutförts. Inom 10 (13%) områden pågår arbetet.
För 5 (6,5%) områden har arbetet ännu ej påbörjats.
Digitalisering är ett dynamiskt område varför 2 delmål har utgått då de saknar
aktualitet. För att anpassa agendan till utvecklingen i samhället har 2 områden har
lagts till.
Det är värt att notera att det mer omfattande området e-hälsa hade satt sin målbild
till 2030 och det är här vi finner 3 av de pågående och 3 av de ännu ej påbörjade
områdena.
Ärendebeskrivning

Gotlands RDA är ett brett samverkansprojekt i det gotländska samhället som har
drivits och hållits samman av Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland.
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Projektet har haft en gemensam styrgrupp. Återapportering har skett till REGU
respektive berörda nämnder på de förvaltningar där de olika delprojekten har drivits.
Inga riktade investeringar fanns med när den regionala agendan antogs. Huvudtanken
var att respektive projektansvariga skulle söka finansiering från externa program och
digitaliserings stöd i kombination med verksamhetsutveckling inom rambudgeten.
Denna modell har också visat sig fungera.
Gotland har haft en unik agenda med en tydlig handlingsplan. Strukturen har bidragit
till att arbetet lätt kunnat följas upp i takt med att delmål uppfyllts. Som regionkommun och i samverkan med Länsstyrelsen har Gotland också haft en helt annan
rådighet över utvecklingen på kommunal- och regional nivå.
Sammantaget ligger Gotland bra till bland landets kommuner när det gäller
digitalisering i samhället och intresset för att använda digitala tjänster hos allmänhet
såväl som företag är hög.
Bedömning

Den ursprungligen tänkta uppföljningen av de olika regionala strategierna som skulle
skett på nationell- respektive EU nivå kom aldrig till stånd. Nya satsningar på
digitalisering tillkom i dess ställe.
Gotlands Regional Digitala Agenda samlade många aktörer i hela samhället för att
driva att ta ett samlat grepp kring hela Gotlands digitalisering.
Arbetet med att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter i hela
samhället går vidare genom nya samhällssatsningar på ökad digitalisering varför
Regionfullmäktige i och med mottagandet av denna slutrapport kan besluta om att
avsluta projektet Regional Digital Agenda för Gotland.
Beslutsunderlag

2021-10-27 Slutrapport – Regional Digital Agenda för Gotland
2015-06-15 RF Antagande av Regional Digital Agenda för Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Insatsområde

Delmål

1.1.1
Öka
Kompetensföretagens
generella IT- utveckling och
utbildning
kompetens

Fritext angående status

Finansiering

Rapportör
Aug 2021

Projektet ERDA (Effektiv Regional Digital
KLAR - Går på
ASM Anne
Agenda) Drivs i samverkan mellan RG:s
Digitaliseringskoordinatorns
Ståhl Mousa
Digitaliseringskoordinator, flera av
finansiering ( via Tillväxtverket )
institutionerna på UUCG och Uppsala
perioden q4 2018 -2020
Universitet, företagare och Gotlands Sciences
Park, nätverket för IT-kompetens med stöd av
Tillväxtverkets insatser för
digitaliseringskoordinatorer. Forskning och
studenter möter näringslivet för att
tillsammans utvecklas de applikationer (t ex IoT
lösningar eller tjänster som företagen
behöver). Branschorganisationer och enskilda
företag kontaktades och fick ett par timmars
individuella möten där deras tankar och behov
/ tekniska möjligheter av digitalisering
diskuteras....I nästa steg skapades individuella
insatser där fler med samma behov kunde
samverka. —- Fokusgrupper 2018-2020
Gotlands producenter av snus, whisky, vin, öl,
mjölk med lev till lokala butiker. Ett AI & IoT
Lab etableradesockså på universiteteti
samverkan mellan akademi och jordbrukare.
En framgångsrik arbetsprocess har etablerats.
Det finns intresse från så väl UUCG som
Näringsliv och Tillväxtverket att verksamheten
fortsätter. Inte minst finns behov av fortsatt
samverkan mellan UUCG / SciensPark och
näringslivet inom flera sektorer (jordbruk,
turism, offentlig verksamhet)kring AI /IoT/LoRa
och näringslivet. En fortsättning matchar väl
det framtida arbetet i den nya RUSen.

Detta är en satsning som sannolikt kommer att
1.1.2
Öka tillgången
behöva pågå under många år i takt med
till kvalificerad Kompetensut
samhällets- och teknikens utveckling.
IT-kompetens veckling och
utbildning

Se 1.1.1

JG Johan
Gråberg ASM
Anne Ståhl
Mousa

1.2.1 Kreativ,
Stärka
innovativ
och
Gotlands
attraktionskraf tillgänglig
miljö
t

Idag finns Gotland på betydligt fler digitala
plattformar än när RDA antogs . Företag,
organisationer och myndigheter är också,
överlag, mer bekväma att nyttja tekniken.
Detta är en aktivit som ständigt återkommer.
Ett utvecklingsområde vore ökad användning
av IoT / AI / VR både för att förstärka lokala
upplevelser och för att visa upp Gotland på
distans.

JG Johan
Gråberg ASM
Anne Ståhl
Mousa

1.2.2 Kreativ,
Skapa
mötesplatser innovativ och
tillgänglig
och
miljö
evenemang

Gotland Tech meet-up. Digital Innovation
Gotland -UUCH. Under de kommande åren
behöver nya mötesplatser och evenemang
tillskapas som passar morgondagen. Corona
har också påverkat en del av de mötesplatser
och evenemang vi tidigare har haft.

JG Johan
Gråberg

1.2.3 Kreativ, Nätverket för IT-kompetens där bl.a. RG, RAÄ
Offentlig
och Skatteverket deltar. Även om dessa
sektor bidrar innovativ och
tillgänglig
nätverk
etablerats så kommer behovet stå
till en attraktiv
miljö
kavar att ytterligare förbättra den offentliga
miljö för
sektorns bidrag för attraktivt företagande.
företagande

JG Johan
Gråberg ASM
Anne Ståhl
Mousa

1.3.1 Nya
Öppna
idéer,
innovationspr
innovationer
ocesser

Innovationsmiljö Gotland - SPG

JG Johan
Gråberg

och
marknader
1.3.2 Nya
Gotlands e-handelsnätverk. Exempel Made by
Eidéer,
Gotland
handelsportal
innovationer
er

JG Johan
Gråberg

och
marknader

Virituellt
byggande

1.3.3 Nya
MBF stadsarkitektenheten har tagit fram 3D
idéer,
modeller . Det största bidraget är
innovationer digitaliseringsarbete av hela bygglovsprocessen
och
som genomförts inom ramen för projekt DISA,
marknader se område 6. En slutsats av ERDA projektet är
att det sannolikt är bättre att göra avgränsade
lösningar för olika sektorer av näringslivet
eftersom behov och målgrupper ser så olika ut.

MS Märta
Syrén ASM
Anne Ståhl
Mousa

Insatsområd
e

Delmål

Öppna data 2.1.1 Öppna data har börjat
publiceras

Fritext angående status

Finansiering

Sker redan, men behöver
öka. Finns i Kolada sedan
flera år, men inga stora
projekt därutöver

Rapportör
Aug 2021
HL Hans
Lyttkens

Öppna data 2.1.2 Principbeslut om Öppna Klart 2018 - står i regionens
digitaliseringsstrategi som
data

HL Hans
Lyttkens

beslutades juni 2018

Öppna data 2.1.3 Öppna data definierade Sker redan enligt 2.1.1 och
2.1.2, men behöver som sagt
och publicerade enligt
öka
principbeslut
Mina
meddeland
en

2.2.1 Systemet är infört och
har börjat användas

KLART dec 2018

HL Hans
Lyttkens

150 000 kan
krävas grovt
räknat för att
sätta
plattformen på
plats hos RG.
Konsultkostnade
r. Status hos Lst
inte avcheckad.

HL Hans
Lyttkens

Mina
2.2.2 Systemet är infört för
meddeland minst fem meddelanden per
en
organisation

Pågår men antalet
meddelanden ska ökas.

HL Hans
Lyttkens

Digital
2.3.1 Digital medborgardialog
medborgard -Principdokument skapas
ialog

KLART Infört i regionens
digitaliseringsstrategi.

HL Hans
Lyttkens

Digital
medborgardi
alog

2.3.2 Minst två tjänster har
tagits fram inom området
Digital medborgardialog

Digital
Medborgardialogtjänster
medborgardi används av samtliga nämnder
alog

Behovskrav tas fram.
150000. Tjänster
Upphandling. Införande.
behöver
Projekt behöver skapas med upphandlas av
RS ordf. Kontakt har tagits. leverantör, faller
väl inom ramen
för
Strukturfondskrit
erier och ftg
Förankring inom RG sker.
Ytterligare funktioner
upphandlas

200000. Tjänster
behöver
upphandlas.

1000000 e2.3.3 e-tjänsteplattformen E-tjänsteplattformen Open eplatform upphandlad och
1500000.
tjänsteplattf upphandlad och installerad
installerad
2017.
Beloppen
inkl
orm
konsultinsatser
driftsätts
men exkl egen
hos RG

HL Hans
Lyttkens

HL Hans
Lyttkens

HL Hans
Lyttkens

tid i
verksamheterna
i RG. Borde
kunna falla inom
Strukturfondskrit
erierna

etjänsteplattf
orm
driftsätts
hos RG

2.4.2 e-tjänsteplattformen
driftsatt för de vanligaste
"tjänsterna"

Samtliga e-tjänster från den
gamla plattformen är
överflyttade. Många nya har
skapats.

300000
konsultstöd

HL Hans
Lyttkens

etjänsteplattf
orm
driftsätts
hos RG

2.4.3 e-tjänsteplattformen
driftsatt för 90 % av
"tjänsterna"

Systemet är 2.5.1 System för samåkning
infört för
och kollektivtrafikinfo
hela
befolkninge
n - och har
börjat
användas

Arbetet påbörjat

300000
konsultstöd

HL Hans
Lyttkens

System har testats men INTE
100000
ASM Anne
fallit väl ut. Idag finns
systemkostnad. Mousa Ståhl
kommersiella appar som
Därtill
privatpersoner kan använda införandekostna
men intresset verkar lågt på
d
Gotland.

Insatsområde

Delmål

Fritext angående status

Hela Gotland har 3.1.1 Färdigställt Gotland har många aktörer som konkurerar om
möjlighet att ansluta fibernät på hela öns mycket datamogna kunder. Nätet kommer
Gotland
fortsätta att hållas modernt, i första hand genom
sig till fiber

Finansiering

Rapportör
Aug 2021

KLAR 7% offentlig 70%
privat 23% marknaden

ASM Anne
Ståhl Mousa

KLAR - TeliaSkanova
finansierar. Arbetet är
prioriterat .

ASM Anne
Ståhl Mousa

att ändutrustningar byts ut. I andra hand genom
att ytterligare nätsträckor byggs ut (finnansiering
och ansvar marknadsaktörerna).
Kopparnätet är
Hela Gotland har
möjlighet att ansluta avvecklat och
Gotland är en
sig till fiber
kopparfri ö

Totalt återstår 2021, 12 av ursprungliga 81
kopparanslutna stationer. De kvarvarande
statioerna har endast ett fåtal anslutna
kopparkunder. Telia avvecklar
kopparanslutningarna så snabbt man kan. Kunder
som inte vill ansluta sig till fiber erbjuds Fast
Mobil anslutning FWA, Se:
https://www.telia.se/privat/om/5g/natmodernise
ring

Redundant och
robust fibernät

3.2.1 Gotland är
Redundansen utökas successivt inte minst i
Fibersatsningar:
ASM Anne
först i världen samband med att mobilnäten uppgraderas till 5G Marknadsaktörer och Ståhl Mousa -med att ha ett
vilket kräver nya näststräckor.
mobiloperatörer står för LoRa Long
öppet och
Marknadsaktörerna fortsätter att satsa på
satsningarna.
Range - är
marknadsneutral Gotlands nät. IP Only driver projektet Aurora som
överföringste
t samhällsnät
kommer koppla samman Gotland med länk från
knik för
norra Sverige ner till Tyskland vilket innebär fler
sakernas
sjökablar, klart 2022. IP Only bygger även till
internet
oanslutna fastigheter och fått bidrag från
(sensorer)
bredbandspengarna från PTS 2021. Arbetet
kommer även innebära fler redundanta
fibervägar. Telia förstärker 4G nätt och bygger ut
5G nätet vilket även innebär förstärkt fibrering.
Alla de stora mobilaktörerna satsar på 5G på
Gotland och tekniken kommer introduceras
under 2022. Ytterligare en aktör, Netmore Group
AB, satsar på Gotland genom att bygga LoRa nät
men bolaget är i grunden en mobiloperatör.

Redundant och
robust fibernät

3.2.2
KLAR PTS Gav GEAB utrustningen som GEAB
Telestationer och
sedan anpassat för fiberanvändningen.
framtida
Föreningar som har mycket avbrott leasar
användare av
utrusningen av GEAB. PTS och MSB driver ett
trygghetstjänster
omfattande robusthetsarbete i Sverige
har avbrottsfri
finnansierat av PTS. Gotland är idag pilot för
kraft (UPS)
yttäckande mobiltäckning med 10 dygns drifttid.
Ett parallellt pilotprojekt utvecklar system för
regional autonomi (att även om ön är avskuren
skall vi kunna nå varandera inom Gotland) som
man räknar med att implementera på Gotland
när det är klart.

KLAR PTS Gav GEAB
ASM Anne
utrustningen som GEAB Ståhl Mousa -sedan anpassat för
PTS Post och
fiberanvändningen.
Telestyrelsen
Föreningar som har
MSB
mycket avbrott leasar Myndigheten
utrusningen av GEAB.
för Samhälls
Beredskap

Stabilt mobilnät

3.3.1 De lokala
näten har
kompletterats
med
hotspots/WLAN/
Fri WIFi

Stabilt mobilnät

3.3.2 Gotland är Samtliga mobilaktörer på Gotland satsar på en KLAR Mobiloperatörerna ASM Anne
pilotområde i tidig introducering av 5G på Gotland. De första 5G
finansierar.
Ståhl Mousa
Sverige för
noderna öppnar under 2022. Telia som, likt andra
framtida mobila
aktörer, kommer avveckla 2G och 3G nätet till
satsningar
2025 satsar på en förstärkning av 4G nätet
parallellt med 5G utbyggnaden. Förstärkt
mobilnät och 5G - Gotland ligger strax efter de tre
storstadsregionerna vad gäller 5G
implementering.

Under en rad år har företagarna på Gotland
Fria WiFi nätet
ASM Anne
funderat kring behovet av Fri WiFi. I och med Eus
finansieras av
Ståhl Mousa
nya regler för mobil roaming och Corona kom
marknadsaktöreren IP
man fram till att man INTE vill satsa på free WiFi Only vad avser fasta nät
ens till månadskostand / område motsvarande en installationer i Visby, inkl.
företagares normala mobilabonnemang. Fria WiFi
Almedalen och drift
nätet finansieras av marknadsaktöreren IP Only under 3 års tid från 2022.
vad avser fasta nät installationer i Visby, inkl.
Almedalen och drift under 3 års tid från 2022
Under tidigare övergångr mellan övergångar från
t ex 3G till 4G nät såg aktörerna själva till att
invistera i fria WiFi punkter för sina respektive
kunder. Ett tekniklyft innebär även att de digitala
tjänsterna utvecklas snabbare än vad de flesta
hinner med att uppgradera sitt mobil tjänste
innehav och då fungerar fria WiFi zoner som
avlastnining i näten.

3.4.1
Samverkansparaply
för fiberaktörer med Samverkanspara
ply har bildats
sockennät
omfattande
sockennät

Fibernät Gotland organiserar idag 34 av de
kvarvarande 45 sockenfiberföreningarna
(ursprungligen 47 föreningar). Föreningar som
ursprungligen var nära knuta till
marknadsaktörerna i form av, från start ingångna,
överlåtelseavtal efter sju år drivs av
marknadsaktörerna och några är redan helt
överlåtna. Föreningarna har ofta svårt att hitta
nya styrelse medlemmar, och allt fler söker
samverkan med varandra bl a inför
upphandlingen av nytt avtal. Marknadsaktörerna
är också aktiva för att försöka värva
fiberföreningarnas nät.

KLAR Fiberföreningarna
ASM Anne
betalar årlig medlemskort Ståhl Mousa
per anslutning. Inom
ramen för Fibernät
Gotlands verksamhet
finns även olika nivåer av
drift support tjänster
upphanlade som
föreningarna kan ansluta
sig till hos BRS Networks.

KLART Kameranät för polisen finns sedan 2020.
3.4.2 Bredband 3.0 - Gotland drar
nytta av att hela Polisen kan själva slå på detta nät när de anser att
2019-2022
ön är fibrerad
och går, i denna
3:e Bredbands
strategi vidare
med att bygga ut
ett LoRa nät för
sakernas internet
(IoT-nät) över
hela ön, etablera
fria WiFi punkter
på punkter av
intresse för
turistnäringen, se
3.3.1 och kamera
nät för polisen, i
första hand i
Almedalen /
Visby.

KLART för LoRa nätet
ASM Anne
marknadsaktörerna.
Ståhl Mousa
behov föreligger. GEAB har ett ötäckande nät för
KLART
LoRa kommunikation. Netmore AB (en mobil och Digitaliseringssatsnngar
LoRa nät aktör) har under 2021 påbörjat
och LoRa Lab / IoT Lab
utbyggnaden av ytterligare ett ötäckande LoRa delfinansiering via ERDA
nät. Detta kompletterar och förstärker
projektet...se 1.1.1 - 1.1.2
kapaciteten i GEABs nät. Fria WiFi nätet
och 1.3.1 medel från
finansieras av marknadsaktöreren IP Only vad
Tillväxtverket. KLART
avser fasta nät installationer i Visby, inkl.
Kameror via polisen
Almedalen och drift under 3 års tid från 2022.
nationell nivå. KLART
WiFi IP Only

Insatsområde

Delmål

Nya digitala
kanaler för
samhällsinformat
ion

4.1.1 Alternativa
digitala kanaler för
samhällsinformation
utreds

Fler och mer
attraktiva
ingångar för de
som valt bort
datorn
Fler och mer
attraktiva
ingångar för de
som valt bort
datorn

Fritext angående resultat

Finansiering

Rapportör
Aug 2021

Erfarenheten blev att direkt riktade KLAR Eget
ASM Anne
åtgärder till olika kategorier i
arbete och
Ståhl Mousa
samhället är det bästa. T ex
ideella
GL Gunilla
pensionärer, kupan, kyrkan,
insatser från
Lexell
studieförbund, bibliotek etc. och bildningsförbu
invandrare
nd och
ASM Anne
4.2.1 Kartläggning har
deltagande Ståhl Mousa
genomförts
organisatione GL Gunilla
r
Lexell

4.2.2 Ett antal digitala
ingångar har skapats

ASM Anne
Ståhl Mousa
GL Gunilla
Lexell

Finns bärbara datorer och paddor KLAR Sponsrat ASM Anne
Gemensamma
4.3.1 Tre
på rödakorsets kupor
Ståhl Mousa
lokaler med
klassrumsuppsättningar
GL Gunilla
enhetliga
Lexell
tekniklösningar

Gemensamma
lokaler med
enhetliga
tekniklösningar

4.3.2 En uppkopplad
lokal i varje socken

Goda exempel på
IT-stödda projekt
för folkbildning,
kulturutövning
eller idrott

4.4.1 Tre olika
pilotprojekt är
genomförda

Ett antal utbildningsinsatser,
KLAR Ideella
tillsammans med våra
insatser och
bildningsförbund, har genomförts.
”vanliga”
Målgrupp: Älder och svaga
studiecirklar.
grupper, se 4.1.1 - 4.2.1

ASM Anne
Ståhl Mousa
GL Gunilla
Lexell

Goda exempel på
IT-stödda projekt
för folkbildning,
kulturutövning
eller idrott

4.4.2 Tre olika
pilotprojekt är
genomförda

15 Gotländska idrottsföreningar
KLAR
skall, som pilot, genomgå
Nationellt
utbildning för att de skall ta till sig
stöd till
digitaliseringens möjligheter. Allt
idrotten +
ifrån administration till att utveckla
stöd från
applikationer för nya möjligheter Universitetet
med LoRa sensorer. - Samverkan
ERDA
med Digitaliseringskoordinatorns
projekt ERDA ihop med UUCG.

ASM Anne
Ståhl Mousa
GL Gunilla
Lexell

Vi har inte 100% testat detta men
finns det inte i socken så finns det i
vart fall i grannsocknen. Kanoner
och uppkopplade bygdegårdar,
församlingshem o dåligt är vanligt oftast inklusive en kanon . Dator
måste i allmänhet medtas - se
möjligheten att låna från Kupan. PC

KLAR
ASM Anne
Kombination Ståhl Mousa
av
GL Gunilla
Fiberförening
Lexell
ar och den
lokala
förening vars
lokaler man är
i.

Finansiering

Rapportör Aug
2021

Insatsområde

Delmål

Fritext angående status

Hemtjänst
2030

5.1.1 Förstudie
Hemtjänst 2030

Inget projekt klart med Hemtjänst 2030.
Nya korttidsenheten ska två rum inredas
med inredning och välfärdsteknologi i
utvärderingsssyfte och sprida kunskap till
brukare.

FW Fredrik
Westergaard

Hemtjänst
2030

5.1.2 Hemtjänst
2030

Inget projekt klart med Hemtjänst 2030.
Förstudie Planeringsverktyg klart och beslut
att det genomföras vilket innebär
smartphones till personal och digital
planering.

FW Fredrik
Westergaard

Trygghetstjä
nster

5.2.1 Digital
nattillsyn

Klart - I drift i ordinärt boende och 40 tal
kameror används. Nu även utrullning på
äldreboenden där över 20 kameror används
för tillsyn ihop med trygghetssystemet

FW Fredrik
Westergaard

Trygghetstjäns
ter

5.2.2 e-hemtjänst
kartlagt

Ingen kartläggning gjord

FW Fredrik
Westergaard

Trygghetstjä
nster

5.2.3 Minst 3
trygghetstjänster

Klart, Digital nattillsyn, trygghetslarm,
Nyckelgömmor

FW Fredrik
Westergaard

Förenklade
ansökningar

5.3.1 Minst 3 etjänster

Klart - 7 e-tjänster erbjuds nu, Ansökan
försörjningsstöd, bistånd,
bostadsanpassning, insatser LSS mfl.

FW Fredrik
Westergaard

Klart - E-ansökan ekonomiskt bistånd
Förenklade 5.3.2 e-tjänster med
ansökningar integration till SOFs använder API mot Lifecare. Dessutom är det
planerat via RPA att integrerera både mot
verkssyst

FW Fredrik
Westergaard

Treserva och Lifecare 2020.

Ökat
5.4.1 Införande av
patientinflyta
webbtidbok
nde i vården
Ökat
5.4.2
patientinflyta Tillgängliggörande av
nde i vården journalinformation
Vård på
distans

Införs per mottagning i samband med att
mottagningen ansluts till 1177 vårdguidenes
etjänster

JCH Jeanette
Chressman
Hoas

Klar. Utvecklas hela tiden med fler
informationsmöngder i samarbete med
Region Stockholm

JCH Jeanette
Chressman
Hoas

5.5.1 Patientbesök Digitalavårdmöten; Patientbesök via video i
via video eller webb MDK (medicinska diciplinära konferenser)
där vården är med. Pilot pågår med
vårdplanering i hemmet, SOF och HSF. Det
finns idag ingen plan i HSF för hur vårdmöten
med patient och vård ska hanteras på ett
säkert sätt. Alternativ finns men inget beslut.

Vård på
distans

Stöd och Behandlings via 1177; Ung ångest
5.5.2
Internetbaserad vård BUP samt flertalet KBT-behandlingsprogram
inom Primärvården. Min Vårdplan Cancer på
och behandling
tre mottagningar, Införande av
Behandlingsprogram för Tobaksavvänjning
planerad till januari 2020.

JCH Jeanette
Chressman
Hoas

JCH Jeanette
Chressman
Hoas

Insatsområde

Delmål

Ökad delaktighet i
6.1.1 Ökad digital
samhällsplaneringen informationsspridning

Ökad delaktighet i
samhällsplaneringen

6.1.2 Nya digitala
samrådsprocesser

Fritext angående status

Finansiering

Klart

Utvärdera webbforum. Utveckling av sociala medier, webbpresentationer, filma, m.m.
Samarbete med t.ex. ImCode, Bild & Reklam. DiSa 2019
I och med Regionstyrelsens antagande av Program
Klintehamn i september 2019 är grunden för en digital
samrådsprocess lagd. Bra input från samarbetet med
Wisbygymnasiet som pågått under våren 2016. Kan
förhoppningsvis resultera i ett projekt med estetlinjen där de
t.ex. gör en film om vad samråd innebär och vikten av att fler
grupper i samhället engagerar sig.

Rapportör
Aug 2021
MS Märta
Syrén

Ca 400 000

MS Märta
Syrén

Ökad delaktighet i 6.1.3 Digital karttjänst
samhällsplaneringen
för
medborgardialoger

Fas 1: Pilotkommun för MedPlats, ett Vinnova-projekt.
Fas 1: 440 000, om
Fas 2: Utvärdera MedPlats, fortsatt utveckling
Vinnova-ansökan
Samarbete med Interactive Institute Swedish ICT,
godkänns.
Regionförbundet i Uppsala län, SKL, SLU, UU, Enköpings,
Fas 2: 500 000
Håbo och Knivsta kommun. DiSa 2019. I Program Klintehamn
har en digital karttjänst för medborgardialoger använts med
mycket gott resultat. Vinnova-projektet MedPlats är nedlagt.
Med företagen kommer Digital Lots ge ökad delaktighet och
förenklad ansökan med digitala lösningar. Kanske kan det
påbörjade projektet med e-plattform även innehålla en
dialogdel.
En lysande början till medborgardialog är appen Felanmälan
Region Gotland.

MS Märta
Syrén

Ökad delaktighet i
samhällsplaneringen

Inleda med testprojekt inför konferensen MätKart16.
6.1.4 Ökat
Samarbete med Digitalt stödd utbildning och skolorna på
barnperspektiv i
samhällsplaneringen Gotland. DiSa 2019. Program Klintehamn använde ett utökat

Ca 800 000

MS Märta
Syrén

Ca 400 000

MS Märta
Syrén

barnperspektiv med bl.a. besök i skolorna i Klinte. Metoden
kommer utvecklas ytterligare vid framtagningen av ÖP för
Gotland. Skolorna var inbjudna till den avslutande sessionen
på MätKart16. Några från gymnasiet deltog.
Ett samarbete med Wisbygymnasiet genomfördes under
våren 2016. Vi hoppas på fortsatt samarbete och kommande
gymnasiearbeten inom samhällsplanering.

Förbättrad
tillgänglighet

6.2.1 Digital
översiktsplan med
fördjupningar

Online tjänst med kartor, information och
synpunktshantering. DiSa 2019 Den färdiga digitala Program
Klintehamn finns presenaterad på www.gotland.se . Alltmer
information läggs ut digitalt på www.gotland.se. För FÖP
Östergarnslandet har det t.ex. gått att lämna synpunkter på
webben. http://www.gotland.se/föpöstergarnslandet

Förbättrad
tillgänglighet

6.2.2 Digital
naturvärdeskarta

Fas 1: Slutförd 2015. Verktyg för handläggare. Extern
Fas 1: 1 200 000
webbtjänst. Tjänsten ligger ute och uppdateras efterhand. Fas2: Ca 1 200 000
http://www.gotland.se/83120 .
Projektet har fått mycket uppmärksamhet med flera artiklar,
konferenspresentationer och stipendium.
Fas 2: utveckling, information medborgare, skogsdata. Finns
på https://www.gotland.se/83120 .

MS Märta
Syrén

Förbättrad
tillgänglighet

Förbättrad
tillgänglighet

6.2.3 Digitala
kulturvärden

Fas 1: Slutförd 2015. Verktyg för handläggare. Extern
Fas 1: 1 500 000
webbtjänst.
Fas 2: Ca 1 200 000
Fas 2: utveckling, information medborgare, förankring,
bedömningstexter m.m.
Samarbete med bl.a. UU, hembygdsföreningar och Gotlands
museum. Uppdateras kontinuerligt och används av
handläggare och medborgare.
http://gotland.se/KMPGotland .

MS Märta
Syrén

6.2.4 Digital cykelplan Fas 1: Karta för Visby med hemsida och synpunktshantering Fas 1: Visby 300 000

MS Märta
Syrén

klar 2015. Finns på https://www.gotland.se/KMPGotland . Fas 2: Övriga orter
600 000
Fas 2: Övriga orter - Klintehamn, Hemse, Slite och Fårösund.
Finns sedan 2016-04 på https://www.gotland.se/cykelplan

Förbättrad
tillgänglighet

6.2.5 Digitaliserade
historiska kartor

Rektifiering o inläggning av skattläggningskarta (1700-tal)
och ekonomiska kartan (1930-tal) samt kartor över Visby.
Webbtjänst för jämförelse och ev. analys. En första tjänst
ligger ute där kartor med olika tidsåldrar kan jämföras.
http://gotland.se/88175
I och med att vi genom geodatasamverkan får tillgång till
Lantmäteriets arkiv med historiska kartor kan fler kartor vid
behov läggas ut.

Ca 500 000

MS Märta
Syrén

Förbättrad
tillgänglighet

6.2.6 Prioriterade
teman presenteras
digitalt

Fas 1: Friluftsliv- och rekreationskarta, inventering och
avgränsning
Fas 2: Friluftsliv- och rekreationskarta, framtagning och
utvärdering
Fas 3: Klimatanpassning Andra fasen av projektet mad
Friluftslivskartan pågår.

Fas 1: 400 000
(LONA)
Fas 2: 800 000, om
LONA-ansökan
godkänns
Fas 3: 1 200 000

MS Märta
Syrén

Genomarbetning av webbplatserna 2016-2017, därefter
Förenklad
6.3.1 Ökad
kontinuerlig utveckling. Ett genomgripande arbete med
samhällsinformation medvetenhet genom
förenklad information förenkling och uppdatering av webben har genomförts. Ett

Ca 800 000

MS Märta
Syrén

arbete som egentligen aldrig bör bli klart.Vi har gjort en plan
för utvecklingen av webben och inför nu ett hemsidesråd för
att få tydligare förankring i verksamheter

Förenklad
samhällsinformation

6.3.2 Fler medier
attraherar nya
målgrupper

Fas 1: Pilot genomförd
Fas 1: RG egen tid
Fas2: Konvent med RG, Lst och UU för att skapa och realisera Fas 2: 40 000 / år
idéer. Ta fram t.ex. spel och filmer för samhällsfrågor.
Samarbete med UU Campus Gotland och lärare Hans
Svensson, Prefekt på Institutionen för speldesign. DiSa 2019.
I och med rekrytering av en kommunikatör har arbetet med
att använda fler medier gjorts. Webben har förbättrats,
Instagram används och flera filmer har producerats. Inget
ytterligare är gjort inom detta område. Förhoppningsvis kan
samarbetet med Wisbygymnasiet ge nya idéer.

MS Märta
Syrén

Förenklad
samhällsinformation

6.3.3 3Dpresentationer

Förenklad
6.3.4 Digital tjänst för
samhällsinformation
besöksmål

Enhet Geografisk information
Samarbete med UU, Stockholms stad. DiSa 2019
Utvecklingen av 3D-visualisering pågår för fullt. Kommer vara
klart i december 2020. Flera presenationer finns nu framme.
Bl.a. för kryssningskajen
https://www.youtube.com/watch?v=IucipPtmLWI&feature=
share

Ca 800 000

Fas 1: 300 000
Fas 1: webbtjänster för badplatser, lekplatser och
Fas 2: Ca 1 000 000
koloniområden
Fas 2: Utökning med fler besöksmål, mer information om
tillgänglighet, talande webb m.m.
Samarbete med Funkisam, turistbyrån, turistnäringen. DiSa
2019
Kartportalen är klar och kommer efter hand utökas med fler
ämnesområden, bl.a. besöksmål.
Se www.gotland.se . Ett projekt är startat under våren 2016
vars mål är att ta fram en kartportal för www.gotland.se.
Vissa teman finns framtagna, som t.ex. badplatser
http://gotland.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?ap
pid=0e7fbfa5cd674450a1ae2e1df53e20be

MS Märta
Syrén

MS Märta
Syrén

Förenklad
6.3.5 Följ ditt ärende
samhällsinformation

I regionens diarium fås idag en lista av ärendets gång till
dagens datum.
Utveckling av tjänsten så man även ser vad som händer
framöver.
Samarbete med SKL och andra kommuner. DiSa 2019.
Portalen för e-tjänster är klar. Där finns alla SBFs blanketter
och ca 50 % av dessa finns även som e-tjänst. Arbetet med
funktionaliteten att följa sitt ärende kommer att vara klart
under 2020. Projekt pågår under 2016 som ska ta fram en etjänst för bygglovsansökan. Denna ska även innehålla en
funktion där man kan följa sitt ärende. Lansering i februari
2017.

Ca 1 000 000

MS Märta
Syrén
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Delmål

Fritext angående status

Infrastruktur och
hårdvara

7.1.1 ITinfrastrukturen
motsvarar skolans
krav

Infrastrukturen är utbyggd på alla enheter. Skolor,
förskolor, Gymnasiet, Särskolan och vux.

Infrastruktur och
hårdvara

7.1.2 Alla elever har
tillgång till digitala,
mobila enheter i
den utsträckning
som
undervisningen
kräver

Alla elever i åk 7-9 samt åk 1 och 4 har en egen Ipad och
alla elever i GY1-3 har egen dator. Åk 2,3,5 delar fler elever
på en Ipad. Alla elever i GY1-3 har egen dator. Sprint och
SFI-elever har en personlig Ipad som manageras via
förvaltningens manageringssystem. Övriga vuxenelever
uppmanas använda sin privata dator och får under
studietiden Office 365 installerat. Alla Ipads och datorer
hanteras via förvaltningens manageringssystem.
Wisbygymnasiet fortsätter med MacBook Air. Detta efter
en diskussion och utvärdering hos skolledningen som
tycker att detta koncept är välfungerande och stabilt.
Skolverket/regeringen har kommit med nya direktiv och
planer som förstärker
vårt arbete. Krav på att alla elever skall ha tillgång till ITverktyg från Förskola till Vux!

Finansiering

Rapportör
Aug 2021
RA Rolf
Andersson

Ca 7 000 000,
investerat år
2013-2016

RA Rolf
Andersson

Alla klassrum har tillgång till projektor och ljud alternativt ca 500 000 / år
Det digitalt utrustade
7.2.1 Tekniskt
AppleTV, bildskärm och ljud.
klassrummet
utrustade klassrum

RA Rolf
Andersson

Det digitalt utrustade 7.2.2 Stabilt, öppet
klassrummet
och tillåtande nät

Funkar utmärkt efter mars 2015. Alla enheter har nu
bredband och snabbt nätverk. En snabbare och stabilare
standard infört. Öppet nät på Gotlands Folkhögskola och
Kompetenscentrum, hittills med goda erfarenheter.

ca 1 000 000
internt i
skolorna

Den digitalt stödda
7.3.1 Utveckla den Utbildningsinsatser pågår ständigt. Office 365 fr o m HT16. Ca 5% av 1000
Fortsatt stor satsning på kompetensutveckling inom ITtjänster = 25
undervisningen. KLART
digitalt stödda
teknik för våra pedagoger. Workshops med syfte att
000 000
Ständigt pågående.
pedagogiken

RA Rolf
Andersson

RA Rolf
Andersson

utveckla den digitalt stödda pedagogiken, den
pedagogiska kompetensen och ämneskompetensen. Det
kollegiala lärandet tillsammans med de utbildningsinsatser
som genomförs både av egna IT-pedagoger och externa
pedagoger. Utbildningskatalog med våra leverantörer Atea
och Caperio inom både Apples och Microsofts
programvaror. Skolledarna har seminarier om det digitala
ledarskapet. Skolverket kommer att presentera
utbildningsmoduler.

Den digitalt stödda
undervisningen

7.3.2 Utveckla det Pågår enligt studiecirkelmodellen. IT-pedagog handleder
kollegiala lärandet de olika arbetslagen. Nya paket från Skolverket vintern 16-

RA Rolf
Andersson

17.

Den digitalt stödda
undervisningen

Pågår, Teams som samarbetsfora i O365. Alla skolformer
7.3.3 Utveckla
inkl. våra elever har nya mailadresser och Office 365.
möjligheterna att
Detta ger nya möjligheter till interaktiv undervisning,
dela och skapa
kursmaterial mellan delade dokument, lagring och kommunikation inom och
utom skolan.
kollegor

RA Rolf
Andersson

Den digitalt stödda
undervisningen

7.3.4 Ta fram stöd
för att utnyttja
molntjänster

Inga tekniska begränsningar idag. Office 365 ger alla
medarbetare och elever tillgång till vardera 1 TB
lagringsyta. Våra lärportaler arbetar via Webgränssnitt.
Infört framtidens skoladministrativa system Tieto
Education där ett av kraven är Webgränsnitt och
drift/lagring hos leverantören.

RA Rolf
Andersson

Ständig utveckling. Verktyg via Office 365. Power BI.
Den digitalt stödda 7.3.5 Påbörja försök
Verktyg för digitala prov med analysverktyg. Hypergene
undervisningen Klart.
och teast av
för ekonomi och personal
Ständigt pågående.
"Learning
Analytics"

RA Rolf
Andersson

Den digitalt stödda
undervisningen

7.3.6 Analysera och Skolverkets direktiv presenterades 2017. Skolverket har
infört en ny nationell IT-strategi från 2017. Förändrade
ta fram en lokal
läroplaner införda med bl a programmering och digital
tillämpning av
kompetens.
Skolverkets
De
beslutade
utvecklingsinsatser
som genomförts
fördjupade
stämmer väl med Skolverkets förslag. För Gotland medför
anvisningar om
en nationell strategi att ännu större satsningar behöver
digitalt lärande
göras på att kompetensutveckla lärare. Lärare och elever
kopplat till
behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre åldrar. En
läroplanerna
digitaliseringsstrategigrupp arbetar vidare med
kompetenser från Kvalitet, IKT, skolledare, lärare mfl.
Gruppen hanterar även Pedagog Gotland och är
administratörer för Facebooksidan med samma namn.

RA Rolf
Andersson

Den digitalt stödda
undervisningen

7.3.7 Starta
samarbeten med
Campus Gotland
och andra aktörer i
programmering

Små nätverk igång, skall vidareutvecklas. Pågår inom
gymnasiets teknikprogram. För de lägre klasserna har vi
etablerat ett samarbete med lärarutbildnimngen på
Campus Gotland. Olika verktyg för
programmeringsundervisning till olika årskurser.

Den digitalt stödda
undervisningen

7.3.8 Anslut till
Skolfederationen

Teknik och avtal klart. Testas på försök.
Bredimplementering HT-16. Projekt startat för att ta
ytterligare steg i att använda digitala läromedel i vår
undervisning. Skolan har idag en modern plattform för
skolutveckling. Vi har även ett avtal med skolfederationen.
Mål att behandla alla läromedelsslag likvärdigt oavsett
Böcker, appar, program, egenutvecklade etc. Elev och
lärare skall med lätthet hitta rätt läromedel och även
faktureringsrutiner ska fungera smidigt. Projektet är på
vänt då vi inte kan gå viadre förrän vi in fört det nya
skoladmionistrativa systemet.

50 000

RA Rolf
Andersson

Den digitalt stödda
undervisningen UTGÅR

7.3.9 Gemensam
inloggning till WiFi
vid skolor,
universitet och
många andra
platser genom
Eduroam

Inga aktiviteter för att ansluta till Eduroam planeras.

UTGÅR

RA Rolf
Andersson

RA Rolf
Andersson

Nätverkande

7.4.1 Ett regionalt
digitalt pedagogiskt
nätverk är etablerat

GVF It-utv, BUF IKT-utv, FB-grupper (pedagog gotland,
matte mfl). Formell hemsida Pedagog Gotland som
administreras av IT-pedagoger. Informell Facebooksida
som hanteras av IT-pedagoger men ger möjligheter till alla
anslutna lärare att fritt utbyta tips och råd. Pedagogiska
kaféer med IT-fokus genomförs några gånger per termin.
DigU gruppen

Ej klart

Ipad för nyanlända, föreläsning den 3/12 av erfarna
IT-kunskap som en del i 7.5.1 IT-kunskap är
svensklärare, samarbete grund/gymn/vux/SFI för
SFI-utbildningen
en viktig del av den
nyanlända. IT-hjälpmedel är en förutsättning för
undervisning som
undervisning av nyanlända där vi samverkar mellan
erbjuds inom SFIskolformerna. Alla nyanlända oavsett skolform och SFI har
systemet.

RA Rolf
Andersson

RA Rolf
Andersson

en egen Ipad och en stor del av undervisningen sker med
digitala verktyg. It-pedagog med fokus på nyanlända
stödjer lärarna.

Utbildningsaktiviteter i
samverkan med andra
myndigheter

7.6.1 Samarbetet
med andra
myndigheter har
utvecklats i
samband med olika
typer av
samhällsplanering

Startat med Samhällsbyggnads förvaltningen och
Riksantikvarieämbetet

Ej klart

RA Rolf
Andersson

7.7.1 IT-säkerhet

Samarbete med Regionstyrelseförvaltningen/Kvalitet och
Digitalisering. En kartläggning av våra större system pågår
och vi planerar att införa den nya systemförvaltarmodellen
som Region Gotland har fastslagit. PMO infört som är det
system som Barn- och elevhälsan använder tillsammans
med specialpedagoger och skolledare. I detta system
hanterar vi de känsligaste uppgifterna avseende våra barn
och elever. För att öka säkerheten inom PMO infört stark
autentisering. GDPR, General Data Protection Regulation,
EU:s nya dataskyddsförordning gäller fr o m maj 2018.
GDPR har medfört en genomgång av våra system med
innehåll, förvaring och PUB (PersonUppgiftsBiträdesavtal.
Förordningen innebär i vissa fall mycket strängare krav och
betydligt högre vitesbelopp mot brister. Arbetet med att
uppfylla kraven i GDPR bedrivs i samarbete med RSF/KoD.

Ej Klart

RA Rolf
Andersson
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1. 2021-10-27 Slutrapport Gotlands Regionala Digitala Agenda

Ärendenr RS 2014/722 Datum

1.1 Gotlands RDA 2015 - 2021

Syftet med Gotlands Regionala Digitala Agenda (RDA) var att skapa en strategi och
handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter och sprida
dessa i hela det gotländska samhället.
När agendan antogs var det gotländska fibernätet nästan färdigbyggt över hela ön och
arbetet hade påbörjats i Visby (slutfört 2016). Förutsättningarna för satsningar på
digitalisering var därför goda vilket genomsyrar många av delmålen.
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1.1.1 Sammanfattning – 75 % av alla delmål har slutförts

I agendan presenterades 30 insatsområden med 76 konkreta delmål inom 7 strategiska
områden.
Av dessa har totalt 57 (75%) slutförts
inom 10 (13%) områden pågår arbetet
för 5 (6,5%) områden har arbetet ännu ej påbörjats
2 delmål har utgått för de saknar aktualitet idag.

För att anpassa agendan till utvecklingen i samhället har 2 områden har lagts till och
planeras slutförda 2022.
Det är värt att notera att det mer omfattande området e-hälsa hade satt sin målbild till 2030
och det är här vi finner 3 av de pågående och 3 av de ännu ej påbörjade områdena.

2. Bakgrund
2.1 Gotland undertecknar avsiktsförklaring om en regional agenda

Under 2012 signerade Länsstyrelsen på Gotlands och Region Gotland tillsammans med ITminister Anna-Karin Hatt en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en Regional
Digital Agenda för Gotland.
2.1.1 Digital Agenda - Ett paneuropeiskt projekt

EU antog i maj 2010 en digital agenda för Europa. Målet var att stärka Europas position i
en alltmer global och digitaliserad för att säkra framtida tillväxt.
Den Svenska Regeringens följde upp med en digital agenda för Sverige, IT i människans
tjänst, där ambition var att Sverige skulle bli ledande på IT användning.
2.1.2 Gotlands Regionala Digitala Agenda

Gotlands Regionala Digitala Agenda (RDA) fastställdes den 15 juni 2015 av Länsstyrelsen
på Gotland och Region Gotland.
Syftet var att skapa en helhetsbild av prioriterade mål och aktiviteter med en strategi och
handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter i hela
samhället.
2.1.3 En agenda för hela samhället

Ärendenr RS 2014/722 Datum

Inför framtagandet av agendan arrangerades en öppen hearing, där Post- och Telestyrelsen
(PTS) informerade om regeringens mål med regionala agendor.
Inför framtagandet skapades sju arbetsgrupper, med representanter för Länsstyrelsen,
Regionen, näringslivet, akademi, frivilligorganisationer och föreningar under ledning av
respektive projektansvarig som bjöd in till öppna workshops där brainstorming så
småningom ledde fram till agendans kommande innehåll.
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I agendan presenterades 30 insatsområden med 76 konkreta delmål inom 7 strategiska
områden framtagna av sju arbetsgrupperna.
För att bibehålla dialogen med hela samhället kring det fortsatta arbetet med de ingående
delmålen valde Gotland valde att ta fram ett kortfattat och lätt kommunicerat dokument
som tydligt fokuserad på vad man ville åstadkomma med digitaliseringen för att så många
som möjligt skulle kunna ta det till sig. Dokumentet återfanns på projektets hemsida
http://www.digitalagotland.se/1133.
1.1.4 Horisontella mål

Samtliga grupper har haft samma horisontella mål:




att utvecklingen skall bidra till bättre jämställdhet
att utvecklingen skall bidra till jämlikhet och mångfald
att utvecklingen skall bidra till miljömässig- och social hållbarhet.

2.1.5 Finansiering

Inga riktade investeringar fanns med när den regionala agendan antogs.
Inom en del områden fanns redan pågående verksamhet och därmed en grundfinansiering.
Det gällde främst för utbyggnaden av fiber på Gotland. Samtidigt var digitaliseringsarbete
på gång inom till exempel skolans område.
Huvudtanken var att de projektansvariga har sökt finansiering från externa program och
digitaliserings stöd som kommit under de här åren i kombination med
verksamhetsutveckling inom rambudgeten.
2.2 Uppföljning och utvärdering

Någon uppföljning av de nationella Regionala Digitala Agendorna kom aldrig igång från
vare sig EU- eller nationellt håll. RDA satsningar gled tidigt över på riktade satsningar på
digitalisering och, för många regioner, primärt på fiberutbyggnad.
2.2.1 Lokal uppföljning

De projekt som bedrivits på Gotland har över tid följts upp och redovisats inom RDAs
styrgrupp med representanter från Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland.
Det är dock främst inom berörda förvaltningar och nämnder där projekten drivits /
finansierats. Större projekt har även presenterats för Regionstyrelsen och Regionfullmäktig
(till exempel Disa projektet).
2.2.2 Nationell jämförelse

Ärendenr RS 2014/722 Datum

I många fall har ansvariga för RDA projekt också varit sina regioners bredbands- och/eller
digitaliserings koordinatorer. Inom dessa nätverk har man då och då gjort jämförelser.
Gotland som har haft en agenda som redan från start var lite unikt med en tydlig
handlingsplan har också haft lättare att bedöma om resultat uppnås eller inte. Som regionkommun och i samverkan med Länsstyrelsen på Gotland har vi också haft en helt annan
rådighet över utvecklingen på kommunal- och regional nivå.
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Sammantaget ligger Gotland bra till bland landets kommuner när det gäller
digitalisering i samhället och intresset för att använda digitala tjänster hos
allmänhet såväl som företag är hög.

3. Resultat
3.1 Digitalt stött företagande
3.1.1 locka IT-kompetens till ön

Digitalisering i en eller annan form är viktig för dagens företag.
Insatser för att utveckla och använda digitala lösningar kan bidra till tillväxt, expansion och
ökad attraktionskraft för näringslivet och Gotland för att locka IT-kompetens till ön.
Digitaliseringen kan också bidra till att utveckla nya produkter och tjänster, effektivisera
produktion, att nå nya marknader.
En rad insatser har slutförts på samtliga delmål för insatsområdet digitalt stött företagande.
3.1.2 Ökad generell IT-kompetens hos företagen

En central utgångspunkt var att få till utbildningsinsatser, anpassade till företagens behov,
för att öka den generell IT-kompetens.
Projektet ERDA (Effektiv Regional Digital Agenda) i samverkan mellan RG:s
Digitaliseringskoordinator, institutioner på UUCG, företagare, SPG (Sience Park Gotland)
och Nätverket för IT-kompetens.
Forskning med studenter hade individuella möten kring företaget och digitala möjligheter
med producenter av snus, whisky, vin, öl, mjölk (med lev till lokala butiker).
I nästa steg sammanförs företagarna i grupper för utbildnings och utvecklingsinsatser.
Ett AI/IoT Lab etablerades på universitetet där forskare och jordbrukare kan samverka
kring teknisk utveckling. Projektet stöddes av Tillväxtverkets Digitaliseringskoordinatorsatsning och har gett en bra modell för fortsatt arbete framåt med nya
branscher.
Universitets insatser ska inte underskattas för flera av satsningarna. När den digitala
agendan togs fram var Universitet den enda större aktören på Gotland som inte hade
möjlighet att delta fullt ut. Under åren som gått har UUCG tagit en allt mer aktiv del i
delprojekten vilket höjt kvaliteten på insatserna.

Ärendenr RS 2014/722 Datum

3.1.3 Gotland är en kreativ miljö

För ett långsiktigt, ständigt pågående digitalt utvecklingsklimat har arenor och event skapats
för att locka både gotländska och fastländska företag att satsa på Gotland.



Gotland Tech meet-up
Digital Innovation Gotland -UUCG
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Nätverket för IT-kompetens där bl.a. RG, RAÄ och Skatteverket deltar
Innovationsmiljö Gotland – Science Park Gotland (SPG)
Gotlands e-handelsnätverk. Exempel: Made by Gotland.

När det gäller insatser för virtuellt byggande så har det främsta stödet kommit från
satsningar inom ramen för digital samhällsplanering och Disa projektet tagit fram 3D
modeller.
3.1.4 Insatser i framtiden

Ett återkommande tema för flera av delprojekten i rapporten är att en insats här och nu
måste följas upp med nya i framtiden.
Den digitala utvecklingen går snabbt och nya kunskaper måste ständigt inhämtas för att
kunna bibehålla och utveckla företagens marknadspositioner.
Många av våra företag är små med begränsade resurser att avsätta tid för utbildning. ERDA
projektet visade att en behovsanpassad utbildning ökar intresset hos den enskilde
företagaren att delta.
Det är värdefullt om Universitetet och SPG även i framtiden är centrala parter när det
insatser för företagens utveckling och vidareutbildning.
3.2 e-tjänster

E-tjänster erbjuds och hanteras via digitala lösningar avsedda att leda till snabbare och
bättre tjänster samtidigt som resursåtgången för administration kan minskas.
Huvudmålet var att huvuddelen av invånarnas kommunikation med offentlig förvaltning
skulle vara digital 2020.
Fokus har varit e-tjänster inom RG, med viss samverkan med Länsstyrelsen. Eftersom det
är stora organisationer med många system har det varit en utmaning att slutföra alla delmål.
Av områdets 12 delmål har 6 slutförts, 3 påbörjats, 2 väntar på att komma i gång och
testats för att sedan utgå.
Coronapandemin har bidragit till att sätta ljus på betydelsen av digitala tjänster. Gotland har
haft goda förutsättningar att möte pandemins utmaningar tack vare en god infrastruktur
men, inte minst tack vare att många delar av offentlig och privat verksamhet hade kommit
en bit på digitaliseringens väg redan före pandemin.

Ärendenr RS 2014/722 Datum

3.2.1 Öppna data

Öppna data är ett område där inte minst offentlig verksamhet kan bidra till att stödja den
digitala utvecklingen.
Öppna data är information som är tillgänglig för alla och publiceras i ett standardformat så
informationen blir enkel att hantera.
Tekniken är idag på plats och data har börjat publiceras och mer tillkommer efter hand.
3.2.2 Mina meddelanden

När delprojekten började var det mindre vanligt att allmänheten hade tillgång till direkt
information från myndigheter i digital form.
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Systemet var infört 2018 och antalet tjänster ökar successivt.
3.2.3 Digital medborgardialog

Med en digital medborgardialog avses en plattform som stärker den lokala demokratin.
Olika intressenter i samhället kan nå Regions Gotlands förtroendevalda digitalt för att öka
öppenheten i samhället. E-tjänste plattformen ingår i RG:s digitaliseringsstrategi och finns
på plats och en rad tjänster är implementerade och fler är på väg.
3.2.4 Ett gotländskt system för samåkning och kollektivtrafikinformation – Lades ner

Under perioden har system för samåkning och kollektivtrafikinfo testats men inte fallit väl
ut varför projektet avslutades. Systemet testades mot Regionens bil pool, för bokning av
Regionens tjänstecyklar och bokning av samåkning (bl.a. till ungdomsträning inom
orientering) under arbetsdagen där även bussarnas tidtabeller kompletterade informationen.
De system som fanns upplevdes som tungrott eftersom alla data, utom kollektivtrafikens
tidtabell, var tvungen att matas in manuellt. Det finns idag en rad kommersiella appar att
tillgå om grupper inom regionen eller bland allmänheten skulle vilja komma i gång med
dessa tjänster.
3.2.5 Insatser i framtiden

Många av systemen finns idag på plats och huvuddelen av arbetet framåt är att fylla på data
inom de olika områden.
Pandemin har också bidragit till en snabb inlärningskurva hos företagen och allmänhet
vilket ställer ökade krav på digitaliseringen i framtiden.
3.3 Bredbandsutbyggnad

För den samhälleliga utvecklingen krävs att fiber- och mobilnät klarar kraven från
användare och leverantörer.
Fiber- och mobila nät på Gotland ska vara redundanta och robusta och allmänt tillgängliga
så att de kan bära dagens och morgondagens digitala tjänster.
3.3.1 Gotlands fiberutbyggnad nådde full ö-täckning 2016

Gotlands fibernät stod klart 2016 med drygt 90% av fast boende och över 60% av de
fritidsboendefastigheterna anslutna. Antalet har sedan dess successivt ökat.
3.3.2 Kraftig satsning på mobilnätet 4G och 5G

Gotland fått kraftiga förstärkningar i sitt mobilnät. Mobilaktörerna satsar stort på Gotland.
Det nya 5G nätet börjar rullas ut 2022.

Ärendenr RS 2014/722 Datum

Parallellt förstärker Telia 4G nätet att bära det Fasta Mobila Nätet (FWA).
Till 2025 beräknar Telia att 2G och 3G nätet är avvecklat och att den befintliga trafiken
överförs i det förstärkta 4G nätet.
Även under pågående arbete kommer det vara möjligt att ringa larmnumret 112, så länge
det finns någon annan operatör som har täckning i området.
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3.3.3 Kopparavveckling

Avvecklingen av kopparnätet fortgår. Under mitten av 2021 är 12 av ursprungliga 81
stationer kvar, de flesta med endast ett fåtal användare. Ersättning erbjuds i form av fiber
eller Fast Mobil anslutning FWA, https://www.telia.se/privat/om/5g/natmodernisering.
3.3.4 Redundansen och robustheten

Redundansen och robustheten förbättras löpande.
IP Only driver projektet Aurora eller ”digitala E4an som ska binda samman Berlin med
Haparanda – via Danmark, Öland, Gotland och Stockholm vilket bl.a. innebär fler
sjökablar, klart 2022.
IP Only bygger även ut till icke anslutna fastigheter och fått bidrag genom
bredbandspengarna från PTS 2021 vilket innebära fler anslutna fastigheter och fler
redundanta fibervägar.
Telia förstärker 4G nättet och bygger ut 5G nätet vilket ger förstärkt robusthet i form av
ytterligare fibersträckor.
PTS gav GEAB reservkraftaggregat som GEAB anpassat för fiberanvändningen.
Föreningar som har mycket el-avbrott hyr utrusningen av GEAB.
PTS och MSB driver ett omfattande robusthetsarbete i Sverige finansierat av PTS. Gotland
är idag pilot för yttäckande mobiltäckning med 10 dygns drifttid.
Ett parallellt pilotprojekt utvecklar system för regional autonomi (om Gotland blir
avskuren skall vi kunna nå varandra inom ön) som man räknar med att implementera på
Gotland när det är klart.
3.3.5 Paraplyorganisation för sockenfiberföreningar

Fibernät Gotland organiserar idag 34 av de kvarvarande 45 sockenfiberföreningarna
(ursprungligen 47 föreningar).
Föreningarna har ofta svårt att hitta nya styrelsemedlemmar, och allt fler söker samverkan
med varandra bl.a. inför upphandlingen av nytt avtal.
Marknadsaktörerna är också aktiva för att försöka värva fiberföreningarnas nät.
3.3.6 Bredband 3.0 – Tillkom 2019

Med ett fullt utbyggt fibenät öppnade sig 2019 möjligheten att utvidga det strategiska
området Bredband med kompletterande nät som efterfrågades.

Kameranät för polisen finns sedan 2020. Polisen kan själva slå på detta nät vid större
event som Almedalen.

Ärendenr RS 2014/722 Datum

LoRa kommunikation för IoT / AI (sakernas internet och artificiell intelligens).

GEAB har etablerat ett ö-täckande nät för LoRa kommunikation.
Netmore AB (en mobil och LoRa nätaktör) har under 2021 påbörjat utbyggnaden av
ytterligare ett ö-täckande LoRa nät. Detta kompletterar och förstärker kapaciteten i
GEAB:s nät.
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Fria WiFi nätet finansieras av marknadsaktören en IP Only vad avser fasta
nätinstallationer i Visby, inkl. Almedalen och drift under 3 års tid från 2022.
3.3.7 Insatser i framtiden

Digitalisering förutsätter en basinfrastruktur som kan bära dagens och framtidens
kommunikation. Gotlands fiberinfrastruktur utgör en bra utgångspunkt men måste
successivt kompletteras med så väl fiber, fastlandskablar, mobila system,
satellitkommunikation och en ett ständigt pågående arbete för att hålla uppe öns redundans
och robusthet i infrastrukturen.
I ett RUS perspektiv med sikte på 2040 finns tre medskick till framtiden:
3.3.7.1 Insatser i framtiden – regional autonomi

Säkerställ Gotlands tillgänglighet till redundant och robust digital infrastruktur genom att
fortsätta att bearbeta myndigheterna för att de skall vilja satsa på autonomt regionalt nät.
PTS & MSB sätter nivåerna. Regeringen och försvaret driver på. Operativt kommer
lösningen sitta hos de stora marknadsaktörerna. Nyckel blir det förstärkta mobila näten 4G
och nya 5G nätt.
Digital teknik MÅSTE ligga före annan utveckling. Målet för denna satsning är att det är på
plats ca 2023.
3.3.7.2 Insatser i framtiden – Gotland måste locka till sig framtidens pilotprojekt

Bibehålla ett gott samarbetsklimat med marknadsaktörerna så att de vill satsa på utbyggnad
på Gotland och driva pilot-projekt på ön. RG:s interna lovprocesser måste bli snabbare.
Gotland blir testplatsen för 6G.
3.3.7.3 Strukturomvandling i fibernätet – modernare och minst två marknadsaktörer

Den gotländska fiberinfrastrukturen, som skapades som 47 sockenfiber nät och 3 nät ägda
av marknadsaktörer måste bli fysiskt sammanbunden och fortsätta att anpassas till
framtidens nya samhällskrav på robust sätt före 2030.
Fiberföreningarna kommer ha svårt att bibehålla självständigheten när samhällets krav på
nätägare ökar. Processen kommer sannolikt driva på uppköp av sockenfibernät. Det är i det
sammanhanget viktigt att Gotland kan bibehålla minst två oberoende kommersiella
marknadsaktörer.
3.4 Ökad IT-användning

Alla på Gotland har möjlighet att tillgodogöra sig digitala samhällstjänster och kan nyttja
det digitala utbudet för gemensamma upplevelser.
Coronapandemin har på ett dramatiskt sätt visat betydelsen av att ha tillgång til,l och kunna
använda digitala tjänster. Pandemin har också bidragit till att långt fler grupper i samhället
har tagit till sig den digitala tekniken än vad våra projekt kunde göra.

Ärendenr RS 2014/722 Datum

3.4.1 Kartläggning och insatser

Projekten startade med att kartlägga olika kanaler / organisationer där riktade åtgärder
kunde få bäst genomslag, till exempel pensionärsorganisationer, kyrkan, studieförbund,
bibliotek och idrottsrörelsen.
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Genom sponsorinsatser fick vi en klassuppsättning av 15 datorer och 15 paddor, placerade
på Kupan, som föreningar och organisationer kan låna för att bedriva utbildning. Ett antal
utbildningar ordnades också för bland annat pensionärer.
Inom ramen för fiberutbyggnaden tillkom även digitala uppkopplingar i socknarna, oftast i
hembygdsgården.
Idrottsrörelsen har också nyttjat datorerna för att utbilda sina frivilliga organisatörer.
3.4.2 Insatser i framtiden

Samtliga delmål har genomförts men i takt med tiden bör nya insatser göras för att inga
grupper skall hamna utanför.
En beprövad väg är att Gotland åter tar aktiv del i Digidels aktiviteter, ofta kanaliserade via
bibliotek och bildningsförbund.
3.5 e-hälsa

En strategi för att tillgodose det ökade behov framtidens vård och omsorg är att möte
framtiden genom att utveckla digitala samt att digitalisera olika administrativa tjänster.
För Gotland är det viktigt att fortsätta utvecklat samverkan med Stockholms läns landsting.
3.5.1 Hemtjänsten – Målbild satt till 2030

År 2030 kommer antalet personer i behov av vård och omsorg att vara markant större än
idag.
Målet är att 2030 erbjuder hemtjänsten på Gotland en god och individ anpassad
omvårdnad med stöd av med digitala lösningar som ett naturligt komplement till fysiska
möten. En högre digitaliseringsgrad ska ge vårdpersonalen mer tid att vara hos de kunder
som behöver det. Vägen dit innebär förändrade arbetssätt, kompetensutveckling av
personalen samt utnyttjat digitalisering till att kombinera ny teknik och nya arbetsformer.
3.5.2 Trygghetstjänster - Digital nattillsyn, trygghetslarm och nyckelgömmor

Hemtjänsten hade 2030 som målbild men har hunnit genomföra 3 av 6 delmål.
Först ut var den digitala nattillsynen. Det nattliga, trygghetsskapande, besöket
kompletterades med en kamera som komplement till fysiska besök. Piloten som
genomfördes visade att brukarna var mycket positiva. Många hade upplevt att ett nattligt
besök störde deras nattsömn.
Ytterligare två tjänster har införts; trygghetslarm och digitala nyckelgömmor som båda
slagit väl ut.
3.5.3 Förenklade ansökningar i form av nya e-tjänster

Ärendenr RS 2014/722 Datum

Digitaliseringen öppnar möjligheten att erbjuda smidiga e-tjänster till medborgarna. Nya
tjänster skall bidra till att öka delaktigheten och förenkla ansökningsprocessen och
handläggning.
Hemtjänsten tagit fram 7 e-tjänster till exempel ansökan om försörjningsstöd, bistånd,
bostadsanpassning, insatser LSS med flera.
3.5.4 Sjukvården - Öka patientens delaktighet

Digitaliseringen öppnar möjligheten att öka patientens delaktighet och inflytande i vården.
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Alla sjukvårdens delmål har påbörjats och framåt är det främst en fråga om att
vidareutveckla tjänsterna och utöka den tillgängliga informationen.
Sjukvården har tillgängliggjort journalinformation för patienter, tillsammans med Region
Stockholm.
Tjänsten utvecklas hela tiden med nya informationsmängder.
Ett arbete har påbörjats som omfattar införande av webbtidbok som ansluts till 1177.
Digitala vård-möten där piloter pågår i form av vårdplanering i hemmet med SOF och
HSF.
Det finns nu också internetbaserad vård och behandling för:
 Stöd och Behandlings via 1177
 Ung ångest BUP
 Flertalet av KBT-behandlingsprogram inom Primärvården
 Min Vårdplan Cancer på tre mottagningar
 Behandlingsprogram för Tobaksavvänjning är på gång.
3.5.5 Insatser i framtiden

Det råder en stor enighet bland experter som arbetar med digitalisering att de största
förändringarna kommer att komma inom vård och omsorg.
3.6 Digitalt stödd samhällsplanering

All samhällsplanering ska utgå från en kommunikation med invånare och andra
intressenter. Genom att kommunikationen även sker via digitala kanaler kan
samhällsplaneringen breddas och effektiviseras.
Fokus ligger på att öka tillgängligheten, förenkla informationen och effektivisera
processerna, för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Genom att bredda deltagandet i samrådsprocesser och medborgardialoger, samt att
genomföra riktade samarbeten med till exempel skolor och handikapporganisationer, ökar
delaktigheten i och förståelsen för samhällsplaneringsprocessen.
Samhällsplanering baseras i stor utsträckning på kartor. Digitaliseringen fokuserar på att
göra kartorna mer tillgängliga för allmänheten.
3.6.1 Disa - Digital samhällsbyggnad

Ärendenr RS 2014/722 Datum

Projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, har genom att skapa sömlös digital
samhällsbyggnadsprocess gjort det enklare företagare, boende och besökare att få tillgång
till information, påverka och hantera ärenden kopplade till samhällsbyggnad på Gotland.
Arbetet i projektet har levererat en rad digitaliserade kartor och tjänster för MBF. Målet för
projektet var enklare:
 Bättre service och snabbare beslut – Företagare, boende och besökare hittar, förstår
och använder informationen de behöver för att planera och genomföra sitt
byggprojekt.
 Ökad transparens och tillgänglighet – Kunden kan följa och hantera sitt ärende via
gotland.se
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Hållbar samhällsutveckling – Kunden bjuds in till dialog och delaktighet.

Arbetet delades i åtta delprojekt med målet ”en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess”.
Disa har utvecklat en digital process för att producera, visa och uppdatera Gotlands
översiktsplan. Kvaliteten har kontrollerats och förbättras på alla fastighetsgränser inom
detaljplan och alla Gotlands detaljplaner har tolkats, digitaliserats och granskats.
Webbaserade kartportaler har utvecklats och regionens geodata har rensats, strukturerats
och publicerats i en ny portal för öppna data.
Snabbare och enklare verktyg för att ta fram 3D-modeller har utvecklats och alla
pappersblanketter i samhällsbyggnadsprocessen har ersatts av e-tjänster i en ny etjänsteportal. En lösning för utskick till digitala brevlådor har tagits fram och alla ärenden
arkiveras digitalt.
3.6.2 Informationsspridning

Projektet har utvärderat vägar för informationsspridning. En kommunikatör rekryterades
och har bidragit till att nå ut via fler medier, inklusive att producera film
https://gotland.se/disaplay
Projektet har även prövat digital samrådsprocess, som utmynnade i Program Klintehamn
2019 där även barnperspektivet ingick genom att skolorna var inbjudna.
3.6.3 Digitaliserad kartinformation

Ärendenr RS 2014/722 Datum

En rad kartor digitaliserats vilka underlättar arbetet för de anställda som möjligheten att
snabbt få information för allmänheten:
 Digital översiktsplan med fördjupningar http://www.gotland.se/83120.
 Digital naturvärdeskartan https://www.gotland.se/83120
 Digitala kulturvärden http://gotland.se/KMPGotland
 Digital cykelplan https://www.gotland.se/cykelplan
 Digitaliserade historiska kartor http://gotland.se/88175
 3D-presentationer bland annat för kryssningskajen men fler kommer
https://www.youtube.com/watch?v=IucipPtmLWI&feature=share
 Arbetet med Friluftsliv- och rekreationskarta pågår och ska kompletteras med
Klimatanpassning.
 Digital tjänst för besöksmål i samarbete med Funkisam, turistbyrån, turistnäringen.
Kartportalen är klar och kommer efter hand utökas med fler ämnesområden, bland
annat besöksmål.
http://gotland.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=0e7fbfa5cd674450a1
ae2e1df53e20be
Följ ditt ärende i samarbete med SKL och andra kommuner. Portalen för e-tjänster är klar.
Där finns alla SBFs blanketter och majoriteten av dessa finns även som e-tjänst. En
utveckling av tjänsten innebär att man även ser vad som händer framöver.
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3.6.4 Insatser i framtiden

Arbetet går vidare i Disa II där fler av RG:s förvaltningar kommer involveras och fler
tjänster digitaliseras.
3.7 Digitalt stödd utbildning

Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet omfattar förskola till universitet.
Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare.
Målet är att gotländska elever och studenter genom en digitalt stödd undervisning, en
tidsenlig utbildning utvecklar framtidens förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i
morgondagens samhälle.
Skolan har genomfört 12 av sina ursprungliga 15 delmål övriga delmål har påbörjats.
Ett delmål har utgått eftersom samverkan inom Eduroam inte är aktiv idag.
Ett delmål har lagts till: IT-säkerhet i skolan. Arbetet sker i samarbete med
Regionstyrelseförvaltningen/Kvalitet och Digitalisering.
3.7.1 Teknisk utveckling inom skolan

Gotlands skolor, elever och lärare har idag tillgång till modern teknik på arbetsplatsen och
egna datorer under studietiden.
Moderna digitala plattformar ger kraftfulla verktyg för skolarbetet.
Infrastrukturen är utbyggd på alla enheter. Skolor, förskolor, Gymnasiet, Särskolan och
vuxenutbildningen.
Alla klassrum har tillgång till projektor och ljud alternativt AppleTV, bildskärm och ljud.
Alla elever i åk 7-9 samt åk 1 och 4 har en egen Ipad och alla elever i GY1-3 har egen
dator. Åk 2,3,5 delar fler elever på en Ipad. Alla elever i GY1-3 har egen dator. Sprint och
SFI-elever har en personlig Ipad som manageras via förvaltningens manageringssystem.
Övriga vuxenelever uppmanas använda sin privata dator och får under studietiden Office
365 installerat.
Alla Ipads och datorer hanteras via förvaltningens manageringssystem. Wisbygymnasiet
fortsätter med MacBook Air. Detta efter en diskussion och utvärdering hos skolledningen
som tycker att detta koncept är välfungerande och stabilt.
3.7.2 Den digitalt stödda pedagogiken

Tekniken ger möjlighet att individualisera undervisningen på nya sätt. En förutsättning är
att pedagogiken utvecklas.

Ärendenr RS 2014/722 Datum

Skolverket införde en ny nationell IT-strategi 2017 som innebar förändrade läroplaner med
bland annat programmering och digital kompetens.
De beslutade utvecklingsinsatser som genomförts inom ramen för Gotlands RDA stämmer
väl med Skolverkets förslag. Flera insatser har gjort för att utveckla digitalt kursmaterial och
ett digitalt pedagogiskt nätverk.
Den digitalt stödda undervisningen hade kommit i gång på gymnasiet redan före
Coronapandemin men har fått en skjuts framåt i och med pandemin.
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IT-kunskap som en del av SIF-utbildningen har också erbjudits för nyanlända.
3.7.3 Kompetensutveckling för pedagogerna och nätverksbyggande

För Gotland medför den nya nationell IT-strategin för skolan att ännu större satsningar
krävdes för att kompetensutveckla lärare.
Skolan har gjort stora satsningar på kompetensutveckling inom IT-teknik för våra
pedagoger. Man har genomfört Workshops med syfte att utveckla den digitalt stödda
pedagogiken, den pedagogiska kompetensen och ämneskompetensen.
Utbildningsinsatser har genomförts både av egna IT-pedagoger och externa pedagoger. För
att stärka det kollegiala lärandet finns nu en formell hemsida Pedagog Gotland som
administreras av IT-pedagoger samt en mer informell Facebooksida som hanteras av ITpedagoger men ger möjligheter till alla anslutna lärare att fritt utbyta tips och råd.
Pedagogiska kaféer med IT-fokus genomförs några gånger per termin.
Det finns utbildningskatalog att tillgå där skolan samverkar med våra leverantörer Atea och
Caperio inom både Apples och Microsofts programvaror.
Skolledarna har idag seminarier om det digitala ledarskapet. Skolverket kommer att
presentera utbildningsmoduler.
Den digitalt stödda undervisningen hade kommit i gång på gymnasiet redan före
Coronapandemin men har fått en skjuts framåt. IT-kunskap som en del av SIFutbildningen har också erbjudits för nyanlända.
En del av arbetet har varit att bredda samarbetet utanför skolan. Samverkan med
Samhällsbyggnads förvaltningen och Riksantikvarieämbetet kring samhällsplanering har
påbörjats.
3.7.4 IT säkerhet i skolan

Eftersom utvecklingen ställer nya krav på IT säkerhet har detta delområde lagts till i
skolans RDA.
En kartläggning av våra större system pågår och vi planerar att införa den nya
systemförvaltarmodellen som Region Gotland har fastslagit.

Ärendenr RS 2014/722 Datum

PMO infört som är det system som Barn- och elevhälsan använder tillsammans med
specialpedagoger och skolledare. I detta system hanterar vi de känsligaste uppgifterna
avseende våra barn och elever. För att öka säkerheten inom PMO infört stark autentisering.
GDPR, General Data Protection Regulation, EU:s nya dataskyddsförordning gäller fr o m
maj 2018. GDPR har medfört en genomgång av våra system med innehåll, förvaring och
PUB (PersonUppgiftsBiträdesavtal. Förordningen innebär i vissa fall mycket strängare krav
och betydligt högre vitesbelopp mot brister. Arbetet med att uppfylla kraven i GDPR
bedrivs i samarbete med RSF/KoD.
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3.7.5 Insatser i framtiden

Skolan är i ständig förändring och för att förbereda nästa generation för framtidens
arbetsmarknad och samhälle krävs en ständig vidareutveckling av arbetet, metoder och
teknik.

Ärendenr RS 2014/722 Datum

Skolverket/regeringen har kommit med nya direktiv och planer som kommer att kräva att
utvecklingsarbetet drivs vidare under de flesta delmålen.
Inom teknikområdet finns det också krav på att alla elever skall ha tillgång till IT-verktyg
från Förskola till Vux.
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Protokoll
Sida 6 (44)

Regional Digital Agenda för Gotland

Ärendenummer: RS 2014/722
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige



Regionfullmäktige mottager slutrapport.

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Regionstyrelsen mottar informationen.

Sammanfattning

Gotlands Regionala Digitala Agenda (RDA) fastställdes den 15 juni 2015 av
Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland.
Syftet var att skapa en helhetsbild av prioriterade mål och aktiviteter med en
strategi och handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens
möjligheter i hela samhället.
Inför framtagandet skapades sju arbetsgrupper, med representanter för
Länsstyrelsen, regionen, näringslivet, akademi, frivilligorganisationer och
föreningar under ledning av respektive projektansvarig som bjöd in till öppna
workshops där gruppernas brainstorming ledde fram till RDA.
I agendan presenterades 30 insatsområden med 76 konkreta delmål inom 7
strategiska områden.
Totalt har 57 (75%) av alla delmål slutförts. Inom 10 (13%) områden pågår
arbetet. För 5 (6,5%) områden har arbetet ännu ej påbörjats.
Digitalisering är ett dynamiskt område varför 2 delmål har utgått då de saknar
aktualitet. För att anpassa agendan till utvecklingen i samhället har 2 områden
har lagts till.
Det är värt att notera att det mer omfattande området e-hälsa hade satt sin
målbild till 2030 och det är här vi finner 3 av de pågående och 3 av de ännu ej
påbörjade områdena.
Bedömning

Den ursprungligen tänkta uppföljningen av de olika regionala strategierna som
skulle skett på nationell- respektive EU nivå kom aldrig till stånd. Nya
satsningar på digitalisering tillkom i dess ställe.
Gotlands Regional Digitala Agenda samlade många aktörer i hela samhället för
att driva att ta ett samlat grepp kring hela Gotlands digitalisering.
Arbetet med att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter i
hela samhället går vidare genom nya samhällssatsningar på ökad digitalisering

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

varför Regionfullmäktige i och med mottagandet av denna slutrapport kan
besluta om att avsluta projektet Regional Digital Agenda för Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Av tjänsteskrivelse framgår följande beslutsmotivering:
regionstyrelsen mottar informationen och föreslår regionfullmäktige att besluta
om att avsluta projektet.
Ordförande önskar omformulera beslutspunkten enligt följande:
Förslag till beslut
- Regionstyrelsen mottar informationen.
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige
- Regionfullmäktige mottager slutrapport.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag
tillsammans med egen ändring och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-27
Regionfullmäktige 2015-06-15, § 202

Digital justering
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Handläggare Jonas Nilsson, ekostrateg

Ärende RS 2020/725
Datum 14 mars 2022
Sida 1 (6)

Mottagare
Regionstyrelsen

Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi

Förlag till beslut
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige

1. Förslaget till genomförandeprogram för klimat, miljö- och energi 20222027 godkänns.
Förslag till beslut

2. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att etablera ett regionalt
samverkansråd för klimat, miljö- och energi, i relation till en regional
samverkansstruktur, med syfte att underlätta genomförande av
genomförandeprogrammen.

Sammanfattning

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de
långsiktiga effektmålen 2040 till mål för 2027.
Förslaget till genomförandeprogram för klimat, miljö och energi följer
prioriteringarna Stärk tillgängligheten, Gå före i klimat- och energiomställningen, Säkra
miljö och vatten samt en del av Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning.
Programförslaget omfattar åtta mål till 2027 och 14 insatsområden. Målen
bedöms peka i riktning mot effektmålen för 2040, vara utmanande, men
samtidigt tydliga och uppföljningsbara. Insatsområdena bedöms överlag vara
på rätt nivå, det vill säga de fokuserar samhandling och oftast den ”spets” som
krävs för att åstadkomma en positionsförflyttning.
Tjänsteskrivelsen diskuterar avslutningsvis också frågan om
genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi kan ersätta de tidigare
programmen Energi 2020 – Energiplan för Region Gotland respektive Miljöprogram
för Region Gotland (samt biogasstrategin). Förvaltningen föreslår regionstyrelsen
att tills vidare inte föreslå regionfullmäktige att upphäva dessa dokument innan
det nya styrkortet är antaget och tills förvaltningen har återkommit med ett
förslag hur lagkraven kring energiplanen även fortsättningsvis ska kunna
uppfyllas.

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803
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Ärendebeskrivning
Bakgrund

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för
att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för
genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen
redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet. Region Gotland
samordnar insatser för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin
samt följer upp det regionala utvecklingsarbetet med stöd av tre
genomförandeprogram, varav detta program är ett.
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Vårt Gotland 2040, som antogs av
regionfullmäktige 22 februari 2021 (RF §4), formuleras hur aktörer samlat ska
arbeta för att nå de långsiktiga målen med stöd av tre program för samhandling
(genomförandeprogram). I RUS anges att genomförandeprogrammen, med
inriktning Näringslivets förutsättningar och innovation, Klimat, energi och miljö och
Social välfärd, ska konkretisera 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.
Andra uppdrag med bäring på klimat, miljö och energi

Regionstyrelsen gav i juni 2019 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag (§ 216)
att redovisa ett förslag till styrdokument som integrerar tidigare miljöprogram,
energiplan och biogasstrategi, med aktuella mål och indikatorer, kopplat till
styrkortets insatser under ekologisk hållbarhet, relevanta delar av Agenda 2030
samt ambitioner och åtaganden för att nå klimatmålen. Den nya regionala
utvecklingsstrategin var vid detta tillfälle under framtagande och planerna på
genomförandeprogram inte helt fastlagda.
Detta genomförandeprogram uppfyller detta beslut när det gäller de delar som
det gotländska samhället kan och bör göra i samverkan på området. De av
regionfullmäktige tidigare antagna programmen Energi 2020 – Energiplan för
Region Gotland respektive Miljöprogram för Region Gotland innehåller dock även
mål och strategier som enbart rör det interna miljöarbetet inom Region
Gotland. Det gör det komplicerat att utgå från att detta genomförandeprogram
rakt av kan ersätta de båda tidigare dokumenten. Det finns också lagstiftning
på området när det gäller kommunal energiplanering (SFS 1977:439) som
måste uppfyllas. Regionstyrelseförvaltningens förslag hur detta ska hanteras
redovisas under ”bedömning”.
Framtagandeprocessen

Det praktiska arbetet med genomförandeprogrammet påbörjades i slutet av
mars 2021, efter att Vårt Gotland 2040 antagits av regionfullmäktige. Strateger
vid avdelningen för regional utveckling formerade arbetsgrupper för respektive
prioritering. Arbetsgrupperna har arbetat individuellt och gemensamt, samt
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initierat kontakt med interna och externa aktörer, för att ta fram förslag på
insatser, aktörer och effektmål.
Den 9 september 2021 hölls en digital workshop med gotländska
utvecklingsaktörer. Totalt deltog 78 personer vid workshopen (varav 25 från
Region Gotland, men enbart från tjänstemannaorganisationen). Det var en
bred representation av företrädare från olika organisationer, företag och
myndigheter. Syftet var att ge samlad information om pågående arbete till
gotländska utvecklingsaktörer, att förankra förslag och försöka konkretisera
gemensamma mål och insatser på kortare sikt.
Den 21 december 2021 hölls ytterligare en digital workshop med gotländska
utvecklingsaktörer. Totalt deltog 46 personer, varav 21 från Region Gotland.
Vid detta tillfälle deltog regionala utvecklingsutskottets ledamöter. Ett
arbetsmaterial skickades ut en vecka innan, innehållande förslag på mål till
2027, insatsområden samt aktörer, vilket utgjorde underlag för samtal och
synpunkter.
Regionala utvecklingsutskottet har fått muntlig information vid samtliga
sammanträden under året. Regionstyrelsen gavs information om status i arbetet
vid sammanträdet den 29 september 2021 (§ 259). Vid ett extra möte med
regionala utvecklingsutskottet den 18 oktober diskuterades förslag till mål för
2027. Vid regionala utvecklingsutskottets sammanträde den 9 november
utgjorde ett arbetsutkast till genomförandeprogram underlag för diskussion
och synpunkter.
Vid sammanträdet den 2 februari 2022 gav regionala utvecklingsutskottet
återkoppling på programutkast för båda genomförandeprogrammen.
Sammantaget följde en gemensam revidering av programmen utifrån följande
punkter:





Ny disposition av befintliga kapitel i programmet
Omarbetade målformuleringar, så att mål till 2027 är så lika som
möjligt per program
Ny mall och struktur för presentation av mål, insatsområden och
aktörer
Prioriteringen ”Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning” samt ”Stärk tillgängligheten” delas mellan
programmen

Utöver ovanstående förankringsarbete har koncernledningsgruppen inom
Region Gotland fått information om genomförandeprogrammens status och
arbetsprocess vid ett par tillfällen under 2021. Därtill har styrgruppen för
genomförandeprogrammen varit densamma som styrgruppen för Vårt Gotland
2040. I styrgruppen ingår, förutom ledningsgruppen vid avdelningen för
regional utveckling, representanter från Länsstyrelsen samt Uppsala universitet
Campus Gotland. Under 2021 har styrgruppen har haft ett flertal
sammankomster och tagit del av programarbetet.
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Bedömning

Genomförandeprogrammen ska konkretisera vad som behöver göras på kort
sikt, för att nå de långsiktiga målen i Gotlands regionala utvecklingsstrategi. De
två genomförandeprogrammen är visserligen uppdelade efter RUS:ens
prioriteringar, men det är viktigt att understryka att de inte är
målgruppsindelade. Båda programmen (och så småningom alla tre) bör ses
som en helhet och har insatsområden som är relevanta för en och samma
aktör.
Förslaget till klimat-, miljö- och energiprogram omfattar åtta mål till 2027 och
14 insatsområden. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att målen
bedöms peka i rätt riktning mot effektmålen för 2040. Målen bedöms överlag
vara utmanande, men samtidigt tydliga och uppföljningsbara. Insatsområdena
har ett tydligt fokus på samhandling och tar sin utgångspunkt i den ”spets”
som krävs för att åstadkomma en positionsförflyttning.
Programmet täcker inte enbart energi- och klimatområdet, utan också hela
övriga miljöområdet och de för Gotland så viktiga prioriteringarna kring
tillgänglighet (exklusive digitalisering) och den del av bostadsförsörjningen
som handlar om resurseffektivitet. Mot den bakgrunden bedöms inte 14
insatsområden vara för mycket.
När det gäller frågan om genomförandeprogrammet för klimat, miljö och
energi kan ersätta de tidigare programmen Energi 2020 – Energiplan för Region
Gotland respektive Miljöprogram för Region Gotland (samt biogasstrategin) föreslår
förvaltningen att regionstyrelsen tills vidare inte föreslår regionfullmäktige att
upphäva dessa dokument.
Ett skäl är att genomförandeprogrammet inte uppfyller lagens krav om
kommunal energiplan (SFS 1977:439). Alla kommuner ha en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi. Av den ska framgå att
kommunen i sin planering ska främja hushållningen med energi och verka för
en säker och tillräcklig energitillförsel. Enligt tilläggsbeslut från 1991 och 2004
ska energiplanen också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, vars
utformning beror på planens inriktning och omfattning.
Det annat skäl är att Miljöprogram för Region Gotland till mycket stor del var ett
styrdokument för det interna miljöarbetet inom Region Gotland. Det är
tvådelat, programmet består dels av övergripande mål och strategier, dels
nämndvisa handlingsplaner. Miljöprogrammet innehåller också Region
Gotlands miljöpolicy. Att ha ett program och ”bedriva utvecklingsarbete enligt
kretsloppsprincipen med det långsiktigt uthålliga samhället som ett
övergripande mål för sina verksamheter” är också ett krav för Gotlands
medlemskap i föreningen för Sveriges ekokommuner (Sekom).
Det är främst de nämndvisa handlingsplanerna samt miljöpolicyn som inte
rakt av har någon motsvarighet i genomförandeprogrammet. Förhoppningen
är att styrningen av Region Gotlands interna miljö- och klimatarbetet enbart ska
kunna ske genom den nya styrmodellen, kompletterad med de beslut som nu
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finns kring klimatbedömningar av beslut inför budget och relevanta
beslutsunderlag (bl.a. RF § 168/2020). Huruvida genomförandeprogrammet
lever upp till Sekoms stadgar är en öppen fråga, men sannolikt uppfyller
programmet det kravet. När det gäller lagkraven kring energiplan ser
förvaltningen för närvarande över frågan. I det sammanhanget är det också
lämpligt att invänta antagandet av den nya översiktsplanen.
Sammantaget föreslår regionstyrelseförvaltningen att upphävandet av de
tidigare programmen Energi 2020 – Energiplan för Region Gotland respektive
Miljöprogram för Region Gotland inte görs i samband med regionfullmäktiges
antagande av genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi, utan i ett
senare skede som förvaltningen återkommer till.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv

Bedömningen är att genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi
bidrar till att Region Gotland uppfyller kraven enligt lag (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar, att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
och samordna insatser för genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och
årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet. Region
Gotland samordnar insatser för genomförande av den regionala
utvecklingsstrategin samt följer upp det regionala utvecklingsarbetet med stöd
av tre genomförandeprogram, varav detta program är ett.
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi
kommer att bidra till god långsiktig ekonomisk utveckling på Gotland genom
att programmets insatsområden driver näringsliv och offentlig sektor att ligga i
framkant av miljö- och teknikutvecklingen, något som i allt högre grad även
kommer vara en affärsmässig och ur rekryteringssynpunkt nödvändighet.
Eftersom det inte finns fungerande ekonomiska modeller som fullt ut speglar
miljökostnaden för dagens resursförbrukning, hänger dock beskrivningen av
den ekonomiska utvecklingen på vilka system- och tidsgränser som väljs,
liksom utformningen av lagar, regler och ekonomiska styrmedel.
3. Barnperspektiv

Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi har inga insatser som
specifikt har barn eller barns miljöer som målgrupp. Å andra sidan syftar så
gott som alla insatser till att motverka den negativa utveckling som idag sker
på klimat- och miljöområdet och därmed ge dagens barn och kommande
generationer möjligheten till ett bra liv. De flesta ”vinster” som dagens insatser
ger kommer med andra ord framtida generationer till gagn.
4. Jämställdhetsperspektiv

Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi innehåller inga
insatser som specifikt har utformats för att öka jämställdheten. Ett stabilt
klimat och en natur med fungerande ekosystemtjänster är dock en
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grundförutsättning för att människor ska kunna forma sina liv som individer.
Detta program syftar ytterst till att skapa dessa grundförutsättningar.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Merparten av de insatser som beskrivs i genomförandeprogrammet för klimat,
miljö och energi handlar i någon form ytterst om naturresurser och hur dessa
ska brukas, vilket kopplar insatserna mer till landsbygd än tills stad. I och med
det finns också målkonflikter inbyggda. Ett exempel är elektrifieringen och
den förnybara elproduktionens arealbehov. Den typen av målkonflikter
hanteras dock i RUS:ens geografiska uttryck i form av Region Gotlands
översiktsplan.
6. Klimat- och miljöperspektiv

Klimat- och miljöperspektivet är programmets kärna. Insatserna är valda för
att möjliggöra kraftsamlingar på klimat, miljö och energiområdet. Det som
möjligtvis bör påpekas är att programmets fokus är att minska det gotländska
samhällets klimat- och miljöbelastning. Den andra stora samtida utmaningen,
att anpassa samhället till den rådande klimatförändringen, speglas visserligen i
ett antal insatser, men måste hanteras parallellt inom så gott som alla
samhällets verksamheter.
Beslutsunderlag

− Regionfullmäktige. Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS), 202102-22, § 4
− Regionstyrelsen. Information. Genomförandeprogram för klimat, miljö
och energi 2022-2027, 2021-09-29, § 259
− Regionstyrelsen. Uppdrag om kommunal koldioxidbudget, 2019-06-12,
§ 216
− Regionfullmäktige. Motion. Klimatnödläge, 2020-10-16, § 168
− Stadgar för Föreningen Sveriges Ekokommuner, 2011
− Förslag till Klimat-, miljö- och energiprogram för Gotland 2022-2027,
2022-03-14.
− Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen, Genomförandeprogram för
klimat, miljö och energi, 2022-03-14
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Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning
Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland – Vårt Gotland 2040 – består av en vision,
tre övergripande mål, tolv effektmål och tio prioriteringar. Strategin antogs i februari 2021.
Det här genomförandeprogrammet tar ytterligare ett steg och preciserar mål på kort sikt
och gemensamma insatsområden där Gotlands utvecklingsaktörer tillsammans behöver arbeta
för att Gotland ska kunna nå målen som formulerats för 2040. Det handlar bildligt talat om
”spetsen”, insatsområden där ingen enskild aktör väntas ha kapacitet att göra hela arbetet.
Insatsområdena som beskrivs är valda både för sin relevans och för att de kräver samhandling och kraftsamling.
Programmet beskriver insatsområden inom fyra av den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar som har stark koppling till klimat-, miljö- och energiområdet:
 stärk tillgängligheten,
 gå före i klimat- och energiomställningen,
 säkra miljö och vatten samt
 skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning (del av).
Det är viktigt att understryka att programmet inte omfattar alla insatser inom klimat, miljö
och energi, utan sätter fokus på insatsområden som kräver samverkan. Det ska alltså inte
förväxlas med ett mer traditionellt klimat- eller miljöprogram för en kommun eller region,
som vanligtvis innehåller betydligt fler, ofta avgränsade insatser med tydlig ägare. En förutsättning för att lyckas med detta är prioritering och av den anledningen är antalet insatsområden begränsat. Läs mer om programlogiken under punkt 2.2.

Ärendenr RS 2020/725 Datum

Ytterligare två genomförandeprogram kopplade till Vårt Gotland 2040 tas fram; programmet för Näringslivets förutsättningar och innovation och programmet för Social välfärd. Dessa program formulerar på liknande sätt insatser inom sina programrelevanta prioriteringar. Det är
viktigt att framhålla att effektmålen – som beskriver förändringen Gotland har genomgått
till 2040 jämfört med idag – inte enbart nås genom ett insatsområde. Flera insatsområden
och även flera prioriteringar kan sikta mot samma mål. Det innebär att det finns korsvisa
samband mellan de tre genomförandeprogrammen. Exempelvis kommer energi- och klimatomställningen kräva att både utbildningssektor och näringsliv utvecklas samtidigt som insatserna ger klimatnytta, stimulerar den lokala ekonomin och i det långa loppet också ger en
bättre livskvalitet för alla.
Två naturliga frågor som ofta uppstår kring utvecklingsarbete är vem som gör vad och vilka
resurser som finns att tillgå. I rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör ska Region
Gotland samordna det regionala utvecklingsarbetet i länet, men varken kan eller ska peka ut
vilka aktörer som ska arbeta med vilka insatser. Alla aktörer som vill och kan arbeta i programmens riktning för att utveckla Gotland är lika viktiga, och varje aktör väljer naturligtvis
ambitionsnivå. När det gäller finansieringsmöjligheter för satsningar utöver alla aktörers
vanliga verksamhet finns ett antal möjligheter som beskrivs under punkt 4.5. Hela avsnitt 4
utgörs av en fördjupande text kring det regionala utvecklingsuppdraget, syftet med genomförandeprogrammen, arbetsformer och uppföljning.
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2. Utgångspunkter för klimat-, miljö- och energiprogrammet
2.1 Övergripande mål

Detta program tar sin huvudsakliga utgångspunkt i det övergripande målet Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen, se nedan, men bidrar också till de två andra övergripande
målen i Vårt Gotland 2040. Vision och mål i Vårt Gotland 2040 illustreras i en cirkel för att
visa att målen ska ses som en helhet som tillsammans ger en hållbar regional utveckling och
leder mot visionen. Även om de olika genomförandeprogrammen sätter fokus på olika delar, bidrar de till helheten.
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. På Gotland finns god tillgång till
dricksvatten och tillräckliga grundvattennivåer. Gotland har bidragit till att Östersjön är ett levande och
friskt hav. Naturen brukas så att ekosystemtjänsterna
värnas och öns biologiska mångfald säkras.
(målbeskrivning i Vårt Gotland 2040)
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För att definiera de tre övergripande målen innehåller Vårt Gotland 2040 tolv effektmål som
ska nås till 2040 samt tio prioriteringar som vägledning. Effektmålen är de önskvärda långsiktiga effekterna av utvecklingsinsatser det gotländska samhället gör idag och behöver göra
fram till 2040. Alla mål och prioriteringar är ömsesidigt beroende av varandra, men i det
här programmet gäller särskilt vad som ska göras till år 2027 för effektmålen 5–9, som beskriver den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Mål 3, 10 och 12 utgör andra effektmål
som bland annat kan nås genom programmets prioriteringar.
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2.2 Programlogik

Tabellen visar den övergripande programlogiken för genomförandeprogrammen.
Prioriteringar
(ger vägledande

Insatsområden

inriktning)
Vårt Gotland 2040
(RUS)

Genomförandeprogram

Mål 2027
(mätbara, som leder mot

Effektmål
2040

Övergripande
mål 2040

effektmål 2040)
Genomförandeprogram

Vårt Gotland 2040
(RUS)

Vårt Gotland 2040
(RUS)

Mål till 2027 och insatsområden tar sikte på identifierade gap mellan nuläge och önskat läge
2040. Det vill säga, vad behöver vi nå på kort sikt för att gå i riktning mot de långsiktiga
målen? Vad är det som verkligen kan göra skillnad?
I genomförandeprogrammet sätts mål till 2027, med utgångspunkt i effektmålen för 2040.
Dessa mål konkretiserar vad som behöver uppnås under programperioden för att skapa en
förflyttning mot målen för 2040.
Prioriteringarna i Vårt Gotland 2040 ger vägledande inriktning för genomförande. För varje
prioritering har insatsområden identifierats som talar om vad vi gemensamt behöver göra
med siktet inställt på målen för 2027. Insatsområden talar alltså om vad som ska göras. I
några fall är insatsområden att betrakta som en avgränsad insats, men i de flesta fall som
just områden där flera insatser kan behövas. Flera insatser kan bygga upp ett insatsområde.
Varje insats kan ha en mängd aktiviteter, som genomförs under en följd av år och där olika
aktörer kan ha ansvar för olika aktiviteter inom en insats1. Det är viktigt att framhålla att
målen inte enbart nås genom ett insatsområde. Flera insatsområden och även flera prioriteringar kan sikta mot samma mål.
Som redan nämnts ingår följande prioriteringar i Vårt Gotland 2040 i detta genomförandeprogram:
 Stärk tillgängligheten
 Gå före i klimat- och energiomställningen
 Säkra miljö och vatten
 Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning (del av)
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När det gäller prioriteringar, som inte behandlas i detta program, men ändå är viktiga för
att nå mål inom klimat, miljö och energi beskrivs dessa i genomförandeprogrammet för
Näringslivets förutsättningar och innovation samt i programmet för Social välfärd (2023).

1

En aktör kan exempelvis vara utförare, en annan finansiär, en tredje stå för kunskapskapitalet etc.
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2.3 Programmets mål till 2027 – en översikt

Här följer en översikt av programmets mål till 2027. I avsnitt 3 kopplas insatsområden till
målen under respektive prioritering.
1. Växthusgasutsläppen från transporter på Gotland har minskat med minst 70 procent jämfört med 2010 års nivå.
2. Infrastruktur för publik elektrisk laddning och publika försäljningsställen för förnybara drivmedel är godtagbar över hela Gotland (tillgänglighetsmått i tid).
3. Minst en operatör flyger kommersiellt med elflyg till och från Gotland.
4. Utsläppen av växthusgaser har kontinuerligt minskat med 10−15 procent per år
jämfört med föregående år.
5. Gotland har klarat ett förnybarhetsmål för energi som innebär2
– 1 000 MW ny vindkraft på Gotland, varav 150 MW i drift, övriga
effektmängden tillståndsgiven eller i byggfas,
– minst 150 MW ny solel,
– minst 80 GWh ny biogas,
– minst en anläggning etablerad för vätgasproduktion,
– skogsbruks- och sågverksrester bidrar med 500 GWh bioenergi per år.
6. Gotland ska ha uppfyllt eller vara nära att nå minst ett av miljökvalitetsmålen Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Myllrande våtmarker.
7. Gotland ska ha uppfyllt eller vara nära att nå tre av miljökvalitetsmålen Frisk luft,
Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd
miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.3

Ärendenr RS 2020/725 Datum

8. Minst 25 procent av flerfamiljsbostadshusen som byggts på Gotland 2022−2027 är
miljöcertifierade genom en etablerad tredjepartscertifiering.

Målen kan komma att justeras under 2022, efter samråd med respektive bransch. Målen är avhängiga nationella beslut enligt biogasutredningen, utfallet av samrådet kring Region Gotlands översiktsplan när det gäller vindbruk m.m.
3 Dessa sju miljökvalitetsmål kan i vid bemärkelse anses representera land- och luftmiljö. För miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö gör Länsstyrelsen ingen regional bedömning av måluppfyllelsen, därför ingår inte dessa i
Mål 6.
2
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3. Mål och insatsområden till 2027 per prioritering i Vårt Gotland
2040
Nedan följer, i tur och ordning per prioritering:
 mål för 2027 och deras koppling till effektmålen för 2040,
 hur målen kan följas upp,
 vilka insatsområden som planeras samt
 förslag på relevanta aktörer.

3.1 Stärk tillgängligheten

För människors möjligheter att resa, transportera varor och använda tjänster är tillgången
till väl fungerande kommunikationssystem, fysiska och digitala, avgörande. Det gäller transporterna till, från och på Gotland. De är också viktiga för att andra funktioner i samhället
ska fungera. Ö-läget gör förbindelserna med omvärlden till en nyckelfråga. Samtidigt finns
stora utmaningar när fossila drivmedel ska fasas ut och klimatmålen ska nås.
Prioriteringen Stärk tillgängligheten har i den regionala utvecklingsstrategin följande fyra inriktningar:
 Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem
 Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden
 Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar
 Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur
I detta program ligger fokus på fysiska transporter. Mål och insatsområden för den digitala
infrastrukturen och tjänsteutvecklingen behandlas i programmet för Näringslivets förutsättningar och innovation.

3.1.1 Mål till 2027

‣ Växthusgasutsläppen från transporter på Gotland har minskat med minst 70 % jämfört
med 2010 års nivå
Effektmål 2040




God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
Ett klimatneutralt Gotland

Ärendenr RS 2020/725 Datum

Beskrivning

Inom transportsektorn ligger fokus på omställning och anpassning till klimatförändringar.
Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det
nationella hänsynsmålet för inrikes transporter har därför ett etappmål om en minst 70procentig minskning av växthusgasutsläppen till 2030, exklusive inrikes luftfart, jämfört
med 2010 års nivå.
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När det gäller transporter till och från ön saknas regional rådighet över trafiken. För den
gotländska frakt- och passagerarlinjetrafiken ställer sig Gotland bakom nuvarande operatörs klimatmål för 2027. Inför nästa avtalsperiod är det viktigt att Gotland framför önskemål till staten, som formulerar villkoren/ambitionerna för den avtalsupphandlade linjetrafiken (se insatsområdet).
Gotlands Trafikråd har därför tagit fram ”Gotländska ståndpunkter” som visar hur man vill
att flyg- och färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet ska fungera. Det gäller bl.a. utvecklingen mot en fossilfri färjetrafik. I ståndpunkterna ingår att Gotlands färjetrafik ska kunna
visa vägen till hur de klimat- och transportpolitiska målen kan nås. Statliga upphandlingar
ska enligt regeringens klimatpolitiska handlingsplan bidra till att nå Sveriges klimatmål, den
kan enligt Trafikrådet med fördel användas vid upphandlingen av Gotlandstrafiken, för att
åstadkomma en snabb färjetrafik med hög miljö- och klimatprestanda.
De gotländska ståndpunkterna innehåller även att antal områden, som liksom en fossilfri
färjetrafik, är angelägna med koppling till inriktningen ”Utveckla Gotlands förbindelser
med omvärlden”, och där också ett aktivt gemensamt arbete bör ske. Det gäller bl.a. infrastruktur, pris och kostnader för trafiken, turtäthet, hastigheter, beredskap och samhällsnytta.
Även när det gäller det militära transportarbetet på Gotland saknas av naturliga skäl regional rådighet; där ansvarar Försvarsmakten.
Uppföljning

Följs upp genom statistik ur nationella emissionsdatabasen. Snabbare återkoppling (påföljande år), fast med sämre detaljupplösning, kan också fås genom att följa införseln av fossila bränslen till Visby hamn.

‣ Infrastruktur för publik elektrisk laddning och publika försäljningsställen för förnybara
drivmedel är godtagbar över hela Gotland
Effektmål 2040





God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
Ett klimatneutralt Gotland

Beskrivning

Ärendenr RS 2020/725 Datum

För Gotlands del svarade fordon och arbetsmaskiner 2015–19 för 75 procent av Gotlands
fossila klimatpåverkande utsläpp (exklusive mineralindustrins utsläpp)4. Detta mål syftar
specifikt till att minska växthusgasutsläppen från transporter på Gotland med minst 70 procent jämfört med 2010 års nivå och därigenom nå målet tre år före det nationella etappmålet. Utmaningen är stor, men måste ändå formuleras, inte minst mot bakgrund av att Gotland utsetts till pilotlän för en energiomställning till ett helt förnybart energisystem.

4 Källa: Nationella emissionsdatabasen, SMHI och Utsläpp i siffror, Naturvårdsverket
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Uppföljning

Ett tillgänglighetsmått i tid skapas, exempelvis 20 minuters enkel resa med bil som kombineras med drivmedelstyp, laddningseffekt m.fl. parametrar. Målet följs upp genom samma
typ av GIS-analys som används i analysen kring samhällsservice i form av serviceorter.
‣ Minst en operatör flyger kommersiellt med elflyg till och från Gotland
Effektmål 2040





God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
Ett klimatneutralt Gotland

Beskrivning

Det finns många utvecklingsspår när det gäller flygets omställning till fossilfrihet. Två av
dessa är övergången till förnybara bränslen för traditionella motorer, där ett första steg är
iblandning av förnybara bränslen i fossilbaserad flygfotogen, dels utvecklingen av helt nya
motorer, där elmotorer är ett spår som kommit långt i utvecklingen på kort tid. För Gotlands del är avståndet till fastlandet sådant att det är fullt realistiskt att Visby-Stockholm
skulle kunna bli den första inrikeslinjen i landet att trafikeras av reguljärt elflyg. Gotlands
Trafikråd har genom sina ”Gotländska ståndpunkter” ambitionen att flyg till Gotland bör
vara bland de första sträckorna där elflyg i kommersiell trafik blir verklighet. Målet fokuserar elflyg, men insatsområdet (se nedan) kommer vara inriktat på att stimulera fler former
utveckling mot fossilfrihet för flyget.
Uppföljning

Målet följs upp genom Swedavia (ja/nej)

3.1.2 Insatsområden

‣ Dialog och påverkansarbete gentemot Trafikverket, regering och riksdag när det gäller färjetrafiken
Beskrivning

Färjeavtalet från 2027 ska innebära reducerade koldioxidutsläpp genom förnybara bränslen/klimatsmart teknik.
Förslag på aktörer




Ärendenr RS 2020/725 Datum



Länsstyrelsen
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen
Trafikrådet
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‣ Dialog och påverkansarbete för fler fossilfria alternativ på ön
Beskrivning

Insatsområdet ska stimulera en utbyggd infrastruktur som ger god åtkomst till förnybara
bränslen för förbränningsmotorer över hela Gotland och laddning för elfordon. Det kan
exempelvis röra sig om laddningsstationer på rastplatser och målpunkter.
Förslag på aktörer








Berörda operatörer
Energicentrum
GEAB
Länsstyrelsen
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen
Trafikverket

‣ Fossilfritt flyg: Samverkan för att Gotland ska vara top-of-mind för elflyg
Beskrivning

Som framgår av målet, ska Visby flygplats 2027 ha börjat trafikeras av kommersiellt elflyg.
Inom ramen för insatsområdet kan exempelvis infrastruktur på Visby flygplats vara en aktivitet, deltagande i elflygsturné en annan liksom samverkan med andra regioner och
branschföreträdare.
Förslag på aktörer









Branschföreträdare
Energicentrum
Gotlands förenade besöksnäring
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen
Regioner
Swedavia
Tillväxt Gotland, ev. övriga näringslivsorganisationer

‣ Insatser för att öka kollektivtrafikresandet och kombinerat resande m.fl.

Ärendenr RS 2020/725 Datum

Beskrivning

Insatsområdet rymmer många delar. I grund och botten handlar det om att skapa en kollektivtrafik där resandet upplevs som enkelt, bekvämt och billigare än alternativa resesätt, som
oftast innebär att färdas med egen bil. Coronapandemin har gjort att mål satta för kollektivtrafiken till 2022 inte kommer uppnås. Pandemin kommer med stor sannolikhet också ge
långtgående effekter på delar av arbetslivet, varför även kollektivtrafiken kan komma att
behöva bli mer flexibel än idag.
Förslag på aktörer




Lokala utvecklingsgrupper
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen
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‣ Identifiera vilka behov som kan uppstå på det gotländska vägnätet, kopplat till klimatförändringar
Beskrivning

Klimatförändringen väntas påverka kommunikationerna bland annat ökad nederbörd, stigande havsnivå, ras och erosion. Framför allt vägnätet är sårbart särskilt genom ökad nederbörd och medföljande flöden. Även havsnivåhöjning kan ha påverkan lokalt. Insatsområdet syftar till kunskapsuppbyggnad och i förlängningen förebyggande åtgärder. Kan kombineras med sensoranvändning för att följa utvecklingen med möjlighet att sätta nivåer som
utlöser olika larm till valda personer/grupper.
Förslag på aktörer




Ärendenr RS 2020/725 Datum



Länsstyrelsen
Region Gotland/teknikförvaltningen
Trafikverket
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3.2 Gå före i klimat- och energiomställningen

Den dominerande utmaningen under de närmsta åren är att ställa om samhället för att nå
klimatmålen. Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå
före, ställa om till förnybar energi och tidigt nå de nationella klimatmålen. Regeringen har
genom ett långsiktigt uppdrag till Energimyndigheten pekat ut Gotland som pilotområde
för omställningen till ett robust och förnybart energisystem. Region Gotland har erkänt klimatnödläget, uttryckt som att tiden håller på att rinna ut, för att hindra den globala uppvärmningen att nå nivåer som får mycket svåra följder för stora delar av världens samhällen
och därmed för den sociala och ekonomiska stabiliteten i världen inklusive Sverige och
Gotland.
Klimatarbetet kommer under det här programmets tid att kräva mer innovationer och fokuserade satsningar än någonsin tidigare. Det kommer ställa stora krav på kompetensförsörjning, strategisk styrning och allokering av resurser både till klimatåtgärder och till energiomställning. Samtidigt är klimatarbetet en betydande del av den samhandling och styrning
som behövs enligt målen för detta program och Vårt Gotland 2040.
Prioriteringen Gå före i klimat- och energiomställningen har i den regionala utvecklingsstrategin
följande fem inriktningar
 Minska klimatpåverkan i hela samhället
 Ställ om till ett hållbart och robust energisystem baserat på förnybar energi
 Öka energieffektiviseringen och minska energianvändningen
 Stimulera delaktighet, kunskap och engagemang i omställningen
 Anpassa samhället till ett förändrat klimat

3.2.1 Mål till 2027

‣ Utsläppen av växthusgaser ska kontinuerligt minskas med 10−15 % per år jämfört med föregående år
Effektmål 2040





Ett klimatneutralt Gotland
Ett energisystem baserat på förnybar energi
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Ärendenr RS 2020/725 Datum

Beskrivning

Effektmålet Ett klimatneutralt Gotland innebär ett Gotland utan nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären. Målet ska motsvara det nationella klimatmålet till 2045 och EU:s mål till
2050. Valda gränser och om konsumtion eller geografiska utsläpp räknas får stor betydelse.
Kolinlagring genom olika metoder kommer att svara för en del av målet 2040. Till 2027
koncentreras målet på det som tydligast går att åtgärda med mätbara resultat; att öka andelen lokalt producerad förnybar energi på Gotland och att minska koldioxidutsläpp av fossilt
ursprung. Parallellt behövs åtgärder för minskade utsläpp av övriga växthusgaser, ökad
energieffektivisering och ökad kolinlagring.
Uppföljning

Målet följs med hjälp av nationell utsläppsstatistik.
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‣ Gotland har klarat ett förnybarhetsmål för energi som innebär5






Ärendenr RS 2020/725 Datum



1 000 MW ny vindkraft på Gotland, varav 150 MW i drift, övriga effektmängden tillståndsgiven eller i byggfas
Minst 150 MW ny solel
Minst 80 GWh ny biogas
Minst en anläggning för vätgasproduktion etablerad
Skogsbruks- och sågverksrester bidrar med 500 GWh bioenergi per år

Flera av målen kan komma att justeras under 2022, efter samråd med respektive bransch. Målen är avhängiga nationella beslut enligt
biogasutredningen, utfallet av samrådet kring Region Gotlands översiktsplan när det gäller vindbruk m.m.

5
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Effektmål 2040






Ett energisystem baserat på förnybar energi
Ett klimatneutralt Gotland
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar

Beskrivning

Effektmålet Ett energisystem baserat på förnybar energi, innebär att huvuddelen av Gotlands
energiförsörjning i normalfall sker med energi från förnybara energislag och energiåtervinning. Lokal elproduktion ger också fördelar i form av trygg energiförsörjning och att energikostnader stannar i den lokala ekonomin. Ett förnybarhetsmål har med andra ord betydelse även för effektmålet God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar.
Uppföljning

Samtliga delmål är i huvudsak uppföljningsbara. Bioenergi i form av småskalig vedeldning
som inte passerar något försäljningsled är svårt att uppskatta.

3.2.2 Insatsområden

‣ Koldioxidinfångning och materialomställning inom cementindustrin
Beskrivning

För cement och betong finns färdplaner till klimatneutralitet framtagna.
En stor del av cementindustrins bränslen är olika avfallsbränslen av både fossilt och biologiskt ursprung. 30 procent är fortfarande kol och koks. Enligt färdplanen ska de fasas ut,
till > 90% senast 2030, och ersättas med andra bränslen. För att lyckas krävs både utvecklingsarbete och investeringar. Det behövs teknik som ännu inte finns som kommersiellt tillgängliga lösningar. Innovation och processutveckling kommer att krävas inom områden
som idag inte är cementindustrins spelplan. Fullt genomfört kan bränslebytet ytterligare
minska utsläppen av koldioxid av fossilt ursprung med upp till 500 000 ton per år, men bedöms ge högre driftskostnader.
Bränslebyte, energiförsörjning från ökad andel el, utveckling av metoder som ökar kolinlagringen i betong med bibehållen hållfasthet under brukstiden och att genom ersättningsråvaror minska den mängd nybruten kalksten som går åt för varje ton producerad cement, är de
delar i branschens färdplan som tillsammans med koldioxidavskiljning och lagring, CCS
(Carbon Capture and Storage), ska möjliggöra klimatneutral betongbyggnation.
Med cementindustrins stora del i de direkta utsläppen från Gotland blir tekniska, ekonomiska och legala möjligheter för CCS den största pusselbiten i industrins klimatomställning.
CCS innebär att koldioxid hos stora enskilda utsläppare, fångas in, kyls ner till flytande fas,
och transporteras till en lagringsplats djupt ner i en lämplig berggrund på havsbotten. Införande av CCS hinns inte med under denna programperiod, men förberedande investeringar
kan göras. Åtgärder inom cementindustrin är listade för möjlig medfinansiering inom Fonden för rättvis omställning, FRO, där knappt 27 miljoner euro finns föreslaget till investeringsstöd.
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Förslag på aktörer







Bygg- och anläggningsbranscherna,
Cementa AB6
EU-kommissionen
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen
Tillväxtverket

‣ Infrastruktursatsningar i elnätet i tillräcklig omfattning för att möjliggöra elektrifieringens

Ärendenr RS 2020/725 Datum

bidrag till energiomställningen, inklusive ny fastlandsförbindelse

Stora företag inom ETS är behöriga bidragstagare inom FRO (art. 7.2 FRO-förordningen), Tillväxtverket förmedlar, bidrag sker utanför
ramen för regionala utvecklingsmedel.

6
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Beskrivning

Insatsområdet har avgörande betydelse för att Gotland ska kunna nå målen på energiområdet. Inriktningarna samspelar med andra planer och strategier för energi, klimat och miljö
på Gotland.7 Lagstiftningen på elmarknadsområdet behöver uppdateras för att stödja till
exempel energigemenskaper och flexibilitetslösningar, här kommer också politiska beslut
om bland annat fastlandsförbindelsen och arbete för effektivare tillståndsprocesser att få
stor betydelse.
Inom detta område har Gotlands Elnät AB en rad förslag på elnätsförbättringar över hela
Gotland under denna programperiod, listade för möjlig medfinansiering inom Fonden för
rättvis omställning, FRO, där knappt 9 miljoner euro finns i föreslaget till investeringsstöd.
Förslag på aktörer







GEAB
Elkunder
Plan- och tillståndsansvariga myndigheter
Svenska Kraftnät
Vattenfall AB

Särskilt ska nämnas Energipilot Gotland, färdplanen som tagits fram inom Energimyndighetens samordningsuppdrag för Gotland och
Tillsammans mot 2030 – en energi- och klimatstrategi för Gotland som länsstyrelsen tagit fram i samverkan med berörda aktörer på Gotland och Tillväxtverkets underlag till regional omställningsplan för Gotland inom FRO, som (våren 2022) är under beredning på regerings7

kansliet.
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‣ Klimatvärdering av alla projekt och investeringar med offentlig finansiering
Beskrivning

Det finns goda möjligheter att i samband offentlig upphandling ställa klimateffektivare
krav. Inom Region Gotland ska till exempel uppdraget om koldioxidbudget bidra till offentligt värdera det stöd till externa aktörer. Inom bygg- och anläggning behöver näringsliv
och allmänna upphandlingar efterfråga betong producerad med minsta möjliga utsläpp, så
att kunders efterfrågan ger en utveckling i klimatneutral riktning.
Förslag på aktörer





Berörda utvecklingsaktörer på Gotland
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen
Övrig offentlig sektor

‣ Klimatneutral livsmedelsproduktion med hållbar markanvändning
Beskrivning

Insatsområdet är centralt för genomförande både inom styrkeområdena mat och livsmedel
samt näringslivets energiomställning och för klimatanpassning inom areella näringar. Här
finns tydlig koppling till andra dokument för markanvändning som skogsstrategin och
översiktsplanen. Här finns också koppling till strategiska inriktningar inom mat- och livsmedelsstrategin. För att lyckas med ökade förädlingsvärden på tjänster och produkter samt
utveckling av lokala värdekedjor genom små-, mellan- och storskaliga aktörers samskapande, så behövs motsvarande insatser för cirkulära produktions- och affärsmodeller, innovation och testbäddar även inom areella näringar.
Mått och metoder för att begränsa negativ klimatpåverkan från primärproduktion, är under
utveckling nationellt och är inget som görs regionalt.
För övriga Gotland behövs metoder för att öka, mäta och verifiera biologisk kolinlagring i
skog och mark, tillsammans med åtgärder för att minska de faktiska utsläppen. Sådana initiativ finns på forskningsstadiet.8
Förslag på aktörer








Ärendenr RS 2020/725 Datum



”Lokomotivföretag”9
LRF Gotland
Länsstyrelsen
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen
Science Park Gotland
Sveriges Lantbruksuniversitet
Uppsala universitet Campus Gotland

Till exempel kolinlagring.se
Ett lokomotivföretag kännetecknas av dess centrala roll på en geografisk plats eller som ”lokomotiv” i en värdekedja. Lokomotivföretaget har lokala leverantörer och kan driva regional utveckling och innovation framåt som ”glocal” aktör; både mot större, ofta globala
marknader och som utvecklingsstöd åt lokala små- och mellanskaliga leverantörer i produktionsleden.

8
9
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3.3 Säkra miljö och vatten

För att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta krävs minskade uttag av naturresurser och energi, fossilfrihet och nya, mer cirkulära, sätt att organisera samhället. Tillgången till vatten är en av de viktigaste förutsättningarna för det gotländska samhällets utveckling.
Prioriteringen Säkra miljö och vatten har i den regionala utvecklingsstrategin följande tre inriktningar:
 Skydda och förstärk tillgången till yt- och grundvatten
 Ställ om till hållbar konsumtion och produktion baserad på cirkulär ekonomi
 Bedriv ett hållbart brukande av skog, mark och vatten och säkra den biologiska mångfalden

3.3.1 Mål till 2027

‣ Gotland ska ha uppfyllt eller vara nära att nå minst ett av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Myllrande våtmarker.
Effektmål 2040







Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
Hållbara kretslopp
Säkrad biologisk mångfald
God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Beskrivning

Det är en stor spridning mellan prioriteringens inriktningar. Förutom energi- och klimatfrågorna, som behandlades under föregående punkt (3.2), täcker prioriteringen Säkra miljö och
vatten in huvuddelen av hela miljöområdet. Det innebär att de effektmål som finns för den
ekologiska hållbarheten i Vårt Gotland 2040 måste nås genom målmedvetet arbete inom
många prioriteringar.

Ärendenr RS 2020/725 Datum

Målet är ett samlingsmål bestående av fem miljökvalitetsmål som alla rör vatten i olika miljöer i form av grundvatten, ytvatten och havsvatten. Eftersom Säkra miljö och vatten är en
bred prioritering och den regionala utvecklingsstrategins effektmål för 2040 också är breda,
fokuserar målet för 2027 inte enbart på att säkra vattenresursen för samhällets behov –
även om detta naturligtvis också har högsta prioritet – utan målet täcker så gott som allas
behov av vatten; de areella näringarnas, de vilda djuren och växterna, havsmiljön och indirekt alltså även turisternas förväntning på de gotländska strandmiljöerna och sportfiskeentusiasternas förväntan att det ska finnas vattenförande åar för havsöringarnas lek.
Uppföljning

Miljökvalitetsmålen följs upp på länsnivå varje år och bedömningen sker i en tregradig skala
(Uppfyllt/Ja, Nära att nås, Ej uppfyllt/nej).

18 (29)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi

‣ Gotland ska ha uppfyllt eller vara nära att nå tre av miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö
samt Ett rikt växt- och djurliv.
Effektmål 2040






Hållbara kretslopp
Säkrad biologisk mångfald
God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Beskrivning

Effektmålen Hållbara kretslopp och Säkrad biologisk mångfald är breda, och har det gemensamt
att de handlar om naturresursutnyttjande och mer specifikt hur vi på bästa sätt utnyttjar
dessa och skapar teknologiska kretslopp som är anpassade till naturens. De sju miljökvalitetsmål som här ställts samman kan i vid bemärkelse anses representera land- och luftmiljö.
Ju fler av dessa mål som uppfylls, desto närmare kommer Gotland effektmålen Hållbara
kretslopp och Säkrad biologisk mångfald. Vattenmiljöernas biologiska mångfald följs upp under
de några av de miljökvalitetsmål som ingår i samlingsmålet ovan. För miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö görs ingen regional bedömning av måluppfyllelsen och de målen ingår därför inte (Begränsad klimatpåverkan har egna
mål under 3.2).
Uppföljning

Miljökvalitetsmålen följs upp på länsnivå varje år och bedömningen sker i en tregradig skala
(Uppfyllt/Ja, Nära att nås, Ej uppfyllt/nej).

3.3.2 Insatsområden

Det är en stor spridning mellan prioriteringens inriktningar. Förutom energi- och klimatfrågorna, som behandlades under föregående punkt (3.2), täcker prioriteringen Säkra miljö och
vatten in huvuddelen av hela miljöområdet. Det innebär att de effektmål som finns för den
ekologiska hållbarheten i Vårt Gotland 2040 måste nås genom målmedvetet arbete inom
många prioriteringar. Insatser inom prioriteringen Säkra miljö och vatten är viktiga för att nå
effektmålen, men för full måluppfyllnad måste de systemförändringar vi normalt sammanfattar som ”omställning” ske inom alla områden.

Ärendenr RS 2020/725 Datum

De insatsförslag som här presenteras är inte de enda som behöver genomföras. Det sker redan större och mindre insatser inom prioriteringen som befinner sig på olika trappsteg i
”samhandlingstrappan” (se s. 58-59 i Vårt Gotland 2040).
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‣ Framtida tillgång till grundvatten. Modellberäkningar, simuleringar och visualiseringar. Beslutsstöd och juridik.
Beskrivning

Tillgången till dricksvatten av tillräcklig kvantitet och godtagbar kvalitet en strategisk och
avgörande förutsättning för utvecklingen av det gotländska samhället. Det gäller för utvecklingen av bostäder, verksamheter och hela näringar. Den av Länsstyrelsen framtagna
regionala vattenförsörjningsplanen ger en överblick av dessa behov. För det praktiska arbetet med att fram till 2030 säkra vattnet för en stor del av den gotländska befolkningen finns
Region Gotlands VA-plan med sina sju delplaner och drygt 200 aktiviteter. Stora delar av
den gotländska landsbygden har dock inte tillgång till kommunala VA-tjänster och effektmålen kring säkrad tillgång till vatten gäller naturligtvis i lika hög grad land som stad.
Eftersom både yt- och grundvatten är en sårbar och begränsad resurs på Gotland krävs
bättre kunskaper om tillgång, påverkansfaktorer och det juridiska ramverket kring vattenanvändning och uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. Bland påverkansfaktorerna intar
täktindustrin, innevånar- och besöksantal samt klimatförändringen tre tydliga exempel.
Bättre modeller för att kunna förutse framtida tillgång, speciellt när det gäller grundvatten,
är viktigt för att i god tid kunna styra utveckling och förvaltning.
Båda regionala vattenförsörjningsplanen och den kommunala VA-planen beskriver många
insatsområden som kräver samhandling, exempelvis för att initiera forskning, testa innovativa tekniker eller för att förändra beteenden. Det är viktigt att dessa insatser – som har
längre tidshorisont och därför ofta är svårt att placera i ordinarie verksamhet – hittar former och finansiering.
Förslag på aktörer












Ärendenr RS 2020/725 Datum



Chalmers tekniska högskola
Havs- och vattenmyndigheten
IVL Svenska Miljöinstitutet
KTH
Konsultföretag
Länsstyrelsen
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen
RISE
SMHI
Sveriges Geologiska Undersökning
Uppsala universitet/Blått centrum Gotland
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‣ Effektivare vattenhantering. Praktiskt utvecklingsarbete, både när det gäller tillgång/lagring och användning av vatten inom industri, livsmedelsbransch, besöksnäring m.fl. branscher.
Beskrivning

Parallellt med insatsområdet ”Framtida tillgång till grundvatten” är det också viktigt med
fortsatt utvecklingsarbete när det gäller synen på vattenresursen i samhället. Det kan handla
om insatser för att spara och lagra vatten, effektivisera vattenanvändningen i olika branscher, men också om medvetandegörande och beteendeförändringar inom olika sektorer i
samhället. Det bör också understrykas att många samarbetsprojekt redan pågår inom detta
insatsområde, men även här behöver former och finansiering säkras. De två insatsområdena ”Framtida tillgång till grundvatten” och ”Effektivare vattenhantering” som här föreslås går därför in i varandra och kanske bäst kan beskrivas som ett inriktat mot teori och ett
mer mot praktisk tillämpning.
Förslag på aktörer









Enskilda företag
Gotlands förenade besöksnäring
Länsstyrelsen
Branschorganisationer
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen
Tillväxt Gotland
Uppsala universitet/Blått centrum Gotland

‣ Göra en genomlysning hur de största avfallsflödena kan minska. Genomföra insatser inom
avfallstrappans förebyggande steg. Stimulera återanvändning och minskad resursförbrukning.
Beskrivning

Effektmålet Hållbara kretslopp är brett formulerat och det är därför svårt att formulera ett
avgränsat insatsområde som ensamt leder till måluppfyllnad. Gotland kan uppvisa exempel
på återvinning och återbruk, men problemet är att resursflödena fortfarande till övervägande delen är linjära. En hög andel energiåtervinning i kombination med stigande avfallsmängder betyder att råvaruuttaget fortsatt är betydande. Att göra en genomlysning hur de
största avfallsflödena på Gotland skulle kunna minska och i kombination med det genomföra förebyggande arbete – det som brukar kallas ”avfallstrappans” översta steg – är ett insatsområde som syftar till att förändra konsumtionsmönster och öka de cirkulära inslagen.
Gotland behöver insatser både för att ställa om för att möta nya avfallsflöden och för att
möta efterfrågan på nya tjänster.
Förslag på aktörer



Ärendenr RS 2020/725 Datum






Allmänheten
FTIAB (förpackningsinsamlingen)
Företag inom besöksnäring
Bygg-, anläggnings- och masshanteringsbransch, m.fl.
Ideella föreningar
Länsstyrelsen
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Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
teknikförvaltningen
Röda korset
Sociala företag
Studieförbund

‣ Öka kunskapsunderlaget kring Gotlands biologiska mångfald och hur klimatförändringen
kommer påverka, t ex effekter av torka, invasiva arter, skogsbränder, höjd havsnivå m.m. Initiera förebyggande åtgärder.
Beskrivning

Effektmålet Säkrad biologisk mångfald är likaledes svårt att uppnå med ett begränsat antal insatsområden. Vi vet att stabila ekosystem med en bibehållen mångfald är en förutsättning
för hållbara samhällen. Utmaningen, både nationellt och globalt, är att hejda förlusten av
biologisk mångfald och återskapa hållbara ekosystem samtidigt som de ska kunna försörja
mänskligheten med produkter och tjänster i ett klimat som nu förändras. För att kunna
möta hoten mot mångfalden, öka ekosystemens resiliens och initiera förebyggande åtgärder, till exempel mot klimatförändringens effekter eller påverkan från invasiva arter eller
kombinationer av dessa två faktorer, behövs insatser för att öka kunskaper och initiera förebyggande åtgärder generellt kring Gotlands biologiska mångfald.
Förslag på aktörer











Ärendenr RS 2020/725 Datum



Grönt centrum
Hushållningssällskapet
Ideella föreningar
LRF-kretsar
Länsstyrelsen
Mellanskog
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen
Skogsstyrelsen
Studieförbund
Uppsala universitet (Blått centrum)
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3.4 Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning (del av)

En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett socialt och miljömässigt hållbart
perspektiv. Det gäller inte enbart att bygga bostäder, utan det handlar om att bygga samhällen. En hållbar samhällsplanering handlar, förutom om fysiska strukturer, även om sociala
aspekter som livsstil, hälsa, rörelsemönster, ekonomiska förutsättningar samt delaktighet i
att påverka sin livsmiljö.
Prioriteringen Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning har i den regionala utvecklingsstrategin följande tre inriktningar:
 Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för alla
 Utveckla attraktiva och väl gestaltade bostäder och boendemiljöer
 Verka för en resurseffektiv bebyggelse
Hur vi utformar våra boendemiljöer har en direkt koppling till en stor del av samhällets
miljö- och klimatbelastning. Det gäller både hur vi väljer platsen och utnyttjar landskapet,
byggprocess och materialval, driftsfasen – ofta med fokus på energiförbrukning –, möjligheterna till återanvändning av material eller hela byggnader när de tjänat ut eller när behoven ändras. Bebyggelsen ska också möjliggöra en energisnål och klimatsmart livsstil. Det är
kort sagt mycket som ryms inom inriktningen att göra bebyggelsen mer resurseffektiv. (Övriga insatsområden under denna prioritering behandlas i programmet för Näringslivets förutsättningar och innovation).
3.4.1 Mål till 2027

‣ Minst 25 % av flerfamiljsbostadshusen som byggts på Gotland 2022−2027 är miljöcertifierade genom en etablerad tredjepartscertifiering
Effektmål 2040





Ett klimatneutralt Gotland
Ett energisystem baserat på förnybar energi
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Beskrivning

Målet mäter – beroende på vilken miljöcertifiering som väljs och framför allt vilken nivå
man som beställare väljer – olika aspekter på hållbart byggande. Det bedöms vara att föredra, framför mer avgränsade mål. Målet bedöms också vara tydligt och kommunicerbart.
Uppföljning

Ärendenr RS 2020/725 Datum

Målet kan följas upp årligen genom att studera vilka objekt inom länet som certifierats genom de etablerade tredjepartssystemen.
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3.4.2 Insatsområde

‣ Förbättrad dialog och samverkan i ett tidigt skede mellan bostadsmarknadens aktörer för
att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som är rimliga och ska prioriteras
Beskrivning

Det finns ett behov av tidig och utvecklad dialog mellan marknadens aktörer för att nå
enighet kring vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga, rimliga och bör prioriteras samt hur
uppfyllelsen av dessa kan mätas. Miljöcertifiering genom etablerade tredjepartscertifieringssystem ger en tydlig måttstock för den ekologiska dimensionen av hållbarheten och fler bostadsprojekt bör därför miljöcertifieras. Ett enhetligt förhållningssätt kring hållbarhetsfrågan med gemensamma mål och sätt att mäta måluppfyllelsen måste eftersträvas gemensamt
av marknadens alla aktörer.
Förslag på aktörer






Ärendenr RS 2020/725 Datum



Arkitekt- och byggbransch
Bostadsutvecklare
Exploatörer
GotlandsHem
Region Gotland/regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen
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4. Fördjupning – att arbeta med genomförandeprogram
Det är många aktörer som bidrar till Gotlands utveckling. Genomförandeprogrammen visar vad som prioriteras i det gemensamma arbetet till år 2027 för att nå de långsiktiga målen
i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Syftet är att skapa handlingskraft i
frågor där ingen enskild aktör ensam kan stå för genomförandet och där det är särskilt viktigt med koordinering och samhandling.
4.1 Tidsperspektiv för genomförandeprogrammet

Siktet för den första omgången genomförandeprogram är 2027. Samtidigt behöver arbetet
vara flexibelt och möjliggöra omprioriteringar vid behov. Därför kan en översyn behövas
redan under 2023 (efter valet 2022). Framgent kan en mandatperiod vara en lämplig tidsperiod för genomförandeprogrammen.
4.2 Vårt Gotland 2040 sätter de långsiktiga målen

I Vårt Gotland 2040 – den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gotland – finns de långsiktiga målen för en hållbar regional utveckling på Gotland. Det är i Vårt Gotland 2040 som
genomförandeprogrammen tar avstamp. Utgångspunkten för Vårt Gotland 2040 är de samhällsutmaningar Gotland står inför och som alla aktörer gemensamt eller var för sig behöver arbeta med att möta. För att möta utmaningarna består den regionala utvecklingsstrategin av en vision, tre övergripande mål med effektmål liksom tio prioriteringar som ska vägleda regionalt utvecklingsarbete med fokus på 2040. Läs mer om strategin i sin helhet på
www.gotland.se/gotland2040

Schematisk bild över innehållet i ”Vårt Gotland 2040”.

Ärendenr RS 2020/725 Datum

4.3 Ett samordnat genomförande är en del av det regionala utvecklingsansvaret

Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret. I det ingår att i bred samverkan ta
fram en regional utvecklingsstrategi, att samordna insatser för genomförandet av strategin
samt att följa upp resultaten av utvecklingsarbetet och utvecklingen i länet. Region Gotland
samordnar insatser för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin med stöd av tre
genomförandeprogram varav detta program är ett av dem.
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4.4 Fokus på samhandling för att göra skillnad

Genomförandet av Vårt Gotland 2040 sker på två sätt som ömsesidigt förstärker varandra.
Dels genom gemensam kraftsamling i tre genomförandeprogram med olika inriktning: Klimat, miljö, energi, Näringslivets förutsättningar och innovation och Social välfärd. Dels genom att gotländska och nationella utvecklingsaktörer, i sin verksamhet och i planer och program som
tas fram, beaktar målen för Gotlands långsiktiga utveckling.
Det innebär att genomförandeprogrammen har fokus på samhandling kring prioriterade
mål och insatsområden. Det vill säga, den spetsen ska bidra till ett starkt mervärde genom
att åstadkomma en förändring som inte varit möjlig utan de val och prioriteringar som genomförs gemensamt mellan aktörerna. Genomförandeprogrammen innehåller inte allt som
görs för att röra sig i önskad riktning mot 2040. Utöver det kan olika aktörer i sin egen
verksamhet bidra till att nå målen i Vårt Gotland 2040.

Kärna och spets i genomförandet

4.5 Hur ska genomförandeprogrammen användas?

Ärendenr RS 2020/725 Datum

Programmen är en gemensam plattform för gotländska och nationella utvecklingsaktörer
och innehåller gemensamma uppföljningsbara mål och insatsområden. Det betyder inte att
formella ansvarsområden för olika aktörer ska frångås. Varje medverkande aktör sätter
också sina egna mål och följer upp det egna arbetet inom ramen för sin styr- och budgetprocess. De olika genomförandeprogrammen är tematiskt indelade, inte målgruppsindelade. Det betyder att alla tre genomförandeprogram riktar sig till myndigheter, akademi, näringsliv, utvecklingsbolag och föreningsliv. Region Gotland samordnar och följer upp genomförandeprogrammen.
Programmen utgör underlag för finansiering och resursallokering. Aktörerna kan, framför
allt offentliga, styra sin ordinarie budget i programmets riktning. Region Gotland använder
programmen för prioritering och beslut om statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.
Dessa medel kan användas för att medfinansiera satsningar med privata, nationella och europeiska medel för regional utveckling. Statliga myndigheter kan ha satsningar inom olika
sakområden där medel kan sökas. EU:s struktur- och investeringsfonder är vidare en stor
del av finansieringen för regionala utvecklingsinsatser. Det är exempelvis den europeiska
socialfonden ESF+ (kompetensförsörjning och arbetsmarknad), den europeiska regionala
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utvecklingsfonden (företagande, forskning och utveckling), landsbygdsprogrammet (landsbygdsutveckling) samt Interreg (gränsöverskridande program mellan olika medlemsländer).
Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, har medel
som regioner och lärosäten söker i konkurrens med andra.
4.6 Ett utvecklat hållbarhetsarbete

Målen i Vårt Gotland 2040 är mål för en hållbar utveckling på Gotland och integrerar FN:s
globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. I Vårt Gotland 2040 beskrivs de genomgående perspektiven för en hållbar utveckling, ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Detta övergripande synsätt ligger till grund för mål och prioriteringar i Vårt Gotland 2040
och tas vidare i genomförandet av strategin. I de insatser som görs inom regionalt utvecklingsarbete, baserat på genomförandeprogrammen, behöver hållbarhetsperspektiven vägas
in på ett sätt som ökar takten i den omställning som Vårt Gotland 2040 syftar till. Hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del av all utveckling, alla insatser, projekt och alla affärsmässiga beslut. Hållbarhetsintegrering är ett verktyg för detta.
4.7 Arbetsformer och uppföljning

Arbetsgrupper, uppdrag, projekt etc. bildas kring insatsområdena i genomförande-programmen. I flera av insatsområdena finns pågående arbete att bygga på, med särskilda
handlingsplaner eller fördjupande strategier, som ges ett tydligare fokus genom målen i genomförandeprogrammet. Inom andra insatsområden kommer handlingsplaner eller liknande eventuellt behöva tas fram, för att underlätta arbetet. Även 2027 ligger en bit bort i
tid och aktiviteter per år behöver planeras. Region Gotland har i uppdrag att samordna insatser för genomförande. Det innebär inte att Region Gotland alltid kommer vara den som
driver arbetet i respektive insatsområde. Det kan variera mellan insatsområdena och är en
fråga att komma överens om.

Ärendenr RS 2020/725 Datum

Det finns ett nära samarbete mellan utvecklingsaktörer på Gotland, en styrka att bygga vidare på. Forum och plattformar för dialog är betydelsefullt i arbetet, för att bygga tillit och
en gemensam samverkanskultur. En tydlig struktur för dialog och samhandling kring arbetet inom genomförandeprogrammen behövs för att koordinera arbetet. Till varje genomförandeprogram kopplas ett samverkansråd med tydliga instruktioner kring uppdrag och sammansättning.

Struktur för dialog och uppföljning i samhandling.
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En väsentlig del i arbetet med programmet är former för att tillsammans följa upp, analysera och kommunicera det gemensamma resultatet. Region Gotland har i uppdrag att följa
upp resultat av regionala utvecklingsinsatser vilket görs genom uppföljning av genomförandeprogrammen. Målen för 2027 följs upp årligen. Till det kommer frågor om vad som har
gjorts inom respektive insatsområde och vad det har gett för resultat. Uppföljningen görs
av Region Gotland, sker i dialog mellan samverkande aktörer och diskuteras i det samverkansråd som kopplas till programmet. Planering, insatser, uppföljning och analys kring genomförandeprogrammen utgör ett ”årshjul för Gotland” och strukturerar det gemensamma arbetet på väg mot Vårt Gotland 2040.
Region Gotland har också i uppdrag att följa utvecklingen i länet vilket görs genom en årlig
uppföljning av samtliga effektmål till 2040. Uppföljningen av såväl genomförandeprogrammens resultat samt av läget i länet presenteras vid en årlig konferens med arbetsnamnet Hur
går det för Gotland?
4.8 Region Gotlands kommunala roll och uppdrag

Som redan nämnts bygger de tre genomförandeprogrammen helt och hållet på samhandling. Programmen tar därför inte upp alla insatser som återfinns i andra internt styrande dokument, vare sig dessa finns inom Region Gotland eller hos någon av samverkansaktörerna.

Ärendenr RS 2020/725 Datum

Region Gotland har utöver det regionala utvecklingsansvaret också kommunala ansvar som
ger stora möjligheter att agera och vara en samlande aktör för detta programs huvudfokus
när det gäller energi- och klimatomställningen. Det ger Region Gotland en speciell roll,
både som största arbetsgivaren på Gotland och med en stor kontaktyta gentemot invånarna. Region Gotlands samlade förhållningssätt får därför stor betydelse på alla områden,
inte minst för klimat-, miljö- och energifrågorna.

Kommentar [HA1]: Ändrade ordalydelse här, (regionen är inte
”man”), den ordalydelse jag ändrat till, stämmer med handläggarstödet
för ärenden.

Region Gotlands möjligheter att bidra, direkt eller indirekt, i energi- och klimatomställningen sker genom det kommunala ansvaret för
 Transporter, samhällsbetalda resor, trafikplanering, hamnar, gator, parkering, kollektivtrafik, offentliga utemiljöer, gång- och cykelvägar
 Bestämmelser för och planering av markanvändning och grönstruktur
 Offentliga måltider
 Bygglov och tillstånd
 Ägare av det allmännyttiga bostadsbolaget GotlandsHem
 Infrastruktur för vatten och avlopp, energiplanering, avfallshantering
 Energi- och miljökrav på egna förvaltningar och upphandlade verksamheter, såväl i
daglig drift som i upphandlingar
 Energirådgivning till privatpersoner och små och medelstora företag
 Att ge utrymme för klimat, miljö och energifrågorna i skolverksamhet och
andra utbildningar
 Utrymme för klimat, miljö och energifrågor i dialogen med medborgarna och näringslivet
All verksamhet och alla relevanta styrdokument inom Region Gotland, som exempelvis bostadsförsörjningsprogram, trafikförsörjningsprogram, översiktsplan, grönplan samt strate28 (29)
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gier och planer för vatten- och avloppsverksamheten, har att förhålla sig till hur de bidrar
till att nå målen i Vårt Gotland 2040, givetvis inte bara på klimat-, miljö- och energiområdet,
utan på alla områden. I de fall genomförandeprogrammet refererar till något av dessa program är när de innehåller samhandlingsmoment som är viktiga för måluppfyllnad.
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Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige



Förslaget till genomförandeprogram för klimat, miljö- och energi 20222027 godkänns.

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att etablera ett regionalt
samverkansråd för klimat, miljö- och energi, i relation till en regional
samverkansstruktur, med syfte att underlätta genomförande av
genomförandeprogrammen.

Sammanfattning

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de
långsiktiga effektmålen 2040 till mål för 2027.
Förslaget till genomförandeprogram för klimat, miljö och energi följer
prioriteringarna Stärk tillgängligheten, Gå före i klimat- och energiomställningen, Säkra
miljö och vatten samt en del av Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning. Programförslaget omfattar åtta mål till 2027 och 14
insatsområden. Målen bedöms peka i riktning mot effektmålen för 2040, vara
utmanande, men samtidigt tydliga och uppföljningsbara. Insatsområdena
bedöms överlag vara på rätt nivå, det vill säga de fokuserar samhandling och
oftast den ”spets” som krävs för att åstadkomma en positionsförflyttning.
Tjänsteskrivelsen diskuterar avslutningsvis också frågan om
genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi kan ersätta de tidigare
programmen Energi 2020 – Energiplan för Region Gotland respektive Miljöprogram
för Region Gotland (samt biogasstrategin). Förvaltningen föreslår regionstyrelsen
att tills vidare inte föreslå regionfullmäktige att upphäva dessa dokument innan
det nya styrkortet är antaget och tills förvaltningen har återkommit med ett
förslag hur lagkraven kring energiplanen även fortsättningsvis ska kunna
uppfyllas.
Bedömning

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogrammet för klimat, miljö och
energi bidrar till att Region Gotland uppfyller kraven enligt lag (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar, att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
och samordna insatser för genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och
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årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet. Region
Gotland samordnar insatser för genomförande av den regionala
utvecklingsstrategin samt följer upp det regionala utvecklingsarbetet med stöd
av tre genomförandeprogram, varav detta program är ett.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi
kommer att bidra till god långsiktig ekonomisk utveckling på Gotland genom
att programmets insatsområden driver näringsliv och offentlig sektor att ligga i
framkant av miljö- och teknikutvecklingen, något som i allt högre grad även
kommer vara en affärsmässig och ur rekryteringssynpunkt nödvändighet.
Eftersom det inte finns fungerande ekonomiska modeller som fullt ut speglar
miljökostnaden för dagens resursförbrukning, hänger dock beskrivningen av
den ekonomiska utvecklingen på vilka system- och tidsgränser som väljs,
liksom utformningen av lagar, regler och ekonomiska styrmedel.
3. Barnperspektiv
Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi har inga insatser som
specifikt har barn eller barns miljöer som målgrupp. Å andra sidan syftar så
gott som alla insatser till att motverka den negativa utveckling som idag sker på
klimat- och miljöområdet och därmed ge dagens barn och kommande
generationer möjligheten till ett bra liv. De flesta ”vinster” som dagens insatser
ger kommer med andra ord framtida generationer till gagn.
4. Jämställdhetsperspektiv
Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi innehåller inga insatser
som specifikt har utformats för att öka jämställdheten. Ett stabilt klimat och en
natur med fungerande ekosystemtjänster är dock en grundförutsättning för att
människor ska kunna forma sina liv som individer. Detta program syftar ytterst
till att skapa dessa grundförutsättningar.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Merparten av de insatser som beskrivs i genomförandeprogrammet för klimat,
miljö och energi handlar i någon form ytterst om naturresurser och hur dessa
ska brukas, vilket kopplar insatserna mer till landsbygd än tills stad. I och med
det finns också målkonflikter inbyggda. Ett exempel är elektrifieringen och den
förnybara elproduktionens arealbehov. Den typen av målkonflikter hanteras
dock i RUS:ens geografiska uttryck i form av Region Gotlands översiktsplan.
6. Klimat- och miljöperspektiv
Klimat- och miljöperspektivet är programmets kärna. Insatserna är valda för att
möjliggöra kraftsamlingar på klimat, miljö och energiområdet. Det som
möjligtvis bör påpekas är att programmets fokus är att minska det gotländska
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samhällets klimat- och miljöbelastning. Den andra stora samtida utmaningen,
att anpassa samhället till den rådande klimatförändringen, speglas visserligen i
ett antal insatser, men måste hanteras parallellt inom så gott som alla samhällets
verksamheter.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionfullmäktige. Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS), 2021-0222, § 4
Regionstyrelsen. Information. Genomförandeprogram för klimat, miljö och
energi 2022-2027, 2021-09-29, § 259
Regionstyrelsen. Uppdrag om kommunal koldioxidbudget, 2019-06-12, § 216
Regionfullmäktige. Motion. Klimatnödläge, 2020-10-16, § 168
Stadgar för Föreningen Sveriges Ekokommuner, 2011
Förslag till Klimat-, miljö- och energiprogram för Gotland 2022-2027, 202203-14.
Regionstyrelseförvaltningen, Genomförandeprogram för klimat, miljö och
energi, 2022-03-14
Skickas till

Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Tillväxtverket
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Mottagare
Regionstyrelsen

Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation 2022-2027
Förlag till beslut
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige

1. Förslaget till genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation 2022-2027 godkänns.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

2. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över sammansättning
och arbetsformer för Tillväxtrådet, i relation till en regional
samverkansstruktur med syfte att underlätta genomförande av
genomförandeprogrammen.

Sammanfattning

Ett utkast till genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation utgör beslutsunderlag. Programmet tar utgångspunkt i den
regionala utvecklingsstrategin (RUS), Vårt Gotland 2040, som antogs av
regionfullmäktige i februari 2021 (RF 2021-02-22 §4) och är ett av tre
genomförandeprogram (övriga två är Klimat, miljö och energi samt Social välfärd).
Syftet med genomförandeprogrammen är att konkretisera vad som behöver
göras på kort sikt för att nå de långsiktiga målen i Vårt Gotland 2040. Den
första omgången genomförandeprogram (Näringslivets förutsättningar och
innovation samt Klimat, miljö och energi) omfattar perioden 2022-2027.
Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation
innehåller 16 mål och 25 insatsområden som är indelade utifrån följande
prioriteringar i Vårt Gotland 2040: stärk och utveckla näringslivet, stimulera
innovation och förnyelse, utveckla attraktionskraften, säkra kompetensen, stärk
tillgängligheten, skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning.
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Ärendebeskrivning
Bakgrund

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för
att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för
genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen
redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet. Region Gotland
samordnar insatser för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin
samt följer upp det regionala utvecklingsarbetet med stöd av tre
genomförandeprogram, varav detta program är ett.
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Vårt Gotland 2040, som antogs av
regionfullmäktige i februari 2021 (RF 2021-02-22 §4), formuleras hur aktörer
samlat ska arbeta för att nå de långsiktiga målen med stöd av tre program för
samhandling (genomförandeprogram). I RUS anges att
genomförandeprogrammen, med inriktning näringslivets förutsättningar och
innovation, klimat, miljö och energi och social välfärd, ska konkretisera 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 2022-2027.
Regionstyrelsen beslutade i april 2020 (RS 2020-04-29 §109) att ge
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt program som ska
ersätta Tillväxtprogrammet 2016-2020. Detta genomförandeprogram ersätter
Tillväxtprogrammet.
Framtagandeprocessen

Det praktiska arbetet med genomförandeprogrammet påbörjades i slutet av
mars 2021, efter att Vårt Gotland 2040 antagits av regionfullmäktige. Strateger
vid avdelningen för regional utveckling formerade arbetsgrupper för respektive
prioritering. Arbetsgrupperna har arbetat individuellt och gemensamt, samt
initierat kontakt med interna och externa aktörer, för att ta fram förslag på
insatser, aktörer och effektmål.
Den 9 september 2021 hölls en digital workshop med gotländska
utvecklingsaktörer. Totalt deltog 78 personer vid workshopen (varav 25 från
Region Gotland, men enbart från tjänstemannaorganisationen). Det var en
bred representation av företrädare från olika organisationer, företag och
myndigheter. Syftet var att ge samlad information om pågående arbete till
gotländska utvecklingsaktörer, att förankra förslag och försöka konkretisera
gemensamma mål och insatser på kortare sikt.
Den 21 december 2021 hölls ytterligare en digital workshop med gotländska
utvecklingsaktörer. Totalt deltog 46 personer, varav 21 från Region Gotland.
Vid detta tillfälle deltog regionala utvecklingsutskottets ledamöter. Ett
arbetsmaterial skickades ut en vecka innan, innehållande förslag på mål till
2027, insatsområden samt aktörer, vilket utgjorde underlag för samtal och
synpunkter.
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Information om arbetet med genomförandeprogrammen har presenterats vid
Tillväxtrådets möten under 2020-2021, samt vid Näringslivsberedningens
sammanträden. Processen kring Handslag för tillväxt och utveckling har skett
parallellt med framtagande av både Vårt Gotland 2040 och
genomförandeprogram vilket har lagt en god grund för gemensamma
prioriteringar och fortsatt arbete.
Regionala utvecklingsutskottet har fått muntlig information vid samtliga
sammanträden under 2021. Regionstyrelsen gavs information om status i
arbetet vid sammanträdet den 29 september 2021 (§260). Vid ett extra möte
med regionala utvecklingsutskottet den 18 oktober diskuterades förslag till mål
för 2027. Vid regionala utvecklingsutskottets sammanträde den 9 november
utgjorde ett arbetsutkast till genomförandeprogram underlag för diskussion
och synpunkter.
Vid sammanträdet den 2 februari 2022 gav regionala utvecklingsutskottet
återkoppling på programutkast för båda genomförandeprogrammen.
Sammantaget följde en gemensam revidering av programmen utifrån följande
punkter:





Ny disposition av befintliga kapitel i programmet
Omarbetade målformuleringar, så att mål till 2027 är så lika som
möjligt per program
Ny mall och struktur för presentation av mål, insatsområden och
aktörer
Prioriteringen ”Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning” samt ”Stärk tillgängligheten” delas mellan
programmen

Utöver ovanstående förankringsarbete har koncernledningsgruppen inom
Region Gotland fått information om genomförandeprogrammens status och
arbetsprocess vid ett par tillfällen under 2021. Därtill har styrgruppen för
genomförandeprogrammen varit densamma som styrgruppen för Vårt Gotland
2040. I styrgruppen ingår, förutom ledningsgruppen vid avdelningen för
regional utveckling, representanter från Länsstyrelsen samt Uppsala universitet
Campus Gotland. Under 2021 har styrgruppen har haft ett flertal
sammankomster och tagit del av programarbetet.

Bedömning

Genomförandeprogrammen ska konkretisera vad som behöver göras på kort
sikt, för att nå de långsiktiga målen i Gotlands regionala utvecklingsstrategi. De
två genomförandeprogrammen är visserligen uppdelade efter RUS:ens
prioriteringar, men det är viktigt att understryka att de inte är
målgruppsindelade. Båda programmen (och så småningom alla tre) bör ses som
en helhet och har insatsområden som är relevanta för en och samma aktör.
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Sammantaget innehåller genomförandeprogram för näringslivets
förutsättningar och innovation 16 mål och 25 insatsområden att arbeta med
under 2022-2027. Mål och insatsområden till 2027 är indelade utifrån följande
prioriteringar i Vårt Gotland 2040: stärk och utveckla näringslivet, stimulera
innovation och förnyelse, utveckla attraktionskraften, säkra kompetensen, stärk
tillgängligheten och skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att målen bedöms peka i rätt
riktning mot effektmålen för 2040. Målen bedöms överlag vara utmanande,
men samtidigt tydliga och uppföljningsbara. Samma bedömning gör
Regionstyrelseförvaltningen avseende insatsområden. Det finns ett tydligt
fokus på samhandling för genomförandet av insatsområden, samt att dessa tar
sin utgångspunkt i den ”spets” som krävs för att åstadkomma en
positionsförflyttning.

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation bidrar till att Region Gotland uppfyller kraven enligt lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, att utarbeta och fastställa en strategi för
länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin, samt att följa upp,
låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala
tillväxtarbetet. Region Gotland samordnar insatser för genomförande av den
regionala utvecklingsstrategin samt följer upp det regionala utvecklingsarbetet
med stöd av tre genomförandeprogram, varav detta program är ett.
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation bidrar till en hållbar utveckling på Gotland, vilket även avser en
god ekonomiskt utveckling och tillväxt.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation bidrar till att stärka arbetet för en hållbar utveckling på
Gotland. Sett utifrån ett större perspektiv är den ekonomiska utvecklingen,
både samhällets och individens, av vikt för barn och unga då det påverkar
uppväxtvillkor och livschanser. En hållbar utveckling på Gotland är av största
vikt för kommande generationer.
4. Jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsperspektivet är ett särskilt genomgående perspektiv i Vårt
Gotland 2040. Jämställdhet en av de viktigaste drivkrafterna och en hävstång
för Gotlands utvecklings, tillväxt- och innovationsförmåga.
Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation
innehåller inga insatsområden som särskilt utformats för att öka jämställdheten,
men mål i programmet, exempelvis ”Andel gymnasieexaminerade som påbörjat
eftergymnasial utbildning inom 3 år efter gymnasiet ökar”, kan bidra till en
ökad jämställdhet på längre sikt. Men för att uppnå detta behöver
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jämställdhetsperspektivet vara särskilt viktigt att beakta i genomförandet och
utvärderingen av kommande insatser och mål.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att genomförandeprogrammet för näringslivets
förutsättningar och innovation tar utgångspunkt i samhandling med aktörer
över hela Gotland. I genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation synliggörs det geografiska perspektivet och landsbygdssäkring
särskilt under prioriteringen ”Utveckla attraktionskraften”.
6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att genomförandeprogrammet för näringslivets
förutsättningar och innovation bidrar till en positiv utveckling för klimat och
miljö. Näringslivet har en viktig roll i klimat- och energiomställningen och kan
bidra till en positiv utveckling för vårt klimat och vår miljö. Detta syns särskilt i
prioriteringen ”Stimulera innovation och förnyelse”. Prioriteringen tar sin
utgångspunkt i Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021-2027 (RS
2021/1148) där näringslivets energiomställning är identifierat som ett av
Gotlands tre styrkeområden.
Beslutsunderlag

RS 2020/625, § 109, Uppdrag att revidera tillväxtprogrammet 2016-2020,
2020-04-29.
Regionfullmäktige § 4, 2021, Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS).
2021-02-22
RS 2020/827. Information: Genomförandeprogram för Näringslivets
förutsättningar och innovation. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
2021-08-25.
RS 2020/827. Information om utkast till genomförandeprogram för
näringslivets förutsättningar och innovation. Regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2021-10-27.
RS 2020/827. Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-19.
RS 2020/827. Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Näringslivets förutsättningar och innovation

1. Inledning
Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland – Vårt Gotland 2040 – består av en vision,
tre övergripande mål, tolv effektmål och tio prioriteringar. Strategin antogs i februari 2021.
Genomförandeprogrammet tar ytterligare ett steg och preciserar mål på kort sikt och gemensamma insatsområden där Gotlands utvecklingsaktörer tillsammans behöver arbeta för att
Gotland ska kunna nå målen som formulerats för 2040. Det handlar bildligt talat om ”spetsen” — insatsområden där ingen enskild aktör väntas ha kapacitet att göra hela arbetet. Insatsområdena som beskrivs är valda både för sin relevans och för att de kräver samhandling
och kraftsamling.
Näringslivets förutsättningar och innovation beskriver insatsområden och mål inom följande prioriteringar i Vårt Gotland 2040:
 Stärk och utveckla näringslivet
 Stimulera innovation och förnyelse
 Utveckla attraktionskraften
 Säkra kompetensen
 Stärk tillgängligheten (del av)
 Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning (del av)
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Ytterligare två genomförandeprogram kopplade till Vårt Gotland 2040 tas fram; programmet för Klimat, miljö och energi och programmet för Social välfärd. Dessa program formulerar
på liknande sätt insatsområden inom sina programrelevanta prioriteringar. Det är viktigt att
framhålla att effektmålen – som beskriver förändringen Gotland har genomgått 2040 jämfört med idag – inte enbart nås genom ett insatsområde. Flera insatsområden och även flera
prioriteringar kan sikta mot samma mål. Det innebär att det finns korsvisa samband mellan
de tre genomförandeprogrammen. Exempelvis kommer energi- och klimatomställningen
kräva att både utbildningssektor och näringsliv utvecklas samtidigt som insatserna ger klimatnytta, stimulerar den lokala ekonomin och i det långa loppet ger en bättre livskvalitet
för alla.
I rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör ska Region Gotland samordna det regionala utvecklingsarbetet i länet. Aktörer som förekommer i programmet är endast förslag på
aktörer. Naturligtvis kan insatsområdena innefatta fler aktörer än de som är listade nedan.
Alla aktörer som vill och kan arbeta i programmens riktning för att utveckla Gotland är lika
viktiga, och varje aktör väljer naturligtvis ambitionsnivå. Både grundstenen i form av Vårt
Gotland 2040 och ”samhandlingsspetsen” i form av de tre genomförandeprogrammen har
dock fördelen att vara politiska antagna, vilket ger dem en bred förankring i det gotländska
samhället.
Hela avsnitt 4. utgörs av en fördjupande text kring det regionala utvecklingsuppdraget, genomförandeprogrammen, arbetsformer och uppföljning.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Näringslivets förutsättningar och innovation

2. Utgångspunkter för näringslivets förutsättningar och innovation
2.1 Övergripande mål

Detta program tar sin huvudsakliga utgångspunkt i det övergripande målet Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft, men bidrar också till de två andra övergripande målen i Vårt Gotland 2040. Vision och mål i Vårt Gotland 2040 illustreras i en cirkel för att
visa att målen ska ses som en helhet som tillsammans ger en hållbar regional utveckling och
leder mot visionen. Även om de olika genomförandeprogrammen sätter fokus på olika delar, bidrar de till helheten.

Gotland är en nytänkande tillväxtregion med
utvecklingskraft

På Gotland skapas tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Företagsamheten är stark, näringslivet och
universitetet blomstrar. Gotland är en mötesplats och här
finns goda möjligheter att testa och förverkliga nya idéer.
Samverkan, innovation och förnyelse ger företagen nya möjligheter och smarta välfärdstjänster utvecklas. Hela Gotland
har en positiv utveckling och vi blir fler gotlänningar. Vi
har bra förutsättningar för företagande, goda kommunikationer och boendemiljöer. Attraktionskraft, utbildning och
matchning säkrar kompetensförsörjningen.
(målbeskrivning i Vårt Gotland 2040)
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För att definiera de tre övergripande målen innehåller Vårt Gotland 2040 tolv effektmål som
ska nås till 2040 samt tio prioriteringar som vägledning. Effektmålen är de önskvärda långsiktiga effekterna av utvecklingsinsatser det gotländska samhället gör idag och behöver göra
fram till 2040. Alla mål och prioriteringar är ömsesidigt beroende av varandra, men i det
här programmet gäller särskilt vad som ska göras till år 2027 för effektmålen 4-6 och 10-12.
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2.2 Programlogik

Tabellen visar den övergripande programlogiken för genomförandeprogrammet.
Prioriteringar
(ger vägledande

Insatsområden

inriktning)
Vårt Gotland 2040
(RUS)

Genomförandeprogram

Mål 2027
(mätbara, som leder mot

Effektmål
2040

Övergripande
mål 2040

effektmål 2040)
Genomförandeprogram

Vårt Gotland 2040
(RUS)

Vårt Gotland 2040
(RUS)

Mål till 2027 och insatsområden tar sikte på identifierade gap mellan nuläge och önskat läge
2040. Det vill säga, vad behöver vi nå på kort sikt för att gå i riktning mot de långsiktiga
målen? Vad är det som verkligen kan göra skillnad?

Ärendenr RS 2020/827 Datum

I genomförandeprogrammet sätts mål till 2027, med utgångspunkt i effektmålen för 2040.
Dessa mål konkretiserar vad som behöver uppnås under programperioden för att skapa en
förflyttning mot målen för 2040.
Prioriteringarna i Vårt Gotland 2040 ger vägledande inriktning för genomförandet. För
varje prioritering har insatsområden identifierats som talar om vad vi gemensamt behöver
göra med siktet inställt på målen för 2027. Insatsområden talar alltså om vad som ska göras.
I några fall är insatsområden att betrakta som en avgränsad insats, men i de flesta fall som
just områden där flera insatser kan behövas. Flera insatser kan bygga upp ett insatsområde.
Varje insats kan ha en mängd aktiviteter, som genomförs under en följd av år och där olika
aktörer kan ha ansvar för olika aktiviteter inom en insats.1

1

En aktör kan exempelvis vara utförare, en annan finansiär och en tredje stå för kunskapskapitalet, etc.
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2.3 Programmets mål till 2027 – en översikt

Här följer en översikt av mål till 2027 i genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation. I följande avsnitt, som sorteras per prioritering i Vårt Gotland 2040,
beskrivs mål och insatsområden ytterligare.
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1. Fler gotländska företag är aktiva på en större marknad
2. Företag med utvecklingsambitioner har goda förutsättningar att hitta finansiering
på Gotland
3. Näringslivsklimatet är bra och det finns goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag
4. Den regionala innovationskapaciteten är stärkt
5. Innovations- och klustersamverkan ökar mellan regionala och med nationella aktörer
6. Främjandeaktörer på Gotland ökar sin kompetens att leda innovationsprocesser
7. Det finns goda förutsättningar för hållbar platsutveckling i bygder över hela Gotland
8. Gotlands attraktionskraft är stärkt
9. Fler studenter från Uppsala Universitet Campus Gotland bor kvar på ön efter avslutad utbildning
10. Samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande system
11. Gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal med rätt kompetens
12. Validering, samt utbildning på olika nivåer som efterfrågas av arbetsgivare, erbjuds
genom olika flexibla former och av flera olika utbildningsanordnare
13. Andel gymnasieexaminerade som påbörjat eftergymnasial utbildning inom 3 år efter
gymnasiet ökar
14. Gotland placerar sig länsvis topp tre i landet när det gäller tillgänglighet och prestanda för såväl fasta som mobila nät för digital kommunikation
15. Minst 300 bostäder per år har i genomsnitt byggts på Gotland 2022−2027
16. Den genomsnittliga kötiden för en anvisad lägenhet inom respektive område (landet/norr, Visby, landet/söder) inom GotlandsHem har 2027 minskat med 25%
jämfört med 2022

3. Mål och insatsområden till 2027 per prioritering i Vårt Gotland
2040
I avsnitten nedan följer, i tur och ordning, per prioritering:
 Mål för 2027 och deras koppling till effektmål för 2040
 Hur målen kan följas upp
 Vilka insatsområden som planeras
 Förslag på relevanta aktörer

6 (34)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Näringslivets förutsättningar och innovation

3.1 Stärk och utveckla näringslivet

Gotlands breda näringsliv och starka företagsamhet utgör en vital del av öns mångfald och
möjligheter. Goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag behövs för utveckling och tillväxt. Grön omställning, vidgade marknader, digitalisering och jämställdhet stärker möjligheterna.
I Vårt Gotland 2040 specificeras fem vägledande inriktningar för det fortsatta genomförandet:
 Förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag
 Öka företagens möjligheter att nå en större marknad
 Driv på omställningen till hållbar, fossilfri tjänste- och varuproduktion
 Använd internationellt samarbete som katalysator
 Ta vara på digitaliseringen möjligheter
I genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation fokuserar prioriteringen ”Stärk och utveckla näringslivet” på insatsområden och mål som tar utgångspunkt i Gotlands breda näringsliv och företagsamhet. Hit hör också utmaningar som rör
näringslivets tillväxtvilja, internationalisering och företagsetablering.
3.1.1 Mål till 2027

‣ Fler gotländska företag är aktiva på en större marknad
Beskrivning

Gotländska företag har stor utvecklingspotential att verka på en större nationell och internationell marknad. Företagens tillväxtvilja, hållbara affärsmodeller, digitalisering, god tillgång till konkurrenskraftiga transporter, samverkan och kunskapshöjning är grundläggande
faktorer för att nå en större marknad.
Effektmål 2040




God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven

Uppföljning

Ärendenr RS 2020/827 Datum

Sker genom analys av nationella mätningar. Indikatorer:
 Varuexportvärde per invånare
 Antalet internationella gästnätter
 Nettoutveckling av företag
‣ Företag med utvecklingsambitioner har goda förutsättningar att hitta finansiering på Gotland

Beskrivning
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Näringslivets förutsättningar och innovation

Att hitta och erbjuda riskkapital på Gotland är en utmaning jämfört med storstadsregioner.
För att öka möjligheterna så att fler företag kan accelerera uppskalning av affärsidéer och
innovationer behövs åtgärder för att lokalt skapa en helhet i finansieringssystemet. En viktig del i arbetet framåt är etableringen och utvecklingen av Gotlands investerarnätverk.
Effektmål 2040




God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven

Uppföljning

Återkommande analys av det finansiella systemet på Gotland. Indikatorer:
 Antal aktiva investerare i Gotlands investerarnätverk
 Antal startups (som genomgår summitprogram eller motsvarande program)
 Antal företag (med utvecklingsambitioner på Gotland) som mottar riskkapital
‣ Näringslivsklimatet är bra och det finns goda förutsättningar att starta, driva
och utveckla företag
Beskrivning

Ett bra näringslivsklimat är en stor del i förutsättningarna för att starta, driva och utveckla
företag på Gotland. Näringslivsberedningen har enats om att jobba vidare med prioriteringarna inom Handslaget och därmed bidra till samverkan för ett bättre näringslivsklimat.2
Effektmål 2040




God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven

Uppföljning






Placering och aggregerat index avseende företagsklimatet (SKR och Svenskt näringsliv)
Antal nystartade företag per 1 000 invånare (etableringsfrekvens)
Nettoutveckling av företag över hela ön
Överlevnadsgrad 3 år från nystartat företag
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3.1.2 Insatsområden

‣ Stärk näringslivet genom satsningar på internationalisering, digitalisering, automatisering och hållbara affärsmodeller

2 Samverkansformen Näringslivsberedningen, som är ett forum där näringslivsorganisationerna samverkar med det offentliga, har tagit
fram en gemensam plan för åtaganden som ska skapa tillväxt på Gotland. Planen benämns Handslaget.
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Beskrivning

Fokus för insatsområdet är att utveckla konkurrenskraften bland företag och få fler att nå
en större marknad. Detta kräver riktade stödinsatser mot företag som har en tydlig tillväxtvilja och ambition att vara aktiva utanför den gotländska marknaden. Viktiga delar är:
 Beaktandet av hållbarhetsdimensioner som en del av sitt varumärke
 Digitalisering och automatisering för att effektivisera och stärka sin verksamhet
 Ökad kunskap och utbildning om hållbara affärsmodeller, använda extern finansiering,
företagsstyrning/ledning samt digitalisering
I nuläget finns ett befintligt system för delar av detta, med aktörer som Almi Företagspartner Gotland och Science Park Gotland, där fokus framåt blir fortsatt samverkan samt identifiera nuläge och gap.
Förslag på aktörer






Almi Företagspartner Gotland
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland

‣ Utveckla det finansiella systemet så att kunskap och privat riskkapital matchar behoven och ökar tillväxttakten i startups och innovativa företag
Beskrivning

Insatsen tar sin utgångspunkt i att utveckla det finansiella systemet. Syftet är att bidra till
ökade möjligheter och tillväxttakt i startups och innovativa företag. Det är utmanande som
företagare att hitta finansieringsalternativ och förstå vad de innebär. Genom ökad kunskap
bland företagare om olika finansieringsmöjligheter och hur man förbereder sig, ökar möjligheten att matcha privat riskkapital med lokala behov och utmaningar på Gotland.
Förslag på aktörer








Almi Företagspartner Gotland
Almi Invest
Investerarnätverket
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland

‣ Utveckla samverkan inom det företagsfrämjande systemet och arbeta för ökad
företagsetablering på Gotland

Beskrivning

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Näringslivets förutsättningar och innovation

Gotland har ett brett utbud av organisationer och aktörer som påverkar och bidrar till företagsutveckling och främjande av näringslivet. Ett fortsatt viktigt insatsområde handlar om
att vidareutveckla befintliga samverkansformer, stärka digital samverkan och arbeta för
ökad företagsetablering på Gotland. Arbetet kan bland annat innebära att stärka nuvarande
arbetsformer inom det företagsfrämjande systemet, samt informera och underlätta för företag att hitta ”rätt” i sin kontakt med företagsfrämjande aktörer.
Förslag på aktörer







Almi Företagspartner Gotland
Forum/råd (Tillväxtrådet, Näringslivsberedningen)
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland

‣ Verka för ett gott näringslivsklimat på Gotland genom att utveckla samarbetet
med handslaget och dess gemensamma åtaganden
Beskrivning

Näringslivsklimatet på Gotland har utvecklingspotential. Samverkan och samhandling genom näringslivsberedningen, tillsammans med andra företagsfrämjande aktörer och myndigheter, är viktiga delar att fortsätta arbeta med. Det pågår ett bra arbete med prioriteringarna i handslaget inom näringslivsberedningen och detta behöver fortsätta prioriteras
framåt.
Förslag på aktörer









Almi Företagspartner Gotland
Gotland Grönt Centrum
Länsstyrelsen i Gotlands län
Näringslivsberedningen
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen)
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland
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3.2 Stimulera innovation och förnyelse

I Vårt Gotland 2040 har prioriteringen ”Stimulera innovation och förnyelse” två inriktningar:
 Stärk innovationsförmågan i det gotländska samhället
 Utveckla konkurrenskraften genom smart specialisering
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Ambitionen är att bygga vidare på befintliga styrkor inklusive de naturgivna förutsättningarna och traditionerna. Gotland har identifierat tre styrkeområden i Vårt Gotland 2040: besöksnäring, mat- och livsmedel, samt näringslivets energiomställning.
Vårt Gotland 2040 innehåller argumenten för Gotlands styrkeområden och knyter an till
delstrategierna för mat- och livsmedel, besöksnäringen samt till Färdplan för energipilot
Gotland och Territoriell omställningsplan för Gotland (FRO). Regionfullmäktige antog den
25 oktober Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027. Till strategin finns
även en bilaga Nuläge och analys till strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 till
2027.
Det finns många kopplingar mellan prioriteringen ”Stimulera innovation och förnyelse” till
samtliga andra prioriteringar i Vårt Gotland 2040. Det som utmärker prioriteringen ”Stimulera innovation och förnyelse” är just innovation som drivkraft för en långsiktigt hållbar
konkurrenskraft i näringslivet. För att lyckas förflytta Gotland i riktning mot de långsiktiga
målen, behöver arbetet med att stimulera innovation och förnyelse fram till 2027 bygga på :
 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
3.2.1 Mål till 2027

‣ Den regionala innovationskapaciteten är stärkt
Beskrivning

Innovationer och nya lösningar är avgörande för fortsatt konkurrenskraft. Både smart specialisering och breddad syn på innovation behövs. Normen kring innovation behöver breddas så den inkluderar social innovation och hållbarhetsinnovation. Fler företag som kan
ingå i inkubationsprocesser alternativt acceleratorprocesser behöver nås. En grund för att
stärka innovationskapaciteten är en aktuell näringslivsanalys. Analys av transformationsbehov, stödfunktioner och möjliggörare inleds 2022 i samarbete med Småland och Öarna.
Effektmål 2040
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Ett klimatneutralt Gotland
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
Ett energisystem baserat på förnybar energi

Uppföljning




Innovationsindex Reglab (nollmätning 2021)
Antal S3-projektsamarbeten som bidrar till att hantera Gotlands systemutmaningar
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‣ Innovations- och klustersamverkan ökar mellan regionala och med nationella
aktörer
Beskrivning

Samverkanskompetens i det innovations- och företagsfrämjande systemet behöver stärkas.
För att stärka kunskapsnivån i näringslivet är det viktigt med långsiktiga satsningar på nätverk, kluster och innovationsmiljöer, särskilt kopplade till Gotlands styrkeområden inom
smart specialisering. Behov finns av miljöer med internationell konkurrenskraft, där akademins och näringslivets styrkeområden matchas, enligt principen om smart specialisering.
Arbetet omfattar kompetensutveckling hos främjandeaktörer, metodutveckling för att
stärka innovationssamverkan regionalt och med innovationskompetens i andra regioner,
nationellt och internationellt.
Effektmål 2040





Ett klimatneutralt Gotland
Ett energisystem baserat på förnybar energi
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Uppföljning




Innovationsindex Reglab (nollmätning 2021)
Antal piloter med koppling till ett av/eller flera styrkeområden som har säkrat finansiering och/eller påbörjats

‣ Främjandeaktörer på Gotland ökar sin kompetens att leda innovationsprocesser
Beskrivning

Det innovations- och företagsfrämjande systemet på Gotland behöver stärka sin kompetens för att framtidssäkra stödfunktioner och utveckla erbjudanden till företag. Företagens
tillgänglighet till kompetens och expertis som inte finns på Gotland behöver öka, exempelvis för specialisering och omställning för en långsiktigt hållbar tillväxt inom identifierade
kunskapsområden.
Effektmål 2040
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Ett klimatneutralt Gotland
Ett energisystem baserat på förnybar energi
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Uppföljning



Innovationsindex Reglab (nollmätning 2021)
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Näringslivets förutsättningar och innovation

Antal piloter med koppling till ett av/eller flera styrkeområden som har säkrat finansiering och/eller påbörjats

3.2.2 Insatsområden

‣ Stärk produkt-, process- och varumärkesutveckling kopplat till hållbara livsmedel och matupplevelser
Beskrivning

Omfattar samtliga strategiska inriktningar inom Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland,
med fokus på ökade förädlingsvärden på tjänster och produkter samt utveckling av lokala
värdekedjor genom; små-, mellan- och storskaliga aktörers samskapande och kunskapsdelning; cirkulärekonomiska produktions- och affärsmodeller; innovation och testbäddar med
nya grödor, odlingsmetoder och djurhållning i hållbara systemperspektiv.
Förslag på aktörer
















Almi Företagspartner Gotland
Gotland Convention Bureau
Gotland Grönt Centrum
Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)
Hushållningssällskapet
Lantbrukarnas Riksförbund
Lokomotivföretag inom styrkeområdet3
Länsstyrelsen i Gotlands län
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen)
Science Park Gotland
Styrgruppen för den regionala mat- och livsmedelsstrategin
Sveriges Lantbruksuniversitet
Tillväxt Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland

‣ Stärk destinationsutvecklingen och upplevelser inom besöksnäringen kopplat

Ärendenr RS 2020/827 Datum

till gotländska autentiska värden
Beskrivning

Ett lokomotivföretag kännetecknas av dess centrala roll på en geografisk plats eller som lokomotiv i en värdekedja. Lokomotivföretaget
har lokala leverantörer och kan driva regional utveckling och innovation framåt som ”glocal” aktör; både mot större, ofta globala marknader och som utvecklingsstöd åt lokala små- och mellanskaliga leverantörer i produktionsleden.
3
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Omfattar samtliga strategiska inriktningar i Regional besöksnäringsstrategi för Gotland. Fokus
framåt kommer att ligga på en destinationsutveckling för ökade autentiska upplevelsevärden, vilket omfattar bland annat natur, kultur, outdoor, samt mat- och dryck.
Förslag på aktörer















Almi Företagspartner Gotland
Destination Gotland
Gotland Convention Bureau
Gotland Grönt Centrum/Matbyrån
Gotlands Förenade Besöksnäring
Gotlands museum
Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)
Länsstyrelsen i Gotlands län
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen)
RF SISU Gotland
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland

‣ Accelerera näringslivets energiomställning, vara en föregångare i att anpassa
teknik och implementera det i det gotländska näringslivet, samt leda utvecklingen inom mineralindustrin mot klimatneutral cement
Beskrivning

Omfattar energiförsörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet, men med
fokus på samverkan för en smart och effektiv implementering av teknik utifrån behov på
Gotland; med beaktande av Gotlands bidrag till Sveriges och Europas energiomställning
och behov av klimatneutral cement. Sveriges och omvärldens behov av klimatneutral cement kommer också att påverka energiomställningen på Gotland.
Förslag på aktörer





Ärendenr RS 2020/827 Datum









Cementa AB
Energicentrum Gotland
Energimyndigheten
Gotlands Energi AB (GEAB)
Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)
Lokomotivföretag
Länsstyrelsen i Gotlands län
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Tekniska förvaltningen)
Science Park Gotland
Sveriges Lantbruksuniversitet
14 (34)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen
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Uppsala Universitet Campus Gotland
Vattenfall AB

‣ Benchmarking och internationella samarbeten
Beskrivning

Ett viktigt fokus framåt är att nyttja medlemskapen i Region Gotlands prioriterade internationella nätverk för omvärldsbevakning, lärande och projektsamarbeten inom Gotlands
styrkeområden. Genomförande av lär- och granskningsutbyten med relevanta peer regions.
Ta tillvara OECD-studiens rekommendationer för stärkt innovationssamverkan. Exportfrämjande insatser behövs direkt mot företag genom främjarorganisationer, nationella satsningar samt stärkt tillgänglighet till expertkunskap inom internationalisering.
Förslag på aktörer



Samma som i föregående insatsområden.

3.3 Utveckla attraktionskraften

Prioriteringen ”Utveckla attraktionskraften” handlar om att behålla den befolkning som redan bor på ön och att attrahera inflyttare. Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva
och verka på, vilket knyter an till faktiska attribut och samhällsstrukturer samt hur de kommuniceras. Det handlar om en mängd faktorer, där arbete- och karriärmöjligheter, kommunikationer, bostäder och boendemiljöer, välfärd, fritids- och kulturliv, service och natur är
några.
Att stimulera och stärka engagemanget och utvecklingskraften i Gotlands alla bygder och
att fortsätta arbeta för en hållbar platsutveckling över hela ön är också avgörande. Möjligheterna att vara en del av den starka entreprenörsanda som råder på Gotland skall utvecklas
och göras känt hos fler. Att mäta utvecklingen i attityd till Gotland och vara lyhörda för utvecklingen blir en nyckel i att utveckla attraktionskraften över tid.

Ärendenr RS 2020/827 Datum

I Vårt Gotland 2040 specificeras tre vägledande inriktningar för det fortsatta genomförandet:
 Stärk Gotlands attraktivitetskapande faktorer
 Stärk kunskap och kommunikation om Gotlands attraktivitet
 Få fler studenter till Gotland och att flera stannar kvar på Gotland efter avslutad utbildning
3.3.1 Mål till 2027

‣ Det finns goda förutsättningar för hållbar platsutveckling i bygder över hela
Gotland
Beskrivning
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Det finns idag många aktörer som arbetar med och för en hållbar platsutveckling på såväl
lokal som regional nivå. Befolkningen är spridd över hela ön, engagemanget för sin plats är
starkt och tillgången till kommersiell service är god. Samtidigt finns det utmaningar kring
minskad bofast befolkning samt att en åldrande befolkning dominerar i vissa bygder. Det
finns en känsla av obalans när det gäller det geografiska perspektivet, vilket kan beskrivas
som en klyfta mellan land och stad.
Under perioden 2022-2027 behöver fokus vara på att skapa goda förutsättningar för en
hållbar platsutveckling i bygder över hela Gotland. Det kan innebära kunskapsutveckling
kring landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling, ökade kontaktytor mellan utvecklingsaktörer samt att bygder arbetar systematiskt med lokala utvecklingsplaner och smarta landsbygdsstrategier. Det finns behov av att sätta det geografiska perspektivet i ett strategiskt
sammanhang och att arbeta för minskad polarisering.
Effektmål 2040





En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven

Uppföljning

Detta mål behöver följas upp och mätas på olika sätt, med såväl kvantitativa och kvalitativa
metoder. Indikatorer:
 Befolkningsutveckling i bygder
 Tillgänglighet till kommersiell service
 Antal genomförda utvecklingsprojekt (inkluderar Leader Gute)
 Antal framtagna lokala utvecklingsplaner och smarta landsbygdsstrategier
 Antal genomförda; ”92 möjlig-heter”, Forum för landsbygdsutveckling, Förbättringsdialoger, etc.
 Antal insatser för stärkt platsutveckling och serviceutveckling i tätorter/handelsorter

‣ Gotlands attraktionskraft är stärkt

Ärendenr RS 2020/827 Datum

Beskrivning

Attraktionskraft bygger på såväl de faktiska attributen som på bilden av Gotland. Att utveckla de faktiska attributen som bidrar till att Gotland är en attraktiv plats att bo, leva och
verka på, samt att driva företag på och besöka är ett ständigt pågående arbete. Med demografiska utmaningar i framtiden, blir ett medvetet och långsiktigt arbete med attraktionskraften än viktigare. Även bilden av Gotland, varumärket, behöver utvecklas i samklang
med attributen.
En nysatsning på Gotlands varumärke har genomförts där bo, leva och verka har fått en
mer central roll än tidigare. Detta ger nya möjligheter för utvecklingen av synen på Gotland. Ökad samverkan i arbetet att stärka bilden av Gotland är avgörande för att skapa en
långsiktig utveckling av varumärket.
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Effektmål 2040







En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Uppföljning

Målet behöver följas upp kontinuerligt under programperioden, med ett visst intervall. Indikatorer (urval från tidigare varumärkesmätning):
 Gotland är ett attraktivt resmål året runt
 Gotland är en attraktiv plats att bo permanent
 Gotland är levande året runt

‣ Fler studenter från Uppsala Universitet Campus Gotland bor kvar på ön efter
avslutad utbildning
Beskrivning

Studenter på Gotland är potentiella framtida gotlänningar och särskilt viktiga inom yrken
där det råder arbetskraftbrist och behov av kompetenser för hållbar omställning. Att etablera kontakt med arbetsgivare under studietiden, samt säkra tillgången till en bostad, är två
viktiga pusselbitar för att få fler studenter stanna kvar efter avslutad utbildning.
Effektmål 2040




En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Uppföljning

Årlig uppföljning som sker i samverkan med Uppsala Universitet Campus Gotland. Indikator:
 Andelen studenter vid UUCG som bor kvar på Gotland 3 år efter avslutad examen
3.3.2 Insatsområden

Ärendenr RS 2020/827 Datum

‣ Stimulera och stärka lokalt engagemang och kapacitetsbyggande inom ramen
för landsbygdsutveckling och platsutveckling
Beskrivning

Insatsområdet handlar om att stimulera och stärka engagemanget och utvecklingskraften i
Gotlands alla bygder och att fortsätta arbeta för en hållbar platsutveckling över hela ön.
Det handlar om att utveckla och implementera arbetssätt för att långsiktigt och systematiskt arbeta med landsbygdsutveckling. En ökad kunskapsutveckling kring landsbygdspoli17 (34)
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tik och landsbygdsutveckling är avgörande för utveckling av livskraftiga landsbygder. Det
handlar även om ett systematiskt arbete med lokala utvecklingsplaner och/eller smarta
landsbygdsstrategier som metod för att hantera lokala utvecklingssträvanden.
Förslag på aktörer




















Almi Företagspartner Gotland
Coompanion Gotland
Gotlands Förenade Besöksnäring
Gotland Grönt Centrum/Matbyrån
Gotlands handel
Gotlands läns hembygdsförbund
Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)
Hela Sverige ska leva, Gotland
Lantbrukarnas Riksförbund Gotland
Leader Gute
Länsstyrelsen i Gotlands län
Region Gotland (samtliga förvaltningar)
RF-SISU Gotland
Science Park Gotland
Studieförbunden
Svenska Kyrkan
Tillväxt Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland

‣ Stärka strukturer för kommersiell service
Beskrivning

Insatsområdet handlar om att utveckla tillgängligheten till kommersiell service över hela ön.
Det innebär även att öka synligheten för den kommersiella service som en viktig del av
hållbar platsutveckling.
Förslag på aktörer




Ärendenr RS 2020/827 Datum








Gotlands handel
Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)
Hela Sverige ska leva
Leader Gute
Lantbrukarnas Riksförbund Gotland
Länsstyrelsen i Gotlands län
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)
Tillväxt Gotland
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‣ Utveckla och stärk attribut och bild av Gotland som en plats att bo, leva och
verka för potentiella inflyttare samt strukturer för nyinflyttade att bli en del av
det gotländska samhället och bo kvar
Beskrivning:

Att utveckla viktiga attribut för att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo på för såväl
gotlänningar som potentiella inflyttare är en förutsättning för att kunna stärka bilden av
detsamma. Att ta tillvara på de som valt att flytta hit och stärka strukturer som gör att de
inkluderas i det gotländska samhället på sina egna villkor är också en viktig del för att de
som väljer att flytta hit ska stanna på lång sikt. Insatsområdet inkluderar även studenter på
Uppsala Universitet Campus Gotland.
Förslag på aktörer









Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)
Region Gotland (Regionsstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
RF-SISU Gotland
Studentkåren Rindi
Studieförbunden
Svenska Kyrkan
Uppsala Universitet Campus Gotland

‣ Utveckla och stärk bilden av Gotland som en attraktiv universitetsö
Beskrivning

Arbeta för att stärka bilden nationellt att Gotland är en attraktiv universitetsö med relevanta utbildnings- och forskarprogram.
Förslag på aktörer





Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)
Studentkåren Rindi
Uppsala Universitet Campus Gotland

‣ Stärka bilden av Gotlands attraktiva arbetsmarknad och som en kreativ plats
Ärendenr RS 2020/827 Datum

starta och driva företag på
Beskrivning

Kommunicera att Gotland har en attraktiv arbetsmarknad genom gemensamma aktiviteter
för att visa en varierad arbetsmarknad med året-runt jobb. Sprida kunskap om det företagsfrämjande systemet för att stärka bilden av en plats för företagande och entreprenörskap
Förslag på aktörer
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Almi Företagspartner Gotland
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland

‣ Stärk bilden av Gotland som exportregion av livsmedel och måltidsupplevelser
Beskrivning

Gotlands styrkeområden har stor potential att vara hävstänger åt varandra i
regionens kommunikationsarbete. Besöksnäringen skapar skyltfönster för gotländska matupplevelser som växlar upp livsmedelsproducenternas tillgång till nya kunder och marknader, vilket i sin tur återskapar nya reseanledningar inom måltidsturism. Dessa cirkulära synergier stärker regionens konkurrens- och attraktionskraft och medverkar till att förädlingsvärdet av näringslivets varor och tjänster ökar i takt med att axelsäsongerna fylls av aktivitet. Bilden av Gotland som matregion är förhållandevis okänd, trots stark produktionskapacitet, och därför behöver den kommuniceras med och ladda destinationsvarumärket.
Förslag på aktörer












Blått Centrum Gotland
Destination Gotland
Gotland Grönt Centrum/Matbyrån
Gotlands Förenade Besöksnäring
Gotlands gröna, blå och gastronomiska näringsliv
Lantbrukarnas Riksförbund Gotland
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)
Sveriges Lantbruksuniversitet
Tillväxt Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland

‣ Utveckla upplevelser och besöksanledningar året runt på hela Gotland

Ärendenr RS 2020/827 Datum

Beskrivning

Gotland är ett av Sveriges mest attraktiva resmål under några sommarveckor på sommaren.
För att driva en hållbar tillväxt inom ett av våra styrkeområden, behöver vi ta tillvara på
och utveckla de värden som finns inom natur, kultur, kulturarv och världsarv för att stärka
hela Gotland, hela året.
Förslag på aktörer





Gotlands Förenade Besöksnäring
Gotland Grönt Centrum/Matbyrån
Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)
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Hela Sverige ska leva
Länsstyrelsen i Gotlands län
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknikförvaltningen)
RF-SISU Gotland
Science Park Gotland
Tillväxt Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland

‣ Stärka kunskap och insikt om hur det gotländska varumärket utvecklas
Beskrivning

Varumärke och attraktionskraft är en långsiktig utveckling som kräver gemensamma krafter. Att ha en djup förståelse för hur bilden av Gotland utvecklas är en förutsättning för att
kunna arbeta medvetet och långsiktigt i samverkan för att stärka Gotlands attraktionskraft.
Förslag på aktörer



Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)

3.4 Säkra kompetensen

God kompetensförsörjning, att kunna rekrytera rätt kompetens, är av största vikt för Gotlands utveckling. Grunden läggs med god kvalitet i hela utbildningskedjan, från förskola till
universitet. Snabba förändringar och behov av omställning ställer krav på förmåga till förnyelse och livslångt lärande. Tillgång till god utbildning och bildning på alla nivåer behövs
liksom matchning mot arbetsmarknadens behov. Det är också av yttersta vikt att allas kompetens tas tillvara. I Vårt Gotland 2040 specificeras fyra vägledande inriktningar för det
fortsatta genomförandet:
 Ge alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet med godkända betyg
 Få fler gotlänningar att välja eftergymnasial utbildning
 Matcha arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor
 Skapa en jämställd, inkluderande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv.
3.4.1 Mål till 2027

Ärendenr RS 2020/827 Datum

‣ Samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande
system
Beskrivning

Samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor har under tidigare år drivits av flera,
mer eller mindre väl definierade, konstellationer så som Kompetensplattformen. Detta
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samarbete måste stärkas och definieras i form av ett kompetensråd som präglas av förankring, legitimitet och långsiktighet.
Effektmål 2040





En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Uppföljning

Årlig kvalitativ mätning, med olika indikatorer, genomförs – hur upplever samverkansparterna att samarbetet fungerar? Mätningar kan också ske i form av indikatorer som mäter resultatet av vad vi förväntar oss att samarbetet ska leda till, t ex:
 Ökat antal praktikplatser
 Ökad kunskap om breddad rekrytering
 Ökat nyttjande av RAK (rätt använd kompetens)
 Ökat antal godkända YH-utbildningar

‣ Gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal med rätt kompetens
Beskrivning

En väl fungerande kompetensförsörjning är helt avgörande näringslivets och offentlig sektors varaktighet och tillväxt. Idag uttrycker både privata och offentliga arbetsgivare att de
saknar matchad kompetens att anställa. Problemet är mångbottnat. Utbildningsdimensionering och utbildningsutbud matchas inte mot kompetensbehov. Arbetsgivare har en för snäv
uppfattning kring kompetensen de önskar. Arbetsmarknadsinsatser är i stor utsträckning
organisationscentrerade, och inte personcentrerade.
Effektmål 2040




En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Ärendenr RS 2020/827 Datum

Uppföljning

Uppföljning sker genom analys av samverkan mellan skola och arbetsliv – hur är arbetsgivare involverade i olika utbildningar? Analys för att se förändringar av dimensionering och
utbildningsutbud på gymnasieskolan behöver även genomföras. Indikatorer:
 Antal utbildningar som finns
 Antal eleverna som får en matchad anställning efter utbildningen
 Antal projekt som pågår inom området

‣ Validering, samt utbildning på olika nivåer som efterfrågas av arbetsgivare,
erbjuds genom olika flexibla former och av flera olika utbildningsanordnare
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Beskrivning

Validering är ett effektivt verktyg för att på kort tid stärka och/eller vidimera kompetens
hos individer i utbildning eller i anställning. Kunskapen om validering och dess möjligheter
är relativt låg och behöver stärkas hos beslutsfattare, tjänstepersoner, arbetsgivare och potentiella validanter.
Effektmål 2040





En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande

Uppföljning

Uppföljningen sker genom kontinuerlig kvantitativ mätning som även behöver kompletteras med att analysera branschområden där validering nyttjats och förankringsinsatser för att
stärka kunskaper genomförts. Indikatorer:
 Antal företag som nyttjat validering
 Antal validerade individer

‣ Andel gymnasieexaminerade som påbörjat eftergymnasial utbildning inom 3
år efter gymnasiet ökar
Beskrivning

Att kunna påbörja eftergymnasial utbildning tar avstamp i en rad olika förutsättningar. För
att kunna tillgodose den kunskap och de värden som skolan förmedlar behöver en känna
sig trygg i skolan. Data från 2020 visar att en av fem elever tyvärr inte gör det. Andelen
gymnasieelever med examen inom 4 år är fortfarande låg. Det är också skillnader mellan
män (2021 – 68,5%) och kvinnor (2021 – 70,1%). Gällande andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar 2 år efter avslutad gymnasieexamen så tillhör Gotland kvartilen med lägst nivå.
Effektmål 2040

God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande

Ärendenr RS 2020/827 Datum

Uppföljning

Uppföljning sker genom kvantitativ och kvalitativ metod. En kvalitativ metod används för
att komplettera och bredda förståelsen för resultatet av nedanstående indikatorer. Alla mätningar ska delas upp per kön. Indikatorer:
 Andelen elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan
 Andelen gymnaiseelever med examen inom 4 år
 Andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar 2 år efter
avslutad gymnasieexamen
 Andelen ungdomar som påbörjar eftergymnasial utbildning
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3.4.2 Insatsområden

‣ I samverkan med utvecklingsaktörer driva ett väl fungerande kompetensråd
Beskrivning

För att nå framgång inom området kompetensförsörjning behövs en bred förankrad infrastruktur kring informationsspridning, kommunikation, uppföljning och utvärdering. Detta
kan endast uppnås genom styrning i samverkan. Involverade aktörer behöver ha gemensamma målbilder kring var vi ska. Sen behöver de ta arbetet till sina egna organisationer
och omvandla gemensamma mål till organisationsmål. Ett arbete inom ett kompetensråd
behöver kretsa kring långsiktighet, hållbarhet, systematik och effektivitet.
Förslag på aktörer












Arbetsförmedlingen
Fackliga organisationer
Fenomenalen
Gutegymnasiet
Länsstyrelsen i Gotlands län
Offentliga och privata arbetsgivare
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
Studieförbunden
Uppsala Universitet Campus Gotland
Yrkesakademin

‣ Ta fram kunskapsunderlag för ett väl fungerande regionalt kompetensförsörjningsarbete
Beskrivning

Uppföljning, utvärdering, analys och lärande är grundläggande byggstenar för ett hållbart
och långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. Gemensamma mål och organisationernas mål
behöver ta avstamp i kunskapsunderlag som är korrekta och omfattande.
Förslag på aktörer

Ärendenr RS 2020/827 Datum









Arbetsförmedlingen
Fackliga organisationer
Fenomenalen
Gotland Grönt Centrum
Gutegymnaiset
Länsstyrelsen i Gotlands län
Offentliga och privata arbetsgivare
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Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
Studieförbunden
Uppsala Universitet Campus Gotland
Yrkesakademin

‣ Skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad där kompetensen
möter behoven
Beskrivning

Gotland har en begränsad arbetsmarknad där problemen med att attrahera kompetens utanför Gotlands gränser är uppenbara. Samtidigt har Gotland en relativt stor mängd individer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.
Privata och offentliga arbetsgivare behöver omvärdera synen på kompetens så att den även
inkluderar det vi idag inte uppfattar som kompetenta individer. I detta arbete är det av yttersta vikt att gå från en organisationscentrerad arbetsmarknad till en personcentrerad arbetsmarknad. Arkitekterna på arbetsmarknaden behöver således samlas kring individen,
och att individen inte hoppar runt mellan olika organisationer.
Förslag på aktörer






Arbetsförmedlingen
Offentliga och privata arbetsgivare
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
Studieförbunden

3.5 Stärk tillgängligheten (del av)

Ärendenr RS 2020/827 Datum

För människors möjligheter att resa, transportera varor och använda tjänster är tillgången
till väl fungerande kommunikationssystem, fysiska och digitala, avgörande. Det gäller transporterna till, från och på Gotland. De är också viktiga för att andra funktioner i samhället
ska fungera. Ö-läget gör förbindelserna med omvärlden till en nyckelfråga. Samtidigt finns
stora utmaningar när fossila drivmedel ska fasas ut och klimatmålen ska nås.
Prioriteringen Stärk tillgängligheten har i den regionala utvecklingsstrategin följande fyra inriktningar:
 Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem
 Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden
 Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar
 Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur
I detta program ligger fokus på den sista inriktningen ”Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur”. Övriga inriktningar under denna prioritering behandlas i programmet för
klimat, miljö och energi.
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3.5.1 Mål till 2027

‣ Gotland placerar sig länsvis topp tre i landet när det gäller tillgänglighet och
prestanda för såväl fasta som mobila nät för digital kommunikation
Beskrivning

För att nå målet krävs att Gotland är öppet för den tekniska utvecklingen och arbetar aktivt
för att bibehålla hög tillgänglighet och prestanda inom den hårda digitala infrastrukturen. I
begreppet ”prestanda” ligger också robusthet och säkerhet.
Effektmål 2040





God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar

Uppföljning

Mäts genom ett antal kvalitetsmått för nätstandard och nätaccess vilket resulterar i en nationell ranking.

3.5.2 Insatsområden

‣ Fortsatt utveckling av näten för fast och mobil digital kommunikation på Gotland
Beskrivning

Inom IT-området ligger inriktningen på att fortsätta utveckla nätinfrastrukturen för både
fast och mobil digital kommunikation. En insats som ytterligare skulle förbättra Gotlands
robusthet är att etablera en kopplingspunkt som kan vända den digitala trafiken (åtminstone mejl och telefoni) inom ön för att lokal kommunikation skall kunna upprätthållas
även om Gotland blir avskuret från fastlandet.
Förslag på aktörer

Ärendenr RS 2020/827 Datum









Fiberföreningar
Gotlands Energi AB (GEAB)
Marknadsaktörer/operatörer inom fast och mobil digital kommunikation (inkl. Terracom AB)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Teknikföretag
Utvecklare

‣ Skapa förutsättningar för stärkt digital tjänsteutveckling genom vidareutveckling av mjuk infrastruktur
26 (34)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Näringslivets förutsättningar och innovation

Beskrivning

Mjuk infrastruktur är tillsammans med robust bredbandsinfrastruktur förutsättningar för en
stärkt digital kommunikation, stärkt konkurrenskraft och för att möjliggöra effektiviseringsvinster. Digitalt informationsutbyte kräver bland annat gemensamma standarder, begreppsmodeller och trafikhantering. Insatsområdet bidrar till att stärka Gotland i positionen som
en digitalt tillgänglig plats.
Förslag på aktörer








Almi Företagspartner Gotland
Post- och telestyrelsen
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen)
Science Park Gotland
Tillväxtverket
Uppsala Universitet Campus Gotland

3.6 Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning (del av)

Bostadsplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i
bostadsbeståndet till följd av demografins förändringar och hur krav och önskemål från befolkningen förväntas utvecklas. Att följa och analysera hur detta förändras över tid är en
nyckelfråga för att nå många av de viktiga målen i samhällsplaneringen och något som
måste ske kontinuerligt.
För att möjliggöra en fortsatt positiv tillväxt för Gotland måste åtgärder vidtagas som kan
bidra till att utveckla de bostäder som efterfrågas och att detta sker i syfte att skapa goda
boendemiljöer för alla. En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att skapa
ett attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett socialt och
miljömässigt hållbart perspektiv. Det gäller inte enbart att bygga bostäder, utan det handlar
om att bygga samhällen. En hållbar samhällsplanering handlar, förutom om fysiska strukturer, även om sociala aspekter som livsstil, hälsa, rörelsemönster, ekonomiska förutsättningar samt delaktighet i att påverka sin livsmiljö.

Ärendenr RS 2020/827 Datum

Prioriteringen Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning har i den regionala utvecklingsstrategin följande tre inriktningar:
 Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för alla
 Utveckla attraktiva och väl gestaltade bostäder och boendemiljöer
 Verka för en resurseffektiv bebyggelse

3.6.1 Mål till 2027

‣ Minst 300 bostäder per år har i genomsnitt byggts på Gotland 2022−2027
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Beskrivning

En utgångspunkt för att bygga bostäder på rätt plats och vid rätt tillfälle är att det finns
mark som är planlagd för ändamålet. Redan planlagd mark kortar ledtider i byggprojekt, då
det är tidsmässigt en lång process att ta fram en ny detaljplan. Planlagd mark för bostäder
är en begränsad resurs och måste därför säkerställas. Den permanenta befolkningen behöver öka över hela Gotland. Det behöver byggas bostäder som genomsnittsgotlänningen har
råd med, och för att öka och stärka bostadsbyggandet på landsbygder krävs stimulans.
Effektmål 2040





En god, jämlik och jämställd hälsa
En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Uppföljning

Uppföljningen sker genom kontinuerlig analys av indikatorer som mäter antal bostäder som
byggts och är inflyttningsklara. Viktigt räkna faktiskt antal bostäder, inte startbesked för
byggprojekt. Viktigt att mäta bostäder som produceras för permanent boende, inte för fritidsboende. Indikator:
 Antal byggda bostäder/lägenheter av olika kategorier
‣ Den genomsnittliga kötiden för en anvisad lägenhet inom respektive område
(landet/norr, Visby, landet/söder) inom GotlandsHem har 2027 minskat med
25% jämfört med 2022
Beskrivning

Kötiden för en hyresrätt är oacceptabelt lång i de flesta orter på Gotland, men framför allt
för den som söker en hyreslägenhet i Visby med omnejd. Det finns en stor efterfrågan på
hyresbostäder, samtidigt som många aktörer väljer bort denna bostadsform vid tillskapande
av nya bostadsområden till förmån för mer ekonomiskt lukrativa alternativ.
Detta gör det än mer viktigt att säkerställa tillskapandet av ett tillräckligt antal hyresrätter.
Ett av de absolut säkraste instrumenten en kommun har är det allmännyttiga bostadsbolaget och här behövs tydliga ägardirektiv som styr mot kommunens bostadspolitiska mål. I
en del kommuner är tomträtt en vanlig upplåtelseform för att säkra tillskapandet av hyresrätter, något som även bör vara ett instrument som Region Gotland kan använda.
Effektmål 2040
Ärendenr RS 2020/827 Datum





En god, jämlik och jämställd hälsa
En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Uppföljning

Årlig kvalitativ mätning, med olika indikatorer, genomförs. Mätningar sker i samverkan
med Gotlandshem:
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Den genomsnittliga kötiden för en anvisad lägenhet inom respektive område (landet/norr, Visby, landet/söder) inom GotlandsHem har 2027 minskat med 25% jämfört
med 2022

3.6.2 Insatsområden

‣ Säkerställ tillgången till planlagd mark för bostadsändamål över hela Gotland
Beskrivning

För att ett ökat bostadsbyggande ska kunna bli verklighet är det av största vikt att planläggning av mark sker på de platser där det är lämpligt och där bostäder efterfrågas. Här vilar
ett stort ansvar på Region Gotland som med sitt planmonopol är den part som tillser att
planerna slutligt antas och att byggandet kan genomföras. Inte minst finns det stora möjligheter och förhoppningar på den nya beslutade samhällsbyggnadsprocessen med samverkan
över nämnds- och förvaltningsgränser. Det finns också stora fördelar med att organisera en
tätare dialog och en förbättrad samverkan mellan parterna på marknaden.
Förslag på aktörer






GotlandsHem
Privata bostadsbyggare och förvaltare
Privata markägare
Region Gotland (Regionstyrelse-förvaltningen, Teknikförvaltningen, Samhällsbyggandsförvaltningen)

‣ ”Matchning”; det måste byggas rätt bostäder som efterfrågas utifrån ett behov för de som ska bo där
Beskrivning

Ärendenr RS 2020/827 Datum

I den årliga bostadsmarknadsenkäten som genomförs av Boverket bedöms länets bostadsmarknad som helhet vara i obalans samt att det råder fortsatt brist på bostäder i framför allt
Visby. Bostadsefterfrågan bedöms vara stor för alla typer av bostäder och till stor del koncentrerad till Visby. Att fokus ligger på Visby beror huvudsakligen på den lokala arbetsmarknaden,
närheten till service samt att Gotland har en utpräglad säsongsekonomi. Visby har Gotlands
största arbetsmarknad och viljan att arbetspendla mer än någon mil är begränsad. Icke desto
mindre finns det ett behov av bostäder i flertalet tätorter på ön och av tomtmark för byggande
av småhus över hela ön.
Förslag på aktörer





GotlandsHem
Privata bostadsbyggare och –förvaltare
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Tekniska förvaltningen)
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‣ Lokal samverkan mellan bygden och skolan, attraktionskraft och bostadsbyggande
Beskrivning

Skolan är en viktig del av samhällsutvecklingen på Gotland, men flera skolor har behov av
ett utökat elevunderlag. För att nå framgång behöver skola och bygd samverka, och det arbete som kontinuerligt pågår inom ramen för landsbygdsutveckling och bostadsförsörjning
behöver förstärkas i ett samarbete med skolorganisationen.
Det finns ett starkt engagemang i Gotlands bygder, hos det lokala näringslivet och lokala
utvecklingsaktörer (föreningar och utvecklingsbolag), och en vilja till dialog och samhandling kring bygdens utveckling. Den dialogen mellan Region Gotland och bygderna behöver
tas vidare och kraften som finns i lokalsamhällena tas tillvara i strävan mot en än mer levande landsbygd med kvalitativa skolor och ett bostadsutbud som möter efterfrågan. Region Gotland beslutade 2021 om ett pilotprojekt avseende lokal samverkan mellan bygd
och skola, attraktionskraft och bostadsförsörjning i områdena Kräklingbo och Stenkyrka
med omnejd.
Förslag på aktörer






GotlandsHem
Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)
Privata bostadsbyggare och –förvaltare
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Tekniska förvaltningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)

‣ Förbättra bostadssituationen för studenter, sammanhållen satsning med förebild från andra studieorter
Beskrivning

De senaste åren har efterfrågan varit särskilt stor på mindre bostäder, delvis till följd av polisens och militärens satsningar på Gotland, men också på grund av att Uppsala universitet
Campus Gotland har och kommer att utöka antalet studenter. För studenter, som ofta saknar egen bil för pendling, är god kollektivtrafik och/eller närhet till Campus av största vikt
vid val av boendeort.
Förslag på aktörer

Ärendenr RS 2020/827 Datum







GotlandsHem
Privata bostadsbyggare och förvaltare
Region Gotland (Regionstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen)
Studentkåren Rindi
Uppsala Universitet Campus Gotland
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4. Fördjupning – att arbeta med genomförandeprogram
Det är många aktörer som bidrar till Gotlands utveckling. Genomförandeprogrammen visar vad som prioriteras i det gemensamma arbetet till år 2027 för att nå de långsiktiga målen
i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Syftet är att skapa handlingskraft i
frågor där ingen enskild aktör ensam kan stå för genomförandet och där det är särskilt viktigt med koordinering och samhandling.
4.1 Tidsperspektiv för genomförandeprogrammet

Siktet för den första omgången genomförandeprogram är 2027. Samtidigt behöver arbetet
vara flexibelt och möjliggöra omprioriteringar vid behov. Därför kan en översyn behövas
redan under 2023 (efter valet 2022). Framgent kan en mandatperiod vara en lämplig tidsperiod för genomförandeprogrammen.
4.2 Vårt Gotland 2040 sätter de långsiktiga målen

Ärendenr RS 2020/827 Datum

I Vårt Gotland 2040 – den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gotland finns de långsiktiga målen för en hållbar regional utveckling på Gotland. Det är i Vårt Gotland 2040
som genomförandeprogrammen tar avstamp. Utgångspunkten för Vårt Gotland 2040 är de
samhällsutmaningar Gotland står inför och som alla aktörer gemensamt eller var för sig behöver arbeta med för att möta. För att möta utmaningarna består den regionala utvecklingsstrategin av en vision, tre övergripande mål med effektmål liksom tio prioriteringar
som ska vägleda regionalt utvecklingsarbete med fokus på 2040. Läs mer om strategin i sin
helhet på www.gotland.se/gotland2040
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4.3 Ett samordnat genomförande är en del av det regionala utvecklingsansvaret

Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret. I det ingår att i bred samverkan ta
fram en regional utvecklingsstrategi, att samordna insatser för genomförandet av strategin
samt att följa upp resultaten av utvecklingsarbetet och utvecklingen i länet. Region Gotland
samordnar insatser för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin med stöd av tre
genomförandeprogram varav detta program är ett av dem.
4.4 Fokus på samhandling för att göra skillnad

Genomförandet av Vårt Gotland 2040 sker på två sätt som ömsesidigt förstärker varandra.
Dels genom gemensam kraftsamling i tre genomförandeprogram med olika inriktning: Klimat, miljö, energi, Näringslivets förutsättningar och innovation och Social välfärd. Dels genom att gotländska och nationella utvecklingsaktörer, i sin verksamhet och i planer och program som
tas fram, beaktar målen för Gotlands långsiktiga utveckling.
Det innebär att genomförandeprogrammen har fokus på samhandling kring prioriterade
mål och insatsområden. Det vill säga, den spetsen ska bidra till ett starkt mervärde genom
att åstadkomma en förändring som inte varit möjlig utan de val och prioriteringar som genomförs gemensamt mellan aktörerna. Genomförandeprogrammen innehåller inte allt som
görs för att röra sig i önskad riktning mot 2040. Utöver det kan olika aktörer i sin egen
verksamhet bidra till att nå målen i Vårt Gotland 2040.

Ärendenr RS 2020/827 Datum

4.5 Hur ska genomförandeprogrammet användas?

Programmet är en gemensam plattform för gotländska och nationella utvecklingsaktörer
och innehåller gemensamma uppföljningsbara mål och insatsområden. Det betyder inte att
formella ansvarsområden för olika aktörer ska frångås. Varje medverkande aktör sätter
också sina egna mål och följer upp det egna arbetet inom ramen för sin styr- och budgetprocess. De olika genomförandeprogrammen är tematiskt indelade, inte målgruppsindelade. Det betyder att alla tre genomförandeprogram riktar sig till myndigheter, akademi, näringsliv, utvecklingsbolag och föreningsliv. Region Gotland samordnar och följer upp genomförandeprogrammen.
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Programmet utgör underlag för finansiering och resursallokering. Aktörerna kan, framför
allt offentliga, styra sin ordinarie budget i programmets riktning. Region Gotland använder
programmet för prioritering och beslut om statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.
Dessa medel kan användas för att medfinansiera satsningar med privata, nationella och europeiska medel för regional utveckling.
Statliga myndigheter kan ha satsningar inom olika sakområden där medel kan sökas. EU:s
struktur- och investeringsfonder är vidare en stor del av finansieringen för regionala utvecklingsinsatser. Det är exempelvis den europeiska socialfonden ESF + (kompetensförsörjning och arbetsmarknad), den europeiska regionala utvecklingsfonden (företagande,
forskning och utveckling), landsbygdsprogrammet (landsbygdsutveckling) samt Interreg
(gränsöverskridande program mellan olika medlemsländer). Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, har medel som regioner och lärosäten
söker i konkurrens med andra.
4.6 Ett utvecklat hållbarhetsarbete

Målen i Vårt Gotland 2040 är mål för en hållbar utveckling på Gotland och integrerar FN:s
globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. I Vårt Gotland 2040 beskrivs de genomgående perspektiven för en hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Detta övergripande synsätt ligger till grund för mål och prioriteringar i Vårt Gotland 2040
och tas vidare i genomförandet av strategin. I de insatser som görs inom regionalt utvecklingsarbete, baserat på genomförandeprogrammen, behöver hållbarhetsperspektiven vägas
in på ett sätt som ökar takten i den omställning som Vårt Gotland 2040 syftar till. Hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del av all utveckling, alla insatser, projekt och alla affärsmässiga beslut. Hållbarhetsintegrering är ett verktyg för detta.
4.7 Arbetsformer och uppföljning

Ärendenr RS 2020/827 Datum

Arbetsgrupper, uppdrag, projekt etc. bildas kring insatsområden i genomförandeprogrammet. I flera av insatsområdena finns pågående arbete att bygga på, med särskilda handlingsplaner eller fördjupande strategier, som ges ett tydligare fokus genom målen i genomförandeprogrammet. Inom andra insatsområden kommer handlingsplaner eller liknande eventuellt behöva tas fram, för att underlätta arbetet. Även 2027 ligger en bit bort i tid och aktiviteter per år behöver planeras. Region Gotland har i uppdrag att samordna insatser för genomförande. Det innebär inte att Region Gotland alltid kommer vara den som driver arbetet i respektive insatsområde. Det kan variera mellan insatsområdena och är en fråga att
komma överens om.
Det finns ett nära samarbete mellan utvecklingsaktörer på Gotland, en styrka att bygga vidare på. Forum och plattformar för dialog är betydelsefullt i arbetet, för att bygga tillit och
en gemensam samverkanskultur. En tydlig struktur för dialog och samhandling kring arbetet inom genomförandeprogrammen behövs för att koordinera arbetet. Till varje genomförandeprogram kopplas ett samverkansråd med tydliga instruktioner kring uppdrag och sammansättning.
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En väsentlig del i arbetet med programmet är former för att tillsammans följa upp, analysera och kommunicera det gemensamma resultatet. Region Gotland har i uppdrag att följa
upp resultat av regionala utvecklingsinsatser vilket görs genom uppföljning av genomförandeprogrammen. Målen för 2027 följs upp årligen. Till det kommer frågor om vad som har
gjorts inom respektive insatsområde och vad det har gett för resultat. Uppföljningen görs
av Region Gotland, sker i dialog mellan samverkande aktörer och diskuteras i det samverkansråd som kopplas till programmet. Planering, insatser, uppföljning och analys kring genomförandeprogrammen utgör ett ”årshjul för Gotland” och strukturerar det gemensamma arbetet på väg mot Vårt Gotland 2040.

Ärendenr RS 2020/827 Datum

Region Gotland har också i uppdrag att följa utvecklingen i länet vilket görs genom en årlig
uppföljning av samtliga effektmål till 2040. Uppföljningen av såväl genomförandeprogrammens resultat samt av läget i länet presenteras vid en årlig konferens med arbetsnamnet Hur
går det för Gotland?
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Genomförandeprogram för näringslivets
förutsättningar och innovation 20222027

Ärendenummer: RS 2020/827
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige



Förslaget till genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation 2022-2027 godkänns.

Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över sammansättning
och arbetsformer för Tillväxtrådet, i relation till en regional
samverkansstruktur med syfte att underlätta genomförande av
genomförandeprogrammen.

Sammanfattning

Ett utkast till genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation utgör beslutsunderlag. Programmet tar utgångspunkt i den
regionala utvecklingsstrategin (RUS), Vårt Gotland 2040, som antogs av
regionfullmäktige i februari 2021 (RF 2021-02-22 §4) och är ett av tre
genomförandeprogram (övriga två är Klimat, miljö och energi samt Social välfärd).
Syftet med genomförandeprogrammen är att konkretisera vad som behöver
göras på kort sikt för att nå de långsiktiga målen i Vårt Gotland 2040. Den
första omgången genomförandeprogram (Näringslivets förutsättningar och
innovation samt Klimat, miljö och energi) omfattar perioden 2022-2027.
Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation
innehåller 16 mål och 25 insatsområden som är indelade utifrån följande
prioriteringar i Vårt Gotland 2040: stärk och utveckla näringslivet, stimulera
innovation och förnyelse, utveckla attraktionskraften, säkra kompetensen, stärk
tillgängligheten, skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning.
Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation bidrar till att Region Gotland uppfyller kraven enligt lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, att utarbeta och fastställa en strategi för
länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin, samt att följa upp,
låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala
tillväxtarbetet. Region Gotland samordnar insatser för genomförande av den
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regionala utvecklingsstrategin samt följer upp det regionala utvecklingsarbetet
med stöd av tre genomförandeprogram, varav detta program är ett.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation bidrar till en hållbar utveckling på Gotland, vilket även avser en
god ekonomiskt utveckling och tillväxt.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation bidrar till att stärka arbetet för en hållbar utveckling på
Gotland. Sett utifrån ett större perspektiv är den ekonomiska utvecklingen,
både samhällets och individens, av vikt för barn och unga då det påverkar
uppväxtvillkor och livschanser. En hållbar utveckling på Gotland är av största
vikt för kommande generationer.
4. Jämställdhetsperspektiv
Jämställdhetsperspektivet är ett särskilt genomgående perspektiv i Vårt
Gotland 2040. Jämställdhet en av de viktigaste drivkrafterna och en hävstång
för Gotlands utvecklings, tillväxt- och innovationsförmåga.
Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation
innehåller inga insatsområden som särskilt utformats för att öka jämställdheten,
men mål i programmet, exempelvis ”Andel gymnasieexaminerade som påbörjat
eftergymnasial utbildning inom 3 år efter gymnasiet ökar”, kan bidra till en
ökad jämställdhet på längre sikt. Men för att uppnå detta behöver
jämställdhetsperspektivet vara särskilt viktigt att beakta i genomförandet och
utvärderingen av kommande insatser och mål.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogrammet för näringslivets
förutsättningar och innovation tar utgångspunkt i samhandling med aktörer
över hela Gotland. I genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation synliggörs det geografiska perspektivet och landsbygdssäkring
särskilt under prioriteringen ”Utveckla attraktionskraften”.
6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogrammet för näringslivets
förutsättningar och innovation bidrar till en positiv utveckling för klimat och
miljö. Näringslivet har en viktig roll i klimat- och energiomställningen och kan
bidra till en positiv utveckling för vårt klimat och vår miljö. Detta syns särskilt i
prioriteringen ”Stimulera innovation och förnyelse”. Prioriteringen tar sin
utgångspunkt i Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021-2027 (RS
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2021/1148) där näringslivets energiomställning är identifierat som ett av
Gotlands tre styrkeområden.
Ärendets behandling under mötet

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

RS 2020/625, § 109, Uppdrag att revidera tillväxtprogrammet 2016-2020,
2020-04-29.
Regionfullmäktige § 4, 2021, Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS).
2021-02-22
RS 2020/827. Information: Genomförandeprogram för Näringslivets
förutsättningar och innovation. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
2021-08-25.
RS 2020/827. Information om utkast till genomförandeprogram för
näringslivets förutsättningar och innovation. Regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2021-10-27.
RS 2020/827. Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-19.
RS 2020/827. Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation.
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-14
Skickas till

Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Tillväxtverket
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Mottagare
Regionstyrelsen

Indikatorer för uppföljning av effektmålen i Vårt Gotland
2040

Förlag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

Region Gotland ska, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, följa
utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala
utvecklingsarbetet i länet. Syftet med indikatorer för uppföljning av
effektmålen i Vårt Gotland 2040 är att löpande följa utvecklingen i länet med
sikte på 2040 och beslutade effektmål. Indikatorerna utgör en delmängd av den
samlade uppföljningen. Det finns totalt 53 valda indikatorer till elva av tolv
effektmål. Indikatorer för effektmålet God beredskap och god förmåga att hantera
samhällsstörningar finns ännu inte framtagna utan kompletteras senare.
Indikatorerna har, på samma sätt som indikatorerna för målen i Region
Gotlands styrkort, fastställts av regiondirektör. Fastställda indikatorer ses över
årligen och möjlighet finns till revidering. Den regionala utvecklingsstrategin,
Vårt Gotland 2040, ska enligt förordningen (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete ses över minst en gång mellan varje val. En sådan översyn kan
innebära revideringar av mål och därmed även av indikatorer.
Ärendebeskrivning

Region Gotland ska, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, följa
utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala
utvecklingsarbetet i länet. Enligt förordningen (2017:583) för regionalt
tillväxtarbete ska arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ske
löpande, systematiskt och långsiktigt. Uppföljningen och utvärderingen ska
göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik ska
redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns
särskilda skäl mot detta.
Syftet med indikatorerna för effektmålen i Vårt Gotland 2040 är att med stöd
av dem följa utvecklingen i länet i riktning mot 2040. Att löpande följa
utvecklingen med stöd av indikatorerna utgör en delmängd av den samlade
uppföljningen. En årlig uppföljningsrapport ska ligga till grund för gemensamt
lärande och vidareutveckling av regionalt utvecklingsarbete.
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Processen att ta fram förslag på indikatorer gjordes under våren 2021 med stöd
av en konsult och i samarbete med strateger på regionstyrelseförvaltningen.
Regionala utvecklingsutskottet fick 2021-06-02 § 45 information om ett första
förslag på indikatorer med möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter. Under
hösten 2021 gjordes ytterligare kvalitetssäkring av berörda strateger och
enhetschefer. Några förändringar av indikatorer gjordes baserat på detta. Nu
finns totalt 53 valda indikatorer till elva effektmål. Indikatorer för effektmålet
God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar finns ännu inte
framtagna utan kompletteras senare.
Indikatorerna har, på samma sätt om indikatorerna för mål i Region Gotlands
styrkort, fastställts av regiondirektör. Fastställda indikatorer ses årligen över
och möjlighet finns till revidering. Revideringen hålls samman av
regionstyrelseförvaltningen och fastställs av regiondirektör. Förändringar
presenteras för regionstyrelsen för information. Den regionala
utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040, ska enligt förordningen (2017:583)
om regionalt tillväxtarbete ses över minst en gång mellan varje val. En sådan
översyn kan innebära revideringar av mål, effektmål och därmed även av
indikatorer.
Bilagd rapport redovisar de indikatorer som valts för att följa samhällsutvecklingen i länet, i relation till effektmålen i Vårt Gotland 2040.
Utgångspunkter för val av indikatorer har varit








Att de ska visa på kärnan i de effektmål som ska nås (men kan inte ge
en heltäckande bild av varje effektmål).
Att de helst ska kunna uppdateras varje år (men för vissa
effektmål/ämnesområden blir det ett längre intervall på grund av
mätfrekvens).
Att de ska när det är relevant gå att dela upp på kön, i förekommande
fall även ålder och utbildningsnivå.
Att de ska bygga på data av god kvalitet och företrädesvis kunna
hämtas utan kostnad från tillgänglig nationell statistik.
Att när så är möjligt använda indikatorer från Koladas uppföljning av
Agenda 2030 i kommuner och regioner.
Att jämförelser ska göras med riket och huvudsakligen med andra
regioner, eftersom fokus är regional utveckling. När det är relevant kan
dock jämförelse göras med andra kommuner. Det är inte alltid rimligt
att jämföra Gotland med större regioner. Utvecklingen över tid på
Gotland ska också redovisas.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att urvalet av indikatorer väl speglar den önskade
samhällsutveckling som uttrycks i effektmålen till 2040 och därmed väsentliga
delar för en hållbar utveckling. Målen är breda och indikatorer kan endast ge en
fingervisning av om utvecklingen går åt rätt håll. Den gemensamma analysen
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av uppföljningen av målen med stöd av indikatorerna är en väsentlig del för ett
gemensamt lärande. Till det kommer uppföljning av regionalt utvecklingsarbete
som tillsammans med andra variabler kommer påverka utvecklingen i länet
mot effektmålen 2040.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att uppföljningen med stöd av dessa indikatorer bidrar till att
Region Gotland uppfyller kraven enligt lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar och förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete,
avseende att löpande göra en analys av de särskilda förutsättningarna för
hållbar regional utveckling i länet och att följa upp samt utvärdera resultaten av
det regionala utvecklingsarbetet.
2. Ekonomiskt perspektiv

Bedömningen är att indikatorerna dels ger en god bild av såväl
förutsättningarna för, som utfallet av, en god ekonomisk utveckling på
Gotland. Indikatorerna är valda för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna
hämta aktuell statistik. Att utveckla formerna för gemensam analys och
kommunikation om resultatet innebär en ambitionshöjning sett till tidigare
arbetsformer, men är nödvändigt för att uppfylla den samordnande rollen som
regionalt utvecklingsansvarig aktör.
3. Barnperspektiv

Bedömningen är att det finns indikatorer som belyser barns situation, framför
allt avseende de något äldre barnen. Det är indikatorer för effektmålen En god,
jämlik och jämställd hälsa, En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor, God
utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande och En inkluderande
arbetsmarknad där kompetensen möter behoven. Till exempel för elever i årskurs 9
avseende alkoholkonsumtion, trygghet i skolan och behörighet till
yrkesprogram. Andra indikatorer är barn och unga mellan 0-19 år i ekonomiskt
utsatta hushåll, fullföljd gymnasieexamen inom 4 år, unga mellan 17-24 år som
varken arbetar eller studerar, etablering på arbetsmarknaden eller studier 2 år
efter gymnasieutbildning. Vidare visar indikatorn om anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i nära relationer även på barns uppväxtvillkor.
Sett i ett större perspektiv är indikatorer om den ekonomiska utvecklingen,
både samhällets och individens, av vikt för barn och unga då det påverkar
uppväxtvillkor och livschanser. Indikatorerna som visar hur väl Gotland klarar
klimatomställning och miljö är av största vikt för kommande generationer och
därmed ur ett barnperspektiv.
4. Jämställdhetsperspektiv

Bedömningen är att kravet på att statistiken ska redovisas med kön som
övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta, är
grundläggande för att belysa jämställdhetsperspektivet. Jämställdhet behöver
tas vidare i analysen av uppföljningen.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Bedömningen är att det för merparten av indikatorerna är svårt att få statistik
nedbruten på den geografiska nivå som behövs för att kunna visa på
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utvecklingen på Gotland sett till olika landsbygder på ön. Däremot är
frågeställningarna för att utveckla det geografiska perspektivet av största vikt i
den gemensamma analys som Region Gotland och övriga gotländska
utvecklingsaktörer behöver göra utifrån resultatet av uppföljningen.
6. Klimat och miljöperspektiv

Bedömningen är att urvalet indikatorer kring växthusgasutsläpp och energi kan
ge den övergripande bild som behövs av utvecklingen, när de redovisas på det
sätt som avses, dvs. uppdelat per sektorer. Länsstyrelsens uppföljning av
nationella miljömål samt även klimat och energi är ett viktigt komplement i
uppföljningen av utvecklingen på Gotland. En faktor att beakta är att
statistiken avseende utsläpp av växthusgaser bygger på nationella utsläpp
fördelade regionalt, vilket behöver tas med i analysen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (RS 2022/583) 2022-03-14
Tjänsteskrivelse (RS 2018/1237) 2021-05-19, underlag till regionala
utvecklingsutskottet 2021-06-02 § 45
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Peter Lindvall
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1. Inledning
Region Gotland svarar dels för en samlad uppföljning av hur utvecklingen ser ut på Gotland, dels för vad regionalt utvecklingsarbete resulterat i. Den årliga uppföljningen ska ligga
till grund för gemensamt lärande och vidareutveckling av regionalt utvecklingsarbete.
I denna rapport finns de indikatorer som valts för att följa samhällsutvecklingen i länet, i
relation till effektmålen till 2040 i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Effektmålen är tillstånd i samhälle och miljö som vi vill ha och som vi vill att regionala utvecklingsinsatser ska bidra till. De påverkas av många aktörer och skeenden på flera nivåer.
Indikatorerna är mått som ska användas i bedömningen av framgång i förhållande till beslutade effektmål och övergripande mål och som därför är viktiga att följa över tid för att
påvisa om samhällsutvecklingen går i rätt riktning.

Observera att numreringen på effektmål inte är densamma på bilden som i rapportens innehållsförteckning.

1.1 Uppföljning en del av det regionala utvecklingsansvaret

Region Gotland ska, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, följa utvecklingen i länet och
analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet i länet. Indikatorerna i
rapporten har till syfte att följa upp utvecklingen i länet och utgör en delmängd av den samlade uppföljningen. För uppföljning av resultat av regionalt utvecklingsarbete kommer genomförandeprogram för Vårt Gotland 2040 att utgöra ramen.
Enligt förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete ska arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt. Uppföljningen och
utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik ska
redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot
detta.
Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

1.2 Utgångspunkter för val av indikatorer

Utgångspunkter för val av indikatorer har varit



Att de ska visa på kärnan i de effektmål som ska nås (men kan inte ge en heltäckande bild av varje effektmål).
Att de helst ska kunna uppdateras varje år (men för vissa effektmål/ämnesområden
blir det ett längre intervall på grund av mätfrekvens).
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Att de ska när det är relevant gå att dela upp på kön, i förekommande fall även ålder och utbildningsnivå.
Att de ska bygga på data av god kvalitet och företrädesvis kunna hämtas utan kostnad från tillgänglig nationell statistik.
Att när så är möjligt använda indikatorer från Koladas uppföljning av Agenda 2030
i kommuner och regioner.
Att jämförelser ska göras med riket och huvudsakligen med andra regioner, eftersom fokus är regional utveckling. När det är relevant kan dock jämförelse göras
med andra kommuner. Det är inte alltid rimligt att jämföra Gotland med större regioner. Utvecklingen över tid på Gotland ska också redovisas.

Processen att ta fram förslag på indikatorer gjordes under våren 2021 med stöd av en konsult och i samarbete med sakkunniga strateger på regionstyrelseförvaltningen. I juni 2021
fick regionala utvecklingsutskottet information om föreslagna indikatorer med möjlighet till
frågor och synpunkter. Under hösten 2021 gjordes ytterligare kvalitetssäkring av berörda
strateger och enhetschefer. Några indikatorer har justerats baserat på detta.
1.3 Revidering av fastställda indikatorer

Fastställda indikatorer ses årligen över och möjlighet finns till revidering. Revideringen hålls
samman av regionstyrelseförvaltningen och fastställs av regiondirektör. Förändringar presenteras för regionstyrelsen för information. Den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040, ska enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ses över minst en
gång mellan varje val. En sådan översyn kan innebära revideringar av mål, effektmål och
därmed även av indikatorer.
1.4 Effektmål och indikatorer

Nedan redovisas valda indikatorer för effektmålen. Indikatorer för effektmålet God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar finns ännu inte framtagna utan kompletteras
senare.
För samtliga indikatorer som kan hämtas från Kolada redovisas id-nummer. I Kolada finns
ytterligare teknisk information om indikatorn att läsa. I Kolada finns ett urval av nyckeltal
som tagits fram till stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. De
Agenda 2030-indikatorer från Kolada som använts för uppföljning av effektmål till 2040
markeras nedan med symbol för aktuellt globalt hållbarhetsmål. De övriga valda indikatorerna visar också på faktorer som styr i riktning mot globala hållbarhetsmål, men finns inte
med i Koladas urval för Agenda 2030.

2. En god, jämlik och jämställd hälsa
Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

2.1 Invånare 25-74 år med bra självskattat hälsotillstånd

Indikatorn visar andelen (%) invånare mellan 25-74 år som skattar sitt hälsotillstånd som
bra. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat till jämlik hälsa, denna indikator redovisas
per utbildningsnivå. Indikatorn är med för att visa på om befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras på Kolada (U01405, U60507,
U60508, U60509)
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2.2 Elever i årskurs 9 som druckit alkohol senaste 12 månaderna

Indikatorn visar andelen (%) elever i årskurs 9 som druckit alkohol senaste 12 månaderna,
utifrån fråga i CANs undersökning, Har du någon gång druckit alkohol? och här svarat Ja,
under de senaste 30 dagarna eller Ja, under de senaste 12 månaderna. Alkohol kan ge problem både socialt och för psykisk och fysisk hälsa. Resultatet hämtas från Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.
2.3 Invånare 16-84 år som känner sig stressade

Indikatorn visar andelen (%) som svarat "Ganska mycket" eller "Väldigt mycket" på frågan
"Känner du dig för närvarande stressad?". Det fångar en del av självskattad psykisk hälsa i
befolkningen, som i sin tur är en viktig del av total hälsa. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat till jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras på Kolada (U01471). Andelen ska minska för
att bidra till effektmålet.
2.4 Invånare 16-84 år med fetma eller övervikt

Indikatorn visar andelen (%) i befolkningen mellan 16-84 år som beräknas har ett BMI på
25 eller högre. BMI beräknas enligt: vikt (kg) dividerat med längd i kvadrat. Övervikt innebär ett BMI mellan 25 – 29,9 och fetma ett BMI över 30. Indikatorn fångar en del av fysisk
hälsa i befolkningen där övervikt och fetma är en viktig indikator för total fysisk hälsa. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat till jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras vad gäller fetma
på Kolada (U01411). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.

2.5 Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Indikatorn visar andelen (%) invånare mellan 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka. Indikatorn fångar en del av fysisk hälsa i befolkningen där rörelse och motion är en viktig indikator för total fysisk hälsa och även för psykisk hälsa. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat till jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten,
enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras på Kolada (U01429). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

3. En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
3.1 Nöjd Inflytande-Index

Indikatorn Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100, utgår från frågorna: Hur nöjd är du med den
insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter, Hur väl
uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? och Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över
kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande är i din kommun? Delaktighet är en viktig faktor för upplevelsen av
Gotland som attraktiv plats och upplevelsen av livsmiljön. Resultatet hämtas från medbor-
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garundersökningen, Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (U00408). Index ska
öka för att bidra till effektmålet.
3.2 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Indikatorn visar andelen (%) av befolkningen mellan 16-84 år som saknar tillit till andra.
Tillit är en grundpelare i samhällsbygget och viktig del i en attraktiv och trygg livsmiljö. Det
är även en faktor som påverkar vår hälsa. Resultaten är 4-årsmedelvärden, hämtas från
Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor och presenteras på
Kolada (U01413). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet. *

3.3 Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande

Indikatorn visar andelen av befolkningen 16-84 år som upplever att de har lågt socialt deltagande. I den nationella enkäten Hälsa på lika villkor ställs frågan; Har du deltagit i någon
av följande aktiviteter (13 listade aktiviteter samt en övrig) under de senaste 12 månaderna?
Som låg social delaktighet räknas att ha deltagit i högst en aktivitet de senaste 12 månaderna. Indikatorn är med då socialt deltagande är en väsentlig del i en trygg och attraktiv
livsmiljö och en faktor som påverkar vår hälsa. Jämförelser mellan grupper är viktig kopplat
till jämlik hälsa. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten, enkätundersökningen Hälsa
på lika villkor och presenteras på Kolada (U60423). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.
3.4 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikatorn visar andel mellan 0-19 år i ekonomiskt utsatt hushåll. Med ekonomiskt utsatta
avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. De som inkluderas är folkbokförda hos en vårdnadshavare och ingår i helårshushåll vilket innebär att de vuxna i hushållet ska ha varit folkbokförda både 1 jan och 31 dec aktuellt år samt att hushållets disponibla
inkomst ska vara skild från 0 kr. Uppväxtvillkoren bland barn i ekonomiskt utsatta hushåll
är generellt tuffare och kan innebära utmaningar både som barn och senare som vuxen. Resultatet hämtas från Folkhälsomyndigheten och presenteras på Kolada (N02904). Andelen
ska minska för att bidra till effektmålet.

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

3.5 Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, nära relation, inomhus

Indikatorn visar antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna/per 100 000 invånare, som
sker inomhus och där förövaren har en nära relation med offret. Indikatorn är med för att
visa på en viktig fråga för jämställdheten och därmed likvärdiga förutsättningar för hälsa.
Indikatorn säger även något om barns uppväxtvillkor och då barns utsatthet för våld. Sker
färre misshandelsbrott mot kvinnor inomhus kommer det med stor sannolikhet att påverka
barns uppväxtvillkor. Resultatet hämtas från Brottsförebyggande rådet och presenteras på
Kolada (N07401). Antalet ska minska på lång sikt för att bidra till effektmålet. Vetskapen
om det stora mörkertalet kring antal anmälda brott behöver beaktas. Det kan innebära att
det på kort sikt är positivt att antalet ökar, om det är ett resultat av en högre anmälningsbenägenhet.
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3.6 Inrikes flyttnetto

Inrikes flyttnetto är ett attraktionsmått för regionen. Inrikes flyttnetto är antal inrikes inflyttade minus antal inrikes utflyttade dividerat med antalet invånare och redovisas för olika åldersgrupper. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada
(N02101). Flyttnettot ska vara positivt för att bidra till effektmålet.

4. God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
4.1 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Indikatorn visar andelen (%) elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från
grundskolan. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Gymnasiebehörighet är
viktigt för individen och Gotlands kompetensförsörjning. Uppnådd examen från gymnasieutbildning är idag ett krav i allt större omfattning för att få ett arbete och för att som individ hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och
presenteras på Kolada (N15428). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

4.2 Gymnasieelever med examen inom 4 år

Indikatorn visar genomströmningen i gymnasiet och ger en bild av om alla fullföljer gymnasiet. Indikatorn visar andelen (%) elever som började på gymnasiet för 4 år sedan och
som tagit examen. Indikatorn är med för att visa på utmaningarna Gotland har kring att alla
som går på gymnasiet inte slutför studierna. Genom att följa examen inom fyra år får vi
med de elever som behöver extra tid eller studerar utomlands under ett år. Hemkommun
används då det är viktigt att följa hur det går för alla gymnasielever skrivna på Gotland. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N17461). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.

4.3 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

Indikatorn visar andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2
år efter de fullföljt gymnasiet. Indikatorn är med eftersom studier eller arbete är en förutsättning för deltagande i samhället och livslångt lärande. Hemkommun används då det är
viktigt att följa hur det går för alla ungdomar som är skrivna på Gotland. Resultatet hämtas
från Statistiska centralbyrån och Skolverket och presenteras på Kolada (N17434). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.

4.4 Gymnasieexaminerade som påbörjat eftergymnasiala studier inom 3 år

Indikatorn visar övergångsfrekvensen till eftergymnasial utbildning. Övergångsfrekvensen
visar hur stor andel gymnasieexaminerade som går vidare till eftergymnasiala studier inom 3
år efter avgångsåret. Urvalet i statistiken är samtliga program (Gy11), totalt avseende behö-
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riga/obehöriga, totalt avseende betygspoäng. En höjd utbildningsnivå viktigt för att klara
ökade kunskapskrav på arbetsmarknaden och för individens hälsa. Resultatet hämtas från
Statistiska centralbyrån. Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.
4.5 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Indikatorn visar andelen (%) invånare mellan 25-64 år med eftergymnasial utbildning. Eftergymnasial avser eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning. Högutbildade avser eftergymnasial utbildning längre än 3 år samt forskarutbildning. I redovisningen ska såväl totalen som andelen högutbildade redovisas. Indikatorn är
med för att visa på det livslånga lärandet. Indikatorn är dock trögrörlig och i hög grad beroende av den demografiska sammansättningen i befolkningen. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N01982 + N01724). Andelen ska öka för att
bidra till effektmålet.

4.6 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar

Indikatorn visar andelen (%) elever som i Skolenkäten angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig
trygg i skolan". Upplevd trygghet i skolan är en viktig förutsättning för att klara skolan. Ett
livslångt lärande handlar, förutom om tillgången till utbildning, om den enskilda individens
syn på sig själv, sin situation och sin motivation till att vilja lära. Det grundläggs tidigt. Resultaten hämtas från Skolinspektionen och presenteras på Kolada (N15533). Andelen ska
öka för att bidra till effektmålet.

5. Ett klimatneutralt Gotland
5.1 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området i ton CO2-ekvivalenter. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser omräknat till koldioxidekvivalenter. Utsläppen ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp. Indikatorn fångar
de samlade utsläppen av växthusgaser och redovisas fördelat på sektorer. Resultatet hämtas
från den nationella emissionsdatabasen och Statistiska centralbyrån (N07702). Antal ton
CO2-ekvivalenter ska minska för att bidra till effektmålet.

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

5.2 Utsläppsintensitet

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området i relation till det
ekonomiska värdet av all produktion av varor och tjänster på Gotland, (dvs. utsläpp till luft
av växthusgaser/bruttoregionprodukten). Gotland har, tillsammans med några andra län,
en utsläppsintensiv profil med en högre andel utsläpp av växthusgaser än andelar av sysselsatta och BNP. Huvuddelen av utsläpp av växthusgaser från den gotländska ekonomin
kommer från industri med stora processutsläpp, medan det är tjänstesektorn och offentlig
sektor som ger de största bidragen till ekonomin. Indikatorn fångar utmaningen med att
minska utsläpp och ha en god ekonomisk tillväxt. Resultatet redovisas fördelat på sektorer
och hämtas från nationella emissionsdatabasen och Statistiska centralbyrån (N07702,
N03701). Kvoten ska minska för att bidra till effektmålet.
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6. Ett energisystem baserat på förnybar energi
6.1 Elproduktion totalt inom det geografiska området, MWh

Indikatorn visar total elproduktion av samtliga energikällor inom det geografiska områdets
gränser. Produktion i megawattimmar (MWh). Indikatorn fångar omställningen till förnybar energi. Resultatet hämtas från Gotlands Energi AB för att få snabbare svar på den statistik som sedan levereras till Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån och har en eftersläpning (N45926). Indikatorn ska öka, med fokus på ökning av förnybar energi, för att
bidra till effektmålet.
6.2 Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh

Indikatorn visar slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh)som sker
inom det geografiska områdets gränser. Indikatorn fångar den samlade slutanvändningen
av energi på Gotland, fördelat på energikällor, kopplat till ett klimatneutralt Gotland och
ska redovisas per sektor. Elanvändningen kommer att öka framåt beroende på elektrifiering
för klimatomställning, samtidigt behövs energieffektivisering för att nyttja energin på rätt
sätt. Det är därför svårt att sätta öka eller minska för indikatorn utan en djupare analys av
hur slutanvändningen sker. Resultatet hämtas från Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån.
6.3 Energiintensitet

Indikatorn visar slutanvändning av energi inom det geografiska området totalt mätt i megawattimmar (MWh) i förhållande till bruttoregionprodukten(BRP) som mäter värden av all
produktion av varor och tjänster i en region. Energiintensiteten mäter förhållandet mellan
energiförbrukningen i en region och värdet på regionens samlade produktion, (BRP). Att
mäta energiintensitet är ett sätt att mäta energieffektiviteten och därmed se hur effektivt
energiresurserna används. Resultatet hämtas från Energimyndigheten och Statistiska centralbyrån. Kvoten ska minska för att bidra till effektmålet.

7. Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
7.1 Vattentäkter med vattenskyddsområde

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

Indikatorn visar andelen (%) aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som
har vattenskyddsområde. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår. Region Gotland gör egna mätningar på aktiva kommunala vattentäkter, medan den offentliga statistiken bygger på Länsstyrelsens rapportering som inkluderar alla, inklusive två privata vattentäkter. Detta kommenteras i analysen av indikatorn. Omfattningen av vattentäkter med vattenskyddsområde påverkar i hög grad tillgången till vatten av god kvalitet. Ju fler vattentäkter med vattenskyddsområde desto större är sannolikheten att tillgången till vatten av god
kvalitet är långsiktigt säkrad. Resultatet hämtas från Länsstyrelsen och presenteras på
Kolada (N85069). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

7.2 Vattenförekomster med god status

Indikatorn visar andelen sjöar och vattendrag med god ekologisk status och grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status. Klassning görs successivt under en flerårscykel. Indikatorn redovisas i kategorierna sjöar, vattendrag och grundvatten. Omfatt-
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ningen av vattenförekomster och grundvattenförekomster med god status påverkar i hög
grad tillgången till vatten av god kvalitet. Resultatet hämtas från VISS, Länsstyrelsen och
presenteras på Kolada (N85050). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

7.3 Vattenanvändning totalt, kbm per invånare

Indikatorn visar antal kubikmeter vatten använt totalt per invånare. Mätningen genomförs
vart femte år. Mellanliggande år får samma värde som senaste mätningen. Indikatorn fångar
den samlade vattenvändningen på Gotland, med möjlighet att bryta ned på delgrupper,
kopplat till säkrad tillgång till vatten av god kvantitet och kvalitet. Resultatet hämtas från
Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N85042). Indikatorn ska minska för att
bidra till effektmålet.
7.4 Kvalitet enskild vattenförsörjning, brunnar, kemiska parametrar

Indikatorn visar vattenkvaliteten i enskilda brunnar avseende kemiska parametrar. Undersökningen som görs vart 5:e år mäter kemiska parametrar uppdelat på; kväve, metaller, allmänt och mikrobiologiska parametrar. Alla riktvärden för otjänligt är direkt eller indirekt
hälsomässigt grundade. Indikatorn fångar grundvattnet ur ett dricksvattenperspektiv. Resultatet hämtas från Sveriges geologiska undersökning och presenteras på Sveriges miljömål.
Andelen brunnar med tjänlig vattenkvalitet ska öka för att bidra till effektmålet.

8. Hållbara kretslopp
8.1 Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person

Indikatorn visar antal kg insamlat hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen. I
hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall,
jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del
av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I en hållbar värld behöver
mängden avfall minska. En övergång till en mer cirkulär ekonomi behövs, där värdet på
produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt. Resultaten hämtas från Avfall Sverige och presenteras på Kolada (U07801). Indikatorn ska minska för att
bidra till effektmålet.

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

8.2 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Indikatorn visar antal kg insamlat hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen. I
hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall,
jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del
av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. Indikatorn fångar en del av
insamling av hushållsavfall som tydligt kan kopplas till hållbar återvinning och hållbara
kretslopp. Resultaten hämtas från Avfall Sverige och presenteras på Kolada (U07414). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
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8.3 Ekologiskt odlad åkermark

Indikatorn visar andelen ekologiskt odlad åkermark, dvs. arealer jordbruksmark som brukas
med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning
(EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. På
ekologiskt odlad åkermark är användningen av växtskyddsmedel begränsad och inga lättlösliga mineralgödsel används vilket bidrar till mer hållbara kretslopp. Den ekologiskt odlade
åkermarken bidrar också till biologisk mångfald. Resultatet hämtas från Jordbruksverket
och presenteras på Kolada (N00403). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.

9. Säkrad biologisk mångfald
9.1 Skyddad natur

Indikatorn visar andelen (%) areal skyddad natur totalt. Med skyddad natur avses område
inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Skyddad
natur bidrar till att säkra biologisk mångfald. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån
och presenteras på Kolada (N85054). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.
9.2 Marint skyddad havsareal

Indikatorn visar andelen (%) marint skyddad havsareal. Med marint skydd avses marina nationalparker och naturreservat samt marina Natura 2000-områden. Areal i ekonomisk zon
inkluderas inte. Resultaten hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada
(N85040). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

10. God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
10.1 Förvärvsarbetande i näringslivet, dagbefolkning

Indikatorn visar andelen (%) av förvärvsarbetande, 16 år och uppåt, som arbetar inom näringslivet. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under
november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Dagbefolkning
avser personer som arbetar på i kommunen, oavsett var de bor. Inom sektorn näringslivet
ingår inte offentligt ägda företag eller organisationer. Förvärvsgraden och volymen som arbetar inom näringslivet är en viktig indikator för Gotlands konkurrenskraft och tillväxt. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N03071). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

10.2 Bruttoregionalprodukt (BRP), kr per sysselsatt

Indikatorn visar bruttoregionalprodukten (BRP) dividerat med antal sysselsatta i det geografiska området. BRP fångar det ekonomiska värdet av all produktion av varor och tjänster och är en betydelsefull indikator utifrån att ekonomisk tillväxt är en viktig del för Gotlands utveckling. Gotlands bruttoregionalprodukt/sysselsatt ligger lågt bland regioner i riket. Indikatorn redovisas totalt och per bransch. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N03701). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
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10.3 Företagens omsättning, tkr per invånare

Indikatorn visar företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning,
mkr och avser uppgifter från företagens inlämnade inkomstdeklarationer. Materialet omfattar alla inkomna deklarationer för aktiebolag, handelsbolag och enskilda näringsidkare. Indikatorn fångar Gotlands ekonomiska tillväxt inom näringslivet. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N45703). Indikatorn ska öka för att bidra
till effektmålet.
10.4 Varuexportvärde per invånare

Indikatorn visar varuexportvärdet per invånare och fångar utvecklingen av Gotlands varuexport. Exporten bidrar till en större marknad, ökad ekonomisk tillväxt och indikerar konkurrenskraft. Resultatet hämtas från Tillväxtverket och Bisnode. Indikatorn ska öka för att
bidra till effektmålet.
10.5 Nystartade företag, antal per 1 000 invånare, 16-64 år

Indikatorn visar antal nystartade företag på Gotland under året, så kallad etableringsfrekvens. Genom att följa antalet nystartade företag på Gotland indikerar resultatet om det är
lätt att starta företag på Gotland eller inte. Resultatet hämtas från Tillväxtanalys och presenteras på Kolada (N00999). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
10.6 Överlevnadsgrad 3 år efter nystartat företag

Indikatorn visar överlevnad bland nystartade företag 3 år efter start. Ombildningar av existerande företag räknas inte som nya företag vilket också innebär att en ombildning av ett
företag, exempelvis vid byte av juridisk form, ska räknas som ett överlevande företag, även
om företagets ursprungliga organisationsnummer försvinner. Samtliga enskilda näringsidkare ingår, även de som saknar registrerad firmabeteckning. Resultatet hämtas från Tillväxtanalys. Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
10.7 Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt, SKR)

Indikatorn visar ett index på hur nöjda företag är gällande Region Gotlands myndighetsutövning efter kontakt med Region Gotland inom områden så som brand, bygg, mark, miljö,
livsmedel och servering. Ett högt omdöme indikerar att det finns goda förutsättningar för
att starta, driva och utveckla hållbara företag på Gotland. Företagarnas bedömning av regionens myndighetsutövning är ett viktigt underlag för att stödja ett attraktivt företagsklimat
Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Resultatet presenteras på Kolada (U07451) och ska öka för att bidra till effektmålet.
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10.8 Internationella gästnätter

Indikatorn visar antal internationella gästnätter. Gästnätter/övernattningar avser antal nätter en gäst har genererat på anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter
(exklusive Airbnb). Gästens hemland avser det land där gästen, oavsett medborgarskap, är
stadigvarande bosatt i mer än 12 månader. Indikatorn fångar en för Gotlands del väsentlig
mängd av tjänsteexporten. Resultatet hämtas från Tillväxtverket och indikatorn ska öka för
att bidra till effektmålet.
10.9 Nettoutveckling, antal företag

Indikatorn visar nettoutvecklingen av antal företag på Gotland. Genom att följa utvecklingen av antal företag på Gotland ges en indikation på om det finns goda förutsättningar
att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland. Indikatorn ger även informa13 (16)
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tion om vart företagen är placerade på Gotland samt hur de är sammansatta (kön hos VD
och styrelseordförande) för att belysa hållbara företag och hela Gotland. Resultatet hämtas
från UC. Antalet ska öka för att bidra till effektmålet.

11. En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
11.1 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år,
vistelsetid 4-6 år

Indikatorn visar andel (%) förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar)
20-64 år, som har bott i Sverige mellan 4-6 år. Med skyddsbehövande och deras anhöriga
avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar.
Personerna har bott i Sverige 4-6 år. Indikatorn visar på utmaningarna att många flyktingar
på Gotland inte är i arbete efter 4-6 år i landet. Att komma i arbete är viktigt för individen,
för integration i samhället och Gotlands kompetensförsörjning. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N02994). Andelen ska öka för att bidra till
effektmålet.

11.2 Anställda som arbetar i yrken som stämmer väl överens med deras utbildning

Indikatorn visar andelen (%) anställda, 20-64 år, som arbetar i yrken som stämmer väl överens med deras utbildning (en av flera regionala matchningsindikatorer, Matchningsgrad,
M2). För att detta ska gälla ska det dels finnas en stark överensstämmelse mellan utbildningens och yrkets ämnesinriktning (t.ex. teknikutbildning – teknikyrke) och dels ska utbildningsnivån vara rätt i förhållande till vad yrket kräver. Indikatorn fångar matchning
mellan utbildning och arbete, viktig för Gotlands kompetensförsörjning och en av flera utgångspunkter i utbildningsdimensionering på gymnasial- och eftergymnasial nivå. Resultatet
hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N61001). Andelen ska öka
för att bidra till effektmålet.
11.3 Demografisk försörjningskvot

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

Den demografiska försörjningskvoten är ett mått på hur många yngre och äldre varje person i åldern 20–64 år behöver försörja förutom sig själv. Ju högre kvoten är desto större är
försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år. Många i förvärvsaktiv
ålder i relation till övrig befolkning är viktig för skattebaserna (till stöd för bl.a. välfärd), tillväxt och kompetensförsörjning. En viktig uppgift är att bromsa den ökade demografiska
försörjningskvoten på Gotland. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N00927). Kvoten ska minska för att bidra till effektmålet.

11.4 Unga 17-24 år som varken arbetar eller studerar

Indikatorn visar andelen unga 17-24 år som varken arbetar eller studerar. Det inkluderar
personer 17-24 som under kalenderåret inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp,
inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.
Indikatorn är med för att ringa in en väsentlig del i barn och ungas uppväxtvillkor. Indikatorn visar unga med stor risk för ohälsa nu och i framtiden och kan ses som ett mått på hur
bra samhället varit på att ge förutsättningar för barn och unga att komma in i sysselsättning
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och studier. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada
(U60700). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.

11.5 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år

Indikatorn anger andelen (%) förvärvsarbetande i åldern 20-64 år. Med förvärvsarbetande
avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med
inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förvärvsgraden är en basindikator för Gotlands konkurrenskraft och tillväxt utifrån att kompetens och erfarenheter tas tillvara i arbetslivet. Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras i Kolada (N00914). Andelen
ska öka för att bidra till effektmålet.

11.6 Långtidsarbetslöshet 25-64 år

Indikatorn visar andelen (%) invånare 25-64 år (årsmedelvärde) som varit öppet arbetslösa
eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Att komma i arbete är viktigt för individen ur såväl socialt som ekonomiskt hänseende och av största vikt för Gotlands kompetensförsörjning. Resultatet hämtas från Arbetsförmedlingen och presenteras på Kolada
(N03926). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.

11.7 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Indikatorn visar kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla
mediannettoinkomst, avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. En inkluderande arbetsmarknad är en jämställd arbetsmarknad. Indikatorn fångar den ekonomiska jämställdheten på arbetsmarknaden utifrån målet att kvinnor och män ska ha samma
möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Resultatet hämtas från Statistiska centralbyrån och presenteras på Kolada (N00952). Andelen ska öka för att bidra till effektmålet.

12. God tillgänglighet och hållbara kommunikationer

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

12.1 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Indikatorn visar andel av områdets hushåll respektive arbetsställen som har tillgång till
bredband om minst 100 megabit per sekund. Indikatorn fångar förutsättningarna för digital
tillgänglighet som är en grundläggande infrastruktur för såväl gotlänningars privatliv som
företagande och arbetsliv. Resultatet hämtas från Post- och telestyrelsen och presenteras
för hushållens del på Kolada (N07900), arbetsställen via PTS. Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
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12.2 Trafikolyckor med räddningsinsatser per 1000 invånare

Indikatorn visar andel räddningsinsatser till trafikolyckor per 1000 invånare. Avser samtliga
trafikelement. En trafikolycka kan omfatta flera olika trafikelement såsom personbil, lastbil,
djur, motorcykel, moped, cykel m.m. Indikatorn fångar hållbara kommunikationer i ett säkerhetsperspektiv. Resultatet hämtas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
och presenteras på Kolada (N00799). Andelen ska minska för att bidra till effektmålet.
12.3 Resor med kollektivtrafik, resor per invånare

Indikatorn visar antal resor i regional kollektivtrafik inrapporterat av regionala trafikhuvudmän per invånare. Indikatorn fångar volymen i kollektivtrafikresandet där ambitionen är att
öka volymen till förmån för hållbara kommunikationer. Resultatet hämtas från Trafikanalys
och presenteras på Kolada (N60404). Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.

12.4 Antal resande i färjetrafiken

Indikatorn visar hur många personer som rest med färjor i den upphandlade trafiken mellan Visby och Oskarshamn och Nynäshamn. Indikatorn fångar tillgängligheten för både besökare och bofasta. Antal resande visar bl.a. på besöksnäringens omfattning och på gotlänningarnas möjligheter till pendling och fritidsresor. Färjetrafiken står för cirka 80 procent
av resandet till och från Gotland. Uppgiften hämtas från den operatör som driver trafiken
och redovisas uppdelat på folkbokförda och icke folkbokförda. Indikatorn ska öka för att
bidra till effektmålet.
12.5 Längdmeter gods i färjetrafiken

Indikatorn visar på antalet transporterade längdmeter gods till Gotland på färjor i den upphandlade trafiken mellan Visby och Oskarshamn och Nynäshamn. Antalet ger en uppfattning om tillståndet i det gotländska näringslivet. Indikatorn fångar även till viss del om
fraktpriserna uppfattas som konkurrenskraftiga och skäliga. Uppgiften hämtas från den
operatör som driver trafiken. Indikatorn ska öka för att bidra till effektmålet.
12.6 Utsläpp till luft av växthusgaser från transporter, ton CO2-ekv

Ärendenr RS 2022/253 Datum 2022-03-14

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser från transporter inom det geografiska området, i
ton CO2-ekvivalenter. Det är samma indikator som 5.1 men redovisas för sektorn transporter och uppdelat per typ av transporter. Statistiken bygger på nationella utsläpp fördelade regionalt. Det nationella målet är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter
(utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med
minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Resultatet hämtas från den nationella
emissionsdatabasen och Statistiska centralbyrån. Antal ton utsläpp av CO2-ekvivalenter
från transporter ska minska för att bidra till effektmålet.
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Informationen godkänns.

Sammanfattning

Region Gotland ska, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, följa
utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala
utvecklingsarbetet i länet. Syftet med indikatorer för uppföljning av
effektmålen i Vårt Gotland 2040 är att löpande följa utvecklingen i länet med
sikte på 2040 och beslutade effektmål. Indikatorerna utgör en delmängd av den
samlade uppföljningen. Det finns totalt 53 valda indikatorer till elva av tolv
effektmål. Indikatorer för effektmålet God beredskap och god förmåga att hantera
samhällsstörningar finns ännu inte framtagna utan kompletteras senare.
Indikatorerna har, på samma sätt som indikatorerna för målen i Region
Gotlands styrkort, fastställts av regiondirektör. Fastställda indikatorer ses över
årligen och möjlighet finns till revidering. Den regionala utvecklingsstrategin,
Vårt Gotland 2040, ska enligt förordningen (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete ses över minst en gång mellan varje val. En sådan översyn kan
innebära revideringar av mål och därmed även av indikatorer.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att urvalet av indikatorer väl speglar den önskade
samhällsutveckling som uttrycks i effektmålen till 2040 och därmed väsentliga
delar för en hållbar utveckling. Målen är breda och indikatorer kan endast ge en
fingervisning av om utvecklingen går åt rätt håll. Den gemensamma analysen
av uppföljningen av målen med stöd av indikatorerna är en väsentlig del för ett
gemensamt lärande. Till det kommer uppföljning av regionalt utvecklingsarbete
som tillsammans med andra variabler kommer påverka utvecklingen i länet
mot effektmålen 2040.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att uppföljningen med stöd av dessa indikatorer bidrar till att
Region Gotland uppfyller kraven enligt lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar och förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete,
avseende att löpande göra en analys av de särskilda förutsättningarna för
hållbar regional utveckling i länet och att följa upp samt utvärdera resultaten av
det regionala utvecklingsarbetet.
2. Ekonomiskt perspektiv
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Bedömningen är att indikatorerna dels ger en god bild av såväl
förutsättningarna för, som utfallet av, en god ekonomisk utveckling på
Gotland. Indikatorerna är valda för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna
hämta aktuell statistik. Att utveckla formerna för gemensam analys och
kommunikation om resultatet innebär en ambitionshöjning sett till tidigare
arbetsformer, men är nödvändigt för att uppfylla den samordnande rollen som
regionalt utvecklingsansvarig aktör.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att det finns indikatorer som belyser barns situation, framför
allt avseende de något äldre barnen. Det är indikatorer för effektmålen En god,
jämlik och jämställd hälsa, En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor, God
utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande och En inkluderande
arbetsmarknad där kompetensen möter behoven. Till exempel för elever i årskurs 9
avseende alkoholkonsumtion, trygghet i skolan och behörighet till
yrkesprogram. Andra indikatorer är barn och unga mellan 0-19 år i ekonomiskt
utsatta hushåll, fullföljd gymnasieexamen inom 4 år, unga mellan 17-24 år som
varken arbetar eller studerar, etablering på arbetsmarknaden eller studier 2 år
efter gymnasieutbildning. Vidare visar indikatorn om anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i nära relationer även på barns uppväxtvillkor.
Sett i ett större perspektiv är indikatorer om den ekonomiska utvecklingen,
både samhällets och individens, av vikt för barn och unga då det påverkar
uppväxtvillkor och livschanser. Indikatorerna som visar hur väl Gotland klarar
klimatomställning och miljö är av största vikt för kommande generationer och
därmed ur ett barnperspektiv.
4. Jämställdhetsperspektiv
Bedömningen är att kravet på att statistiken ska redovisas med kön som
övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta, är
grundläggande för att belysa jämställdhetsperspektivet. Jämställdhet behöver
tas vidare i analysen av uppföljningen.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att det för merparten av indikatorerna är svårt att få statistik
nedbruten på den geografiska nivå som behövs för att kunna visa på
utvecklingen på Gotland sett till olika landsbygder på ön. Däremot är
frågeställningarna för att utveckla det geografiska perspektivet av största vikt i
den gemensamma analys som Region Gotland och övriga gotländska
utvecklingsaktörer behöver göra utifrån resultatet av uppföljningen.
6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att urvalet indikatorer kring växthusgasutsläpp och energi kan
ge den övergripande bild som behövs av utvecklingen, när de redovisas på det
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sätt som avses, dvs. uppdelat per sektorer. Länsstyrelsens uppföljning av
nationella miljömål samt även klimat och energi är ett viktigt komplement i
uppföljningen av utvecklingen på Gotland. En faktor att beakta är att
statistiken avseende utsläpp av växthusgaser bygger på nationella utsläpp
fördelade regionalt, vilket behöver tas med i analysen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tjänsteskrivelse (RS 2018/1237) 2021-05-19, underlag till regionala
utvecklingsutskottet 2021-06-02 § 45
Tjänsteskrivelse (RS 2022/583) 2022-03-14
Skickas till

Länsstyrelsen
Uppsala universitet Campus Gotland
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Information om Gotlands skogsstrategi
Förslag till beslut

•

Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Alla Sveriges län arbetar med regionala skogsstrategier eller skogsprogram för att
utifrån regionala förutsättningar bidra till det nationella skogsprogrammets vision
”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt
till utvecklingen av en växande bioekonomi".
Gotland tog under 2019-2020 fram en regional skogsstrategi som tar riktning mot
2040. Arbetet sker i samverkan mellan det offentliga, näringen, ideella organisationer
och akademin. Syftet med arbetet har varit att bland de skogliga intressenterna på
Gotland förankra en gemensam strategisk inriktning för hur Gotlands skogar på olika
sätt ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling.
Under 2021 inkluderade genomförandet av skogsstrategin aktiviteter inom ramen för
återväxt, viltförvaltning/skador, skydd och skötsel, skogens mångbruk samt ökad
lokal förädling. Evenemanget ”Skogens dag” har också genomförts som en del i
implementeringen av strategin
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en väl förankrad gemensam strategisk
inriktning för hur Gotlands skogar på olika sätt ska kunna bidra till en hållbar
regional utveckling är av stor betydelse den regionala utvecklingen.
Ärendebeskrivning

I maj 2018 fattade regeringen beslut om ett nationellt skogsprogram för Sverige. Alla
Sveriges län arbetar med regionala skogsstrategier eller skogsprogram för att utifrån
regionala förutsättningar bidra till det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen,
det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till
utvecklingen av en växande bioekonomi" och mål om att:
-

leda till utveckling av det skogliga företagandet
bidra till fler arbetstillfällen
uppmuntra innovationer
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stärka utvecklingen mot ett biobaserat samhälle.

Arbetet koordineras av respektive länsstyrelse eller region. Dialog och samverkan är
nyckelord. Intressenter från skogens hela värdekedja deltar.
På Gotland gjordes en förstudie hösten 2018 och under 2019-2020 pågick arbetet
med att ta fram en regional skogsstrategi för Gotland. Arbetet har skett i samverkan
mellan Länsstyrelsen i Gotlands län, LRF, Mellanskog, Region Gotland,
Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen. Även Uppsala universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet har deltagit i arbetet. Syftet med arbetet har varit att bland de
skogliga intressenterna på Gotland förankra en gemensam strategisk inriktning för
hur Gotlands skogar på olika sätt ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling.
Visionen för Gotlands regionala strategi är ”Gemensamt engagerade för de
gotländska skogarnas verkliga potential”. Till visionen pekar strategin ut fem
målbilder för Gotlands skogar:
1. Gotlands produktiva skogsmark brukas hållbart och aktivt med ökad
klimatnytta.
2. Skogar med höga naturvärden sköts för bevarande av biologisk mångfald och
som en resurs för friluftslivet.
3. Skogens mångbruk erbjuder unika produkter och tjänster, och bidrar på så
sätt till jobb och regional tillväxt.
4. Lokal skogsråvara förädlas lokalt – till hållbara produkter för en lokal och
global marknad.
5. Kontinuerlig kunskapshöjning bidrar till att skogen upplevs som en
framtidsnäring och en resurs för hållbar utveckling

Region Gotlands roll
Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig inom ramen för
skogsstrategin ligger tydligast inom ramen för det företagsfrämjande systemet (där
träindustri, förädling, innovation m.m. kan inrymmas).
För en hållbar omställning är det viktigt att se skogsägandet och brukandet som en
viktig del av det regionala näringslivet. Berörda myndigheter och aktörer behöver
tillsammans arbeta vidare för att underlätta innovation och näringslivsutveckling
inom ramen för det företagsfrämjande systemet samt finansiering från relevanta
fonder. Samtidigt behöver, för en stark regional attraktionskraft, hänsyn tas till de
målkonflikter som finns inom ramen för nyttjandet av skogen.
Genomförande av strategin
Arbetet med genomförandet av skogsstrategin under 2021 har inkluderat aktiviteter
kring återväxt, viltförvaltning/skador, skydd och skötsel, skogens mångbruk, samt
ökad lokal förädling. Evenemanget ”Skogens dag” har genomförts som en del i
implementeringen av strategin. Strategiarbetet går vidare under 2022. Ett
skogsprogram (handlingsplan) bör användas i relation till genomförandet av strategin,
vilket kommer harmoniera med genomförandeprogram till den regionala
utvecklingsstrategin.
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Lantbrukarnas riksförbund (LRF) driver projektet ”Skogens kraft” i området
Småland och öarna under perioden 2020-2022. Satsningen finansieras med medel
från Europeiska Regionala utvecklingsfonden, LRF, Region Gotland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Projeket är ett sätt att
implementera den regionala skogsstrategin på Gotland. Projektets mål är att stärka
utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en väl förankrad gemensam strategisk
inriktning för hur Gotlands skogar på olika sätt ska kunna bidra till en hållbar
regional utveckling är av stor betydelse den regionala utvecklingen.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för skogen, skogsägandet och skogens
produkter har en stor bredd och kan återfinnas inom följande prioriteringar och
effektmål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Effektmål 2040

-

Gå före i klimat- och
energiomställningen

-

Stimulera innovation och
förnyelse

-

Stärk och utveckla näringslivet

7. Säkrad tillgång till vatten av god
kvalitet och kvantitet

-

Säkra miljö- och vatten

8. Hållbara kretslopp

-

Utveckla attraktionskraften

9. Säkrad biologisk mångfald

5. Ett klimatneutralt Gotland
6. Ett energisystem baserat på förnybar
energi

10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet

Bilaga

Bilaga 1. Regional skogsstrategi med inriktning mot 2040.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Gemensamt engagerade för de gotländska skogarnas verkliga potential!
LRF Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Mellanskog, Naturskyddsföreningen,
Region Gotland och Skogsstyrelsen
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Förord
Syftet med arbetet bakom detta dokument har varit att bland de skogliga intressenterna på Gotland
förankra en gemensam strategisk inriktning för hur våra skogar på olika sätt ska kunna bidra till en
hållbar regional utveckling. ”Gotlands skogsstrategi” är det tillvägagångssätt som vi på Gotland
väljer för att bidra till det nationella skogsprogrammets vision: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra
med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.”
Dokumentet innehåller dels en vision för HUR vi tillsammans ska arbeta framåt, dels fem målbilder
för VAD vi vill uppnå. Nästa steg är att ta fram en konkret handlingsplan – för att kunna gå från ord
till handling.
Det regionala arbetet med att ta fram en skogsstrategi påbörjades med en förstudie hösten 2018.
Redan i ett tidigt skede valde Gotland att fokusera på fyra av det nationella skogsprogrammets fem
fokusområden. Inom dessa nationella fokusområden har fem regionala målbilder formulerats:
• Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta (Gotlands målbild 1 och 2)
• Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt (Gotlands målbild 3)
• Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass (Gotlands målbild 4)
• Kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen (Gotlands målbild 5)
Centralt för hela processen har varit att försöka skapa dialog, samverkan och ett bra samtalsklimat
mellan de intressenter som vill bidra till strategins genomförande. Styrgruppen valde därför att ta in
en extern och neutral projektledare när arbetet med den regionala skogsstrategin återupptogs våren
2019. Skogen har många värden och hur vi ser på skogen som resurs beror på bakgrund, erfarenhet
och perspektiv. Att skapa ökad förståelse både för likheter och skillnader och att respektera att vi har
olika åsikter är en grundförutsättning för att kunna skapa strategisk samverkan i konstruktiv dialog
mellan befintliga och nya intressenter.
En rad olika dialogformer har prövats under processen. Det är dessa olika samtal och diskussioner
som ligger till grund för detta strategidokument där vi samlats kring en vision för HUR vi vill arbeta
framåt och fem målbilder för VAD vi ska fokusera på. De olika dialogformer som använts inom
projektets ram kan också ses som embryon till en modell för hur en fortsatt strukturerad
dialogprocess kan drivas vidare över tid. I arbetet med den framtida inriktningen för Gotlands skogar
har det varit en styrka att ha en bred styrgrupp där olika intressen och olika bakgrunder funnits
representerade. Siktet för de målbilder som redovisas är år 2040 och ligger i linje med den regionala
utvecklingsstrategi (RUS) som håller på att arbetas fram. Vi i styrgruppen för arbetet med Gotlands
skogsstrategi kan konstatera att vi aldrig kommer att tycka helt lika. Vi kommer oftast ha olika
prioriteringar. Men vi känner ett gemensamt engagemang för skogens olika frågor och kommer att
sträva efter en konstruktiv dialog i syfte att i samverkan utveckla de gotländska skogarnas verkliga
potential.
Styrgruppen för Gotlands skogsstrategi i mars 2020
Kjell Norman (Länsstyrelsen, ordförande)
Anna Törnfelt (LRF)

Anncatrin Hjernquist (Naturskyddsföreningen)

Lars Olsson (Mellanskog)

Nils-Erik Selin (Region Gotland)

Stefan Lindstedt (Skogsstyrelsen)

Anna-Lena Fritz (Länsstyrelsen)

Thomas Norrby, adjungerad (SLU)

Karin Bengtsson, adjungerad (Uppsala Universitet)
3

Gotlands unika förutsättningar
Skogarna på Gotland innehåller många olika och unika värden – ekonomiska, sociala och klimat- och
miljömässiga – som på olika sätt är av stor betydelse för en hållbar regional utveckling.
Skogsnäringen på Gotland har sin särprägel och sina traditioner och de gotländska skogarna sina
specifika förutsättningar och värden. Den regionala skogsstrategin tar sin utgångspunkt i detta.
Gotlands produktiva skogsmark utgör 41 % av den totala landarealen, 123 000 ha av totalt 298 000
ha. Den improduktiva skogsmarken (hällmarker, våtmarker mm) uppgår till ca 5% av den totala
arealen, 16 000 ha av totalt 298 000 ha. (Källa: SLU Skogsdata 2019)
Gotland är kanske inte främst känt som ett skogslän, men skogen utgör en viktig del av det
gotländska landskapet och bidrar sannolikt till Gotland attraktionskraft som besöksmål. Skogen är
också en viktig inkomstkälla för öns cirka 4000 skogsägare och en bas för lokal träindustri. Gotland är
Sveriges till ytan minsta skogslän, men i sammanhanget kan nämnas att Gotland har en högre andel
produktiv skogsmark (41%) än både Skåne (37%) och Norrbotten (40%).
Skogsägarförhållandena på Gotland är jämfört med fastlandet väldigt annorlunda genom att stora
bolagsägda skogar helt saknas. Hela 83% av skogsmarken ägs av enskilda skogsägare (jämfört med
43% i landet i stort). Av dessa skogsägare är 40% kvinnor och 60% män. Skogen är för många av dessa
ca 4 000 mångsysslande skogsägare ett viktigt komplement till annan näringsverksamhet. Jämfört
med landet i övrigt är närboägandet stort (83% jmf med riket 67%), d v s skogsägaren bor oftast i
anslutning till sin skogsfastighet med möjlighet till ett nära engagemang.
Medelskogsfastigheten på Gotland är liten, endast 41 ha jämfört med 101 ha som är genomsnittet
för riket. Många mindre skogsbrukare med olika inriktning och brukningsmetoder för sitt skogsbruk
har över tid bidragit till att skapa variation i skogslandskapet. Träindustrin på Gotland är småskalig
med en lång tradition främst inom snickeri, möbeltillverkning och kulturrenovering. Ett industriellt
sågverk och ett drygt 10-tal aktiva ”bysågar” förser den lokala träindustrin med gotländsk träråvara.
De skogliga förutsättningarna på Gotlands skiljer också sig på många sätt från andra delar av landet.
Gotland är det län i landet som har störst procentuell andel tall (71% av den produktiva skogsmarken
jämfört med 39% för riket). Boniteten är låg. Andelen äldre skog är relativt hög och
kvalitetsegenskaperna hos den gotländska furan skiljer sig mot fastlandets genom bland annat högre
densitet och högre halter av extraktivämnen (hartsämnen mm). ”Gotländskt kärnvirke” är ett välkänt
begrepp och används för att beskriva den kärnrika och ”feta” furun.
Gotlands skogar är rika på såväl natur- som kulturvärden. Den ört- och gräsrika ängstallskogen
dominerar och den glesa skogen innehåller relativt mycket löv som rönn och oxel och även inslag av
ask och den i landet ovanliga lundalmen. Den skogsklädda alvarmarken är en världsunik naturmiljö.
Omkring 30 procent av världens alvarmark återfinns just på Gotland. Ett relativt utbrett
skogsbetande och ett traditionellt hävdande av ängen är också något som är speciellt för Gotland och
bidrar till att bevara skogliga naturvärden och biologisk mångfald. En mångfald av rika kultur- och
naturmiljöer stärker Gotlands som attraktivt besöksmål.
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Vision för HUR vi vill arbeta framåt
Det nationella skogsprogrammets vision, som också är utgångspunkt för det regionala arbetet lyder:
Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen
av en växande bioekonomi.
Hur ska en skogsstrategi för Gotland förverkligas? Hur bidrar det regionala arbetet bäst till den
nationella visionen? Hur skapar vi förutsättningar för engagemang och säkerställer en process som
tar hänsyn till skogens olika värden och skogens olika intressenter? Hur höjer vi statusen på den
”gotländska skogen” så att ger den ses som en självklar resurs i en regional tillväxtstrategi för
landsbygdsutveckling – för fler jobb, hållbar tillväxt och en växande bioekonomi? Hur brukar vi
skogen för ökad klimatnytta? Hur bevarar vi bäst den biologiska mångfalden och det som utgör unika
naturvärden för Gotland?
Vår vision för HUR en gotländsk skogsstrategi ska förverkligas är:

Gemensamt engagerade för de gotländska skogarnas verkliga potential!
Skogen – det gröna guldet – är ett värdefullt mynt med många sidor: ekonomiska, sociala, miljö- och
klimatmässiga. Olika skogliga värden behöver ges utrymme att utvecklas på ett hållbart sätt utifrån
sin potential. Ytterst handlar det om att skogarna ska bidra med arbetstillfällen inom t.ex. skogsbruk,
träförädling och turism samtidigt som unika natur- och kulturmiljövärden bibehålls och utvecklas. I vår
vision pratar vi om Gotlands ”skogar,” dvs vi använder ordet ”skog” i plural. Det gör vi därför att det
inte finns en typ av gotländsk skog utan många olika – med sina olika värden och unika potential.
För att lyckas skapa ett gemensamt engagemang för de gotländska skogarna är två centrala
framgångsfaktorer dialog och respekt. Vi behöver forum och hållbara strukturer för förtroendefull
dialog mellan skogens olika intressenter, där vi har respekt för att det alltid kommer finnas olika
åsikter och prioriteringar. För att utveckla skogarnas verkliga potential behöver de skogliga
intressenterna vara gemensamt engagerade. Det är på så sätt vi bäst kan ta tillvara på den samlade
kunskap och erfarenhet som finns kopplat till Gotlands specifika förutsättningar.
Visionen är således ett önskat arbetssätt, en metod, för HUR de skogliga intressenterna i samverkan
långsiktigt ska driva arbetet framåt. Det visionen uttrycker – Gemensamt engagerade för skogarnas
verkliga potential – är helt enkelt det förhållningssätt vi behöver ha för att gå från ord till handling
och genomföra ett långsiktigt hållbart gotländskt skogsprogram.

Bilder från Gotlands Skogsdialog på Gotland Grönt Centrum 9 november 2019
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Målbilder och framgångsfaktorer – VAD vi fokuserar på
Bakgrund
En rad dialogträffar har kommit till stånd inom ramen för arbetet med Gotlands skogsstrategi. Vissa
av dialogerna har genomförts i form av tematiska diskussioner och workshops riktade mot specifika
målgrupper. Andra dialoger har skett i mindre grupperingar, i form av enskilda samtal,
telefonintervjuer osv.
Under våren 2019 genomförde SLU-studenter dialogträffar med sammanlagt närmare 150 personer
(ca 15% kvinnor och ca 85% män) kring skogens värden och värderingar. Rapporterna visar bland
annat hur många olika och komplexa relationer som finns till Gotlands skogar. (Resultaten finns
sammanfattade i skriften ” Skogens värden och värderingar – en studie om skogliga diskurser och
dilemman på Gotland”. Sammanfattningen finns publicerad, tillsammans med andra
kunskapsunderlag, på Länsstyrelsens hemsida.)
Inom ramen för höstens arbete med skogsstrategin har ytterligare en rad mer tematiskt riktade
dialogträffar genomförts med olika skogliga intressenter – skogsägare, träförädlare, besöksnäring,
naturvårdsintressen m.fl. Flertalet av deltagarna i de olika dialogerna var män. Viktiga bidrag från
dessa träffar har varit att samlas kring en nulägesbild och utifrån den diskutera vad som är verkligt
viktigt för att ta vara på möjligheter och möta de hot som finns. Sammanfattningar av dessa
tematiska SWOT-analyser återfinns i bilaga till detta dokument.
I syfte att skapa bred förankring av arbetet med skogsstrategin genomfördes den 9 november en
öppen skogsdialog där närmare 70 personer som representerande en rad olika skogliga intressen
deltog. Deltagarna, cirka 45% kvinnor och ca 55 % män, fick ta del av intressanta och inspirerande
föreläsningar samt delta i olika diskussioner.
Externt inhämtade kunskapsunderlag från SLU (se lista över fristående bilagor i innehållsförteckningen) har tillsammans med dessa dialoger, diskussioner, analyser och samtal om vad som är
verkligt viktigt för att utveckla skogarnas potential gett underlag till de fem regionala målbilder:
1. Gotlands produktiva skogsmark brukas hållbart och aktivt med ökad klimatnytta
2. Skogar med höga naturvärden sköts för bevarande av biologisk mångfald och som en resurs
för friluftslivet
3. Skogens mångbruk erbjuder unika produkter och tjänster, och bidrar på så sätt till jobb och
regional tillväxt
4. Lokal skogsråvara förädlas lokalt – till hållbara produkter för en lokal och global marknad
5. Kontinuerlig kunskapshöjning bidrar till att skogen upplevs som en framtidsnäring och en
resurs för hållbar utveckling
Kopplat till varje målbild finns identifierade framgångsfaktorer. Det är områden som under
dialogprocessen, och i samband med de nulägesanalyser som gjorts, lyfts upp som särskilt viktiga för
att utveckla skogens olika värden. Framgångsfaktorerna kan också betraktas som delmål och pekar
på VAD som kommer vara verkligt viktigt för att nå målbilden. Framgångsfaktorerna utgör på så sätt
inspel att konkretisera i kommande handlingsplan. (Se vidare bilaga: Nulägesbilden –
sammanfattade SWOT-analyser).
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Målbild 1: Gotlands produktiva skogsmark brukas hållbart och aktivt för ökad klimatnytta.
Mycket tyder på att Gotland skulle kunna nyttja en större del av den virkesproducerande skogens
potential genom ett mer aktivt skogsbruk. Enligt Skogsstyrelsens statistikdatabas, och av SLU
sammanställt kunskapsunderlag, uppgår den årliga avverkningsnivån på Gotland till ca 60 - 70% av
den årliga tillväxten på virkesproduktionsmark. (Virkesproduktionsmark definieras som mark som
huvudsakligen används för virkesproduktion. Frivilliga och formella avsättningar ingår ej.) För många
av öns ca 4000 skogsägare är skogen främst en kompletterande näringsverksamhet och en viktig
ekonomisk trygghet att använda vid investeringar, generationsskiften etc. Om skogsägare kan
uppmuntras att bli mer aktiva och kompetenta beställare av skogliga tjänster skulle det kunna bidra
till positiva effekter på både individnivå (ekonomi, jobb) och samhällsnivå (klimat, växande skog utgör
kolsänka). Att öka kvinnors delaktighet i skogsbruket, där de idag är underrepresenterade, skulle
bidra till att nå målbilden då 40% av Gotlands skogsmark ägs av kvinnor. Samtidigt som vi driver ett
aktivt och hållbart skogsbruk vill vi bevara den variationsrika skogen med den biologiska mångfalden
som det småskaliga skogsbruket på Gotland (med bl a skogsbete och plockhuggning) bidragit till att
behålla. I skogen finns stora natur- och kulturvärden som är positiva för friluftsliv och olika
naturupplevelser, vilket i sin tur bidrar till att stärka Gotland som ett attraktivt besöksmål. För en
fortsatt förtroendefull dialog kring hur ett aktivt skogsbruk ska bedrivas för ökad klimatnytta krävs
att begreppet ”hållbart skogsbruk” få en gemensam definition. Vi behöver även ett mer detaljerat
regionalt kunskapsunderlag rörande bl a arealer formella och frivilliga avsättningar, årlig tillväxt etc –
så att vi får en gemensam nulägesbild och pratar ”samma språk”.
Identifierade framgångsfaktorer:
• Genomföra insatser för att öka engagemanget hos skogsägare för att driva ett aktivt och
hållbart skogsbruk – där större volymer biomassa kan produceras med en ökad kolinlagring
över tid. Insatser för att stärka kvinnors delaktighet ska särskilt prioriteras.
• Förmåga att fortlöpande anpassa skogsbruket till ett förändrat klimat (ex körskador vintertid,
brand, torkskador, stormskador och insektsangrepp)
• Utveckla affärsmässiga avtalsmodeller för aktiv naturvårdande skötsel av skogar med höga
natur- och kulturvärden för ökad klimatnytta och bevarande av biologiska mångfald
• Etablera former för förtroendefulla och kontinuerligt återkommande dialoger mellan
myndigheter, skogsägare och entreprenörer
• Öka kunskap, förståelse och acceptans hos skogsägare, myndigheter och allmänhet för
skogens betydelse och olika värden. Synliggör skogen och det aktiva skogsbrukets roll för
klimat och regional utveckling (attityder)
• Ökad samverkan mellan skogsägare, jägare, myndigheter m fl i viltförvaltningsfrågor för att
nå balans mellan skog och vilt och säkerställa skogens föryngring (den ökande
rådjursstammen är också en trafiksäkerhetsfråga!)

Målbild 2: Skogar med höga naturvärden sköts för bevarande av biologisk mångfald och
som en resurs för friluftslivet
En stor andel av skogarna på Gotland har höga naturvärden jämfört med övriga län i södra Sverige.
Det beror bland annat på speciella naturförutsättningar och på öns brukningshistoria. Att bevara
dessa höga naturvärden för framtiden är viktigt i sig - biologisk mångfald ökar ekosystemens
robusthet vid exempelvis klimatförändringar - men också ur ett regionalt utvecklingsperspektiv som
en resurs för friluftsliv och naturturism. Bevarande av biologisk mångfald kan ske både genom att
tillräckliga arealer skyddas och att skogar med särskilt höga naturvärden brukas på ett sätt som
långsiktigt bevarar den biologiska mångfalden i landskapet. Plockhuggning och skogsbete är exempel
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på sådana brukningsmetoder. Unikt för Gotland är den skogsklädda alvarmarken. Omkring 30
procent av världens alvarmark finns just på Gotland. Skogens våtmarker bidrar också till bevarande
av biologisk mångfald och, genom att hålla kvar vattnet i skogslandskapet, till att utjämna
vattentillgången mellan perioder av torka och regn.
Identifierade framgångsfaktorer:
•
•
•
•
•

Fortsätt sköta de skogar som har höga naturvärden med skötselmetoder som bibehåller och
utvecklar dessa värden (ex plockhuggning, skogsbete)
Säkerställ kloka stödformer och regelverk så att viktiga miljömål nås
Öka kunskapen om biologiska grundförutsättningar hos skogsägare, myndigheter, allmänhet
– det behövs perspektiv, specialkompetens och tillvaratagande av erfarenhet
Lyft upp och öka kunskapen om Gotlands världsunika natur och skapa förståelse för att den
är viktig att bevara – för biologisk mångfald, för attraktiva naturupplevelser etc
Etablera former för förtroendefulla möten och samtal mellan skogliga intressenter för att
säkerställa kontinuerlig dialog, istället för konflikt, kring bevarande av biologisk mångfald

Målbild 3: Skogens mångbruk erbjuder unika produkter och tjänster, och bidrar på så sätt
till jobb och hållbar regional tillväxt.
Skogsfastigheterna på Gotland innehåller fler kommersiella värden än timmer för trä- och
massaindustri. Dessa andra värden och ekosystemtjänster som skogarna kan leverera kallar vi för
”skogens mångbruk”. Produkter och tjänster från skogens mångbruk inkluderar bland annat
småskalig träförädling, unika naturupplevelser, en plats för hälsa och rekreation. På Gotland är
fortfarande ca 10-talet mindre ”bysågar” aktiva och det finns en lång tradition av att ta vara på
specialsortiment av exempelvis grov kärnrik furu för renoveringar av kyrkor och andra
kulturbyggnader. Att ta vara på alm och annat löv är också en möjlighet. Besöksnäringen är viktig för
Gotland. Gotlands skogar har potential att möta en efterfrågan på unika natur- och
kulturupplevelser. Lönsamhet är dock en förutsättning för att företagande inom skogens mångbruk
ska kunna utvecklas. Att samverka och utbyta erfarenheter kring affärsutveckling, marknadsföring,
avtalsmodeller etc kommer att vara centralt för att nå målbilden. Ägande- och allemansrätt måste
respekteras. En ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i skogsbranschen leder till större och
bredare kompetens och diversitet, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt mångbruk.

Identifierade framgångsfaktorer:
•

•

•
•

Öka kunskapen om skogens potential inom verksamheter som småskalig träförädling,
besöksnäring, naturupplevelser och skapa förutsättningar för lönsamt mångbrukande av
skogen.
Tillgängliggör naturupplevelser i skogen genom bra infrastruktur (ex vandrings- och
cykelleder) med långsiktiga samarbets- och avtalsmodeller för underhåll och skötsel mellan
olika aktörer ex myndigheter, markägare, föreningar, naturturismföretag (ex vägunderhåll)
Utveckla modeller för kommersiella samarbeten mellan skogsägare, naturturismföretag,
föreningar, andra lokala aktörer etc (observera allemansrättsperspektivet)
Utveckla digitala samverkansplattformar där erbjudanden från olika mindre aktörer kan
paketeras och marknadsföras (mångbrukande företagare i samverkan)
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•

Initiera och etablera mötesplatser/forum/projekt för erfarenhetsutbyte, kunskapsförmedling
och affärsmässig samverkan (ex mångbruksprojekt i samverkan med Småland)

Målbild 4: Lokal skogsråvara förädlas lokalt – till hållbara produkter för en lokal och global
marknad
Gotland är ett litet skogslän med starka traditioner inom snickeri och specialsortiment. På Gotland
finns ett industriellt sågverk, men inga stora skogsindustrier som pappers- och massabruk.
Kunskapscentra i form av universitet och forskningsinstitut med inriktning på skog och utveckling av
innovativa träfiberbaserade material saknas. För att ta vara på de unika marknadsvärden och
speciella kvaliteter som finns i det närodlade gotländska timret behöver virke särhållas och helst
sågas lokalt för tydlig spårbarhet. När vi pratar strategier för framtiden bedöms därför inte
bulkproduktion av timmer för en växande skogsindustri vara Gotlands huvudalternativ. Massaved
från Gotlands skogar (för tillverkning av papper, massaved och andra träfiberprodukter) behöver
naturligtvis hitta en marknad utanför Gotland. Även om allt sågtimmer sannolikt inte heller i en
framtid kommer att förädlas på ön bedöms en fortsatt utveckling av en lönsam lokal
förädlingsindustri som viktigt för regional tillväxt. Marknaden för lokala byggmaterial med en ”lokal
historia” (ex fönster av gotländsk kärnfuru) finns uppbyggd bland annat tack vare en relativt hög takt
vad gäller nybyggnation och renoveringar av fritidshus. Trä för renovering av kulturbyggnader, som
exempelvis äldre trähus och medeltida kyrkor, bedöms ha potential att växa internationellt.

Identifierade framgångsfaktorer
•

•

•
•
•

Lokal råvaruförsörjning (sågad trävara av Gotlandsvuxen tall, gran och löv) behöver säkras för
att kunna ta till vara på mervärdena i ett lokalt förädlat Gotlandssortiment. Gotland behöver
minst ett industriellt sågverk (med tillräcklig kapacitet för att hantera gotländska volymer).
Sågtimmer som lämnar Gotland lämnar också den lokala förädlingskedjan.
Utveckla förutsättningar för lönsamma industriella samarbeten och produktutveckling mellan
de många mindre företag som finns i värdekedjan skog – såg – vidareförädling (snickerier
mm) – bygghandel/byggföretag – export.
Kompetensutveckling och framtida kompetensförsörjningen behöver stärkas – ex i
samverkan med andra regioner
Samverka kring marknadsföring av gotländska träprodukter (ex gotländskt kärnvirke,
profilering/certifiering, trä för kulturrenovering, lövsortiment etc)
Öka kunskapen om gotländskt trä (kvalitet, användningsområden) hos allmänhet och olika
träanvändare (beställare, byggföretag, arkitekter etc)

Målbild 5: Kontinuerlig kunskapshöjning bidrar till att skogen upplevs som en
framtidsnäring och en resurs för hållbar utveckling
Kunskapen om skogens många olika värden och roller behöver höjas. För att säkra framtida
kompetensförsörjning finns ett behov av att skapa intresse för skogen som resurs för jobb och hållbar
tillväxt. Idag präglas tyvärr en stor del av den skogliga diskussionen av konflikter: det kan handla om
äganderätten, om att skydda eller bruka, om allemansrätten, om klimatet eller biologisk mångfalden
etc. Under den dialogprocess som har drivits under projektets gång (2019) har det framkommit –
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gång efter gång – att vi måste kunna samtala om dessa olika värden och ”sluta kasta kottar på
varandra”. Vi behöver acceptera och respektera att vi inte tycker lika, men ändå sträva efter att
tillsammans ta vara på den verkliga potentialen för alla de näringar som har skogen som sin bas. Det
betyder exempelvis att vi behöver hitta vägar så att klimat och biologisk mångfald kan gå hand i
hand – att det finns utrymme för ett hållbart skogsbruk för ökad klimatnytta samtidigt som vi bevarar
den biologiska mångfalden och olika ekosystemtjänster. Vi behöver ett kunskapslyft, där samverkan
med olika kompetenscentra på Gotland och på fastlandet kommer vara viktig. Vi vill i alla skogliga
målgrupper inkl hos allmänheten bredda kunskaperna om skogens olika värden, hur den ska skötas
för att nå olika mål etc och på så sätt bidra till ökad förståelse för de olika perspektiv som finns.
Skogsbranschen är idag en mansdominerad bransch. Vi vill särskilt öka kompetensen Vi vill att
skogen ska uppfattas som en attraktiv resurs för framtiden och för nästa generation – en resurs för
företagande, jobb och regional utveckling men också för rekreation, friluftsliv och hälsa. Inte minst
behöver kunskapen höjas om skogens viktiga regionala roll för klimatet, den biologiska mångfalden,
vattenförsörjningen och en cirkulär ekonomi.
Identifierade framgångsfaktorer
•
•
•
•
•

•

Genomför ett kunskapslyft för att bredda och öka skogsägarnas, allmänhetens, politikerns
och myndigheternas intresse och kunskap till skogen som resurs för klimatet, den biologiska
mångfalden, vattenförsörjning, förädling, jobb etc.
Öka kunskapen/forskningen om Gotlands specifika förutsättningar för ett hållbart skogsbruk
med klimatnytta och med bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Stärk trä- och skogsnäringens attraktionskraft bland barn och ungdom för att säkra den
långsiktiga kompetensförsörjningen (olika riktade insatser som ex skolskogar, studiebesök,
Skogen i skolan etc)
Öka kompetensen och delaktigheten hos kvinnliga skogsägare genom t.ex. riktade kurser och
utbildningar
Skogliga och trätekniska utbildningar. Ta vara på Gotland Grönt Centrum som nav för grön
utveckling. Komplettera naturbruksgymnasiet med skogliga och trätekniska inriktningar.
Högre utbildningar: samverka med högskolor och universitet. Ta vara på möjligheter att
erbjuda studenter examensarbeten mm. Jobba aktivt för att locka fler kvinnor och andra
underrepresenterade grupper till dessa utbildningar.
Utveckla proaktivt samarbeten med andra regioner kring forskning och utveckling inom skog,
trä, träfiberbaserade material, naturturism, ekosystemtjänster, bioenergi mm

Inspel till handlingsplan 2021 - 2023
Visionen ”Gemensamt engagerade för de gotländska skogarnas verkliga potential” är HUR vi vill
fortsätta arbetet. De framgångsfaktorer som har identifierats under respektive målbild för 2040
pekar på VAD en handlingsplan för Gotlands skogar behöver innehålla. Prioriteringar,
ansvarsfördelning etc för genomförandet behöver arbetas fram i en konkret handlingsplan,
förslagsvis under 2020 med prioriteringar för de tre kommande åren (2021 - 2023). Avgörande för att
konkret kunna genomföra Gotlands skogsstrategi kommer att vara att identifiera vilka aktörer som
avser engagera sig i arbetet och hur samverkan mellan dessa ska ske på ett strukturerat sätt.
Några erfarenheter från det projekt som drivits under hösten 2019 och som kan tas med i det
fortsatta arbetet:
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-

Skapa ett gemensamt ägarskap för genomförandet strategin. Den bredd som styrgruppen för
arbetet med att ta fram Gotlands skogsstrategi har haft är en styrka. Beroende på
inriktningen och prioriteringen av det fortsatta arbetet kanske ska andra intressenter ska
bjudas in i styrgrupp eller referensgrupp - exempelvis besöksnäringen, träförädlingen,
kulturmiljöintressen, friluftslivet etc?

-

Ta vara på och utveckla den konstruktiva dialogformen som initierats under framtagandet av
skogsstrategin för att förankra det fortsatta arbetet, ex en årligt återkommande öppen
Skogsdialog och andra mer riktade dialogträffar.

-

Fördjupa ev gjorda nulägesbeskrivningar och kunskapsunderlag. Ta sedan fram ett
informationsmaterial med fakta om Gotlands skogar som kan användas av skogens alla
intressenter som utgångspunkt för det fortsatta arbetet - och som kan följas upp. Ett område
där det skulle vara önskvärt med mer kunskap är exempelvis det som rör
näringslivsverksamhet kopplat till skogens mångbruk (ekonomi, sysselsättning etc)

-

Gör en tydlig och konkret handlingsplan genom att prioritera vad som är verkligt viktigt att
göra de närmaste 3-åren, fördela ansvara för genomförandet på de organisationer som är
bäst lämpade och stäm regelbundet av att alla arbetar mot de gemensamma målbilderna.
Jämställdhetsperspektivet ska särskilt beaktas.

-

Säkerställ en långsiktig finansiering och identifiera ägarskap inkl en tydlig motor för att driva
arbetet framåt. En fristående projektledare kan vara framgångsrikt just under en projektfas.
När en långsiktig handlingsplan ska drivas igenom behöver en mer långsiktig lösning hittas.

__________________________________________________________________________________

Projektgruppen för Gotlands skogsstrategi 2019
I den operativa projektgruppen för arbetet med Gotland Skogsstrategi har under 2019 följande
personer ingått:
Lotta Löwhagen Lundberg (extern projektledare)
Petter Engström (LRF)
Jan Ekdahl (Mellanskog)
Karin Wagström (Skogsstyrelsen)
Ingrid Thomasson (Länsstyrelsen)
Malena Bendelin (Region Gotland)
Vi tackar för förtroendet och hoppas att detta dokument ska vara till stöd i det fortsatta arbetet med
Gotlands skogsstrategi!

Gotlandssippa
11

BILAGA: Nulägesbilden – Sammanfattade SWOT-analyser
Nedan redovisas fem tematiska SWOT-analyser, sammanfattande från ett antal dialogmöten och
träffar som genomförts under hösten 2019. Viktiga inspel har bl a kommit från möten med
skogsägare, träförädlare, naturvårdsintressen och besöksnäringen (genom projekt ”100 gröna och
blå upplevelser”). Sammanfattningarna speglar uppfattningen av nuläget hösten 2019 utifrån olika
intressenters perspektiv. Analyserna har på några punkter kompletterats av projektgruppen för
Gotlands skogsstrategi och sedan utgjort diskussionsunderlag för formuleringen av skogsstrategins
fem målbilder och identifierade framgångsfaktorer. De fem olika perspektiv som har diskuterats är:
- Gotlands skogsbruk
- Gotlands skogar och den biologiska mångfalden
- Skogens mångbruk
- Träförädling
- Kunskapslyft
I SWOT-analyserna nedan står ”Styrkor” och ”Svagheter” för analyser av nuläget. ”Möjligheter” och
”Hot” utgör bedömningar av framtiden.

1 Gotlands skogsbruk
STYRKOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ägarstrukturen med många små skogsägare (ca 4000, inga bolagsskogar) bidrar mångfald och
till ett varierat skogsbruk. Många på Gotland har en relation till skogen och kan skogsbruk.
Industriellt sågverk finns på ön – ger lokal avsättning för sågtimmer
Värmeverk för bioenergi etablerat, använder lokal råvara (GROT mm = avsättningsmöjlighet)
Flera aktiva skogliga aktörer (ex Mellanskog, Skogsällskapet, lokala entreprenörer)
Väl fungerande logistik till och från Gotland finns inkl vana av att exportera
Många små entreprenörer är knutna till skogen och maskinella resurser finns för att utveckla
skogsbruk och skogsvård (entreprenörer, småsågar, transporter etc)
Historiskt finns intresse för skogsbruk = tradition och kunskap
Skogen ger sysselsättning och inkomster över hela ön
Gotland har lätt terräng med bra vägnät inkl bra skogsvägar (tillgänglighet till skogen god
både för skogsbruk, friluftsliv och naturupplevelser)
Bra och hållbart virke, som ska användas rätt (hårt trä, kärnvirke, jmf RISE-rapport))
Svenska produktionsmetoder – styrka i ett internationellt perspektiv!

SVAGHETER
•
•
•
•
•
•

Passiva skogsägare (attityder). Få skogsägare har skogen som huvudsysselsättning, skogen
betraktas ofta som en ”bank”. Därför saknas ofta aktivt engagemang, och ibland även
kunskap, kring skogsskötsel och hur skogens kan utvecklas och bidra till ex ökad klimatnytta.
Låg tillväxt i skogen (låg bonitet) => låg inkomst per ha
Ensidig träslagsfördelning (68% tall) – ökar sårbarhet vid klimatförändringar, skadegörare etc
Höga naturvärden (i sig positivt och något man är stolt över) gör att skogsägare upplever att
de ”drabbas ” av myndigheternas biotopskydd - istället för att få uppskattning för
naturvårdande skötsel
Intressekonflikter och kärvt samtalsklimat mellan myndigheter och skogsägare
(skyddande/bevarande av skog, äganderätt mm).
Ökande rådjursstam (påverkar föryngringen)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Många små skogsägare gör det svårt att driva och samordna större projekt, t.ex. jaktavtal.
Endast ETT industriellt sågverk (om det försvinner finns ingen lokal marknad för sågtimmer)
Lokala förädlingsindustrin är liten (snickerier, specialsågverk etc) och har stora
investeringsbehov
Brist på arbetskraft och kompetens, skogliga utbildningar saknas.
Det saknas större industriella aktörer (lok) med resurser att driva utvecklingen inom den
gotländska skogsnäringen.
Ö-läget driver kostnader: ex transporter av små volymer
Hög virkeskvalitet premieras inte prismässigt (marknaden har fokus på volym och massa)
Svag image. Gotlands skogsnäring finns inte på allmänhetens/det offentligas karta. Regionalt
utvecklingsansvar för skogen saknas!

MÖJLIGHETER
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Skogens roll för klimatet. Växande, virkesrik skog = en stor kolsänka! Klimatersättning?
Öka avverkningsnivåerna – tillväxten är större än uttaget (hur mycket större behöver def.)
Genomföra utbildningsinsatser riktade mot skogsägare för att öka intresse och engagemang
för aktivt skogsbruk
Branschen kan bli duktigare på att koppla in forskningen och PROKTIVT föra fram
budskap/kunskap om skogsbruk (påverka attityder)
Säkerställt förutsättningar för industriell utveckling och lokal förädling. Gotland behöver
(minst) ett välfungerade och välinvesterat sågverk – skapar lokal virkesmarknad och ger
möjlighet till lokal förädling och sysselsättning
Gotland Grönt Centrum – är redan etablerat som en utbildningsplats, skulle kunna erbjuda ex
utbildning inom skogsbruk och småskalig träförädling
Teknikutveckling ökar efterfrågar förnybara material, ex byggandet av höga hus i trä ökar,
nya material av träfiber tas fram (kläder, mat, asfalt...) Är gotländska träfiber kanske bäst?
Marknadssatsningar i samverkan för att öka efterfrågan på specialkvaliteter av gotländskt
timmer (ex kärnvirke). Det finns ett marknadssegment för kvalitetsträ ”om man riktar sig till
de 10% som har råd att betala”
Jaktarrenden – utveckla och samarbeta

HOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sårbar industristruktur. Möjlighet till lokal avsättning för sågtimmer (inkl lokal
vidareförädling) försvinner vid ev nedläggning av öns enda sågverk
Kort sågtimmer tas inte tillvara utan skeppas från ön och blir massved (dvs sämre betalt än
sågtimmer)
Minskad efterfrågan på lokala marknaden. Gotlänningar inte köptrogna (till vilket pris som
helst). Tas rätt lokalt sortiment fram?
Ökade transportkostnader mm pga av öläget
Klimatförändringar (torka, skadegörare, markbärighet etc)
Mer viltskador bl a beroende på en växande rådjurstam. Jaktförbud i angränsande
naturskyddsområden.
Regelverk rörande återbeskogning (”skogsmark kan läggas om till betesmark som ger EUersättning, hotar återväxten”)
Intressekonflikter och förtroendeklyftor mellan myndigheter och skogsägare rörande t.ex.
brukande resp skyddande av skog, äganderätten etc
Okunskap och faktamotstånd hos allmänheten. ”Det finns många tyckare”.
Förgubbning bland de som bryr sig om skogens framtid – både vad gäller ålder och kön
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2 Gotlands skogar och den biologiska mångfalden
STYRKOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det finns ännu en biologisk mångfald bevarad (kalkgrunden)
Fortfarande finns kunskap om plockhuggning och andra äldre brukningsmetoder i skogen –
och den används (även om i minskad omfattning)
Skogsbetet är unikt och bidrar till biologisk mångfald
Alvarmarken – 30% av världens (!) alvarmark finns på Gotland
Annorlunda bottenvegetation i de gotländska skogarna med mycket örter, gräs etc
Mycket senvuxet virke
Många små ägare – bidrar till att skogarna ser olika ut
Hög diversitet i skogarna – mosaikartade skogar
Många skogar har lång kontinuitet
Traditionellt har Gotland avverkat med många små hyggen - luckhuggning skulle man nog
kalla det på fastlandet

SVAGHETER
•
•
•
•

•

•

Liten förståelse för begreppet ”skyddad skog” – svårt att ha dialog kring.
Kunskapsbrist – man vet inte var alla skogar med höga naturvärden finns
Det finns en myndighetsrädsla bland skogsägare för att få en ”döda handen” över sin skog
(vilket kan leda till onödiga/felaktiga beslut ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv)
Inte tillräcklig ersättningen till markägare för ”skyddad skog” (enklare skydd som ex
nyckelbiotop, skogsbete etc) – förvårar exempelvis generationsskiften. Små skogsägare har
ofta låg kunskap (beställarkompetens) och saknar maskinell utrustning. De är därför helt
styrda av ”skogsföretagen” (Mellanskog, Skogssällskapet, andra privata aktörer) och deras
kunskap, intresse och vilja att bevara biologisk mångfald.
Dålig bevakning och uppföljning från samhället/myndigheterna (Skogsstyrelsen) att
exempelvis en avverkning sker på rätt sätt vad gäller miljöhönsyn och höga biologiska
värden. Bevakningen av detta sker lokalt och med hjälp av ideellt engagemang (ex koll på
örnbon, skogsfru-lokaler etc)
Glapp i kommunikationen i kedjan skogsägare – uppköpare – genomförare (maskinförare)
riskerar att viktig information om höga naturvärden som skogsägare lyfter upp tapps bort.

MÖJLIGHETER
•
•
•
•

Klimatförändringen – kan också leda till biologisk utveckling (jmf historiska erfarenheter, vad
som händer efter långa perioder av torka, eldsvådor etc. Biologisk utveckling är en process…)
Ökad kunskap och medvetenhet bland skogsägare, myndigheter och allmänhet om de
gotländska skogarans unika värdet.
En vilja hos politiker/myndigheter att värna och bidra till biologisk mångfald.
Ökat hälsoperspektiv kopplat till naturupplevelser på Gotland. Exempelvis genom att förlägga
p-platser utanför områden med höga naturvärden, att inte tillåta cykling i känslig natur
(Gotska Sandön) mm
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•

Gotlands världsunika natur är en potential för besöksnäringen/naturturism – om den
bevaras. Några ex:
o 30% av världens alvarmark ligger på Gotland
o Kungsörnen på Gotland är unik – en ”egen” population som inte blandar sig med
örnar från andra delar av landet
o Skogsbete/naturbete. Här är russen på Lojsta hed något att lyfta fram
o Unika endemiska vilda arter som snok, groda och sippa. Glöm inte Gutefåren!

HOT
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Klimatförändringen - torka, regn (missgynnar vissa arter, kan gynna andra)
Avsaknad av verksamma och aktiva skogsbrukare – som bryr sig om miljö och naturvärden
Skogsmark överförs till åkermark (EU-stöden och ekonomi styr…)
Generationsskiften (många skogsägare äldre) – innebär ofta att skogen åker ner för att
finansiera investeringar och utköp av syskon etc.
Opinionen mot ”skyddad skog”. Myndigheter släpper på restriktionen och tillåter att
naturreservat används för skogsskötsel, jakt etc. Opinionen gör att myndigheter inte vågar
fortsätta att skydda mer skog.
Politiska besult och utformning av olika stöd – påverkar ekonomiskt möjlighet att bedriva
skogsbete, skogsskötsel etc
Brist på betesdjur. ”Vi behöver får klokt betalt för miljönyttig produktion och för djur som
klarar Gotlands magra marker, ex våra gamla lantraser.”
Olika målbilder och avsaknad av helhetsperspektiv rörande ekoturism. Ex vad är hållbar
ekoturism? Vem tjänar pengar på ökad naturturism? Vem ska betala ex vägunderhåll när
naturvärden görs tillgängliga för allmänheten?
Bilburen naturturism (jmf husbilar, sportfiske etc) – ger slitage, behov av vägunderhåll etc
(allemansrätten!)

3 Skogens mångbruk
STYRKOR
•
•
•
•
•

Stark besöksnäring - med naturupplevelser som reseanledning
Gotlands skogar erbjuder många unika natur- och kulturvärden med olika
skönhetsupplevelser (ängen med lövträd, gammelskog, alvar, skogsbeten, orkididérika
fuktängar etc)
Lokal kunskap och gamla traditioner kring att ta vara på skogens olika värden finns (ex
tjärbränning, lokal träförädling)
Gotlänningar är av tradition ”mångsysslare” och ö-läget/småskaligheten har inneburet en
tradition av att samverka och ta vara på lokala möjligheter– flera goda exempel finns på
lönsam affärsutveckling (t.ex. enestörar på export, jaktupplevelser med matlagning mm)
Pågående projekt ”100 gröna och blå upplevelser” - en arena för nätverkande, samverkan
och paketering av upplevelser på landsbygden - kan ge erfarenheter.
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SVAGHETER
•
•
•
•
•

Svagt utvecklad infrastruktur för naturturism (tex längre vandringsleder, MTB-leder, ridleder
etc)
En ägarstruktur med många och små skogsägare – ingen samlande kraft finns för att utveckla
långsiktiga och affärsmässiga samarbetet (jmf t ex utmaningarna med att få till
Klintkustleden)
Få goda exempel finns på lönsamma affärsupplägg – exempelvis schyssta och affärsmässiga
avtal mellan markägare och naturturismföretag
Mångbruk – vad är det? (ett nytt och okänt begrepp i skogssammanhang, behöver definieras)
Samlande kraft för småskalig träförädling, naturturism saknas – och därmed finns inte
skogens mångbruk med som resurs på den politiska agendan för regional utveckling

MÖJLIGHETER
•
•
•
•
•
•
•

Ökat intresse för outdoor-aktiviteter (MTB, äventyr, jakt etc) och naturupplevelser
(orkidévandringar, fågelskådning etc) = potential för ökad turism kopplat till skogen.
Outdoor, Mat & dryck, Natur & kultur viktiga delar i Gotlands besöksnäringsstrategi. Skogen
är en del av detta.
Ny forskning visar skogens betydelse för hälsan
Utveckling av infrastruktur (tex vandringsleder) inkl avtal/lösningar för skötsel och underhåll
Etablera mötesplatser/forum för möten mellan skogsägare och entreprenörer – för att
utveckla affärsmässiga koncept och samarbeten inom ex naturturism
Paketera och sälj upplevelsebaserad kunskap om ex tjärbränning, specialsågning etc
Nysvenskar kan tillföra nya perspektiv.

HOT
•
•
•
•
•

Slitage i skogen och längs populära stigar/vägar (MTB, ridning mm)
Intressekonflikter och avtalslösa relationer mellan markägare och naturturismföretag.
Okunskap hos allmänheten om den gotländska skogens förutsättningar inkl bristande respekt
för allemansrätt
Brist på unga affärsmässiga entreprenörer med utvecklingsdriv (mångbruket riskerar att bli
en bisyssla/hobbyverksamhet)
Bristande jämställdhet och mångfald – kan hindra nytänkande.

4 Träförädling
STYRKOR
•
•
•

Lång tradition och gedigen kunskap inom bl a finsnickeri och kulturrenoveringar
Det finns en lokal marknad – sommargotlänningar beredda att betala mer för närproducerat
virke av god kvalitet
Ett lokalt industriellt sågverk som KAN (och vill) såga det gotländska hårdare virket och även
kan hantera kortare och klenare timmer. Detta bidrar till att Gotland har en hög andel
sågbart timmer (ca 70%?), vilket är väsentligt högre än på fastlandet.
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•
•
•

•

•
•

•

Investering i laserscanner på Gotlandsflis (lokalt sågverk) är gjord. Ny teknik möjliggör att ta
vara på kärnvirke för lokal vidareförädling på nytt sätt
Gotland har tillgång på bra råvara som lämpar sig för vidareförädling
Ny kunskap finns via RISE-undersökning (inom ALMIS kärnvirkesprojekt) om unika
egenskaper hos gotländskt trä: högre densitet och högre halter av hartsämnen (bidrar till
ökad hållbarhet, en slags naturlig impregnering) = möjlighet att utveckla produkter för
nischmarknader
Varumärket ”Gotland” är starkt. Flera företag med stark Gotlandskoppling är etablerade på
marknader utanför Gotland (ex möbelföretaget G.A.D.). Varumärket ”Gotländsk kärnvirke” är
skyddat!
ALMIs kärnvirkesprojekt har bidragit till att bygga nätverk mellan träförädlare ”vi pratar med
varandra mer än någonsin – även om vi inte alltid tycker lika”
Gotland ligger i framkant när det gäller att ta fram höga kvaliteter – både furu och gran. Hög
densitet och hållfasthet (”ex C24-klassificering: 98-99% av det som knackas på
Gotlandsflisgodkänt jmf med landet där genomsnitt ligger på ca 85-90%”)
Flera unga aktiva företagare finns, ex snickare. ”De tänker mer på närproducerat och hållbart
byggande”

SVAGHETER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Endast ETT industriellt sågverk finns för lokal förädling (GotlandsFlis). I jämförelse med
fastlandssågverk är kapaciteten begränsad.
Större förädlingsenhet saknas (ex för fönsterproduktion)
Låg andel lokal vidareförädling. Ca 50% av avverkad timmerråvara exporteras för
vidareförädling utanför ön (massaved, energived och även sågtimmer)
Många småföretag som saknar vilja/intresse för att växa och anställa.
Plattform för lokal industriell samverkan saknas (Gotländsk Kärnvirke AB möjligen ett
embryo?).
Kompetensförsörjning – svårt rekrytera yngre och rätt utbildad arbetskraft. Svag
attraktionskraft?
Lokalmarknaden. Låg träkunskap hos allmänheten på Gotland gör att lokalproducerat inte
alltid är förstahandsvalet. (Prisbild på importerat trä bidrar också).
Långa leveranstider/kapacitetsbrist hos lokala snickerier gör att kunder väljer bort
lokalproducerat.
Marknadsläget. Ofta brist på gotländsk kärnrik trävara av hög kvalitet till snickerierna. (Beror
bl a på att sågtimmer exporterar till fastlandet - som inte alltid uppskattar den gotländska
kvaliteten. Generellt låga marknadspriser på sågad vara minskar lokala sågverkets lönsamhet,
och därmed betalningsförmåga för inköp av timmerråvara, vilket också bidrar till brist.)

MÖJLIGHETER
•
•
•

Samarbeten med andra regioner och skog/träkluster för att få del av ny kunskap och
innovationssatsningar.
Omställningen till ett biobaserat samhälle – politiska beslut om ett fossilfritt Gotland!
Marknadsföring av det unikt gotländska lokalt, nationellt och internationellt (ex är
klassificering och certifiering av ”Gotländskt Kärnvirke” en möjlighet att utveckla en trovärdig
kommunikation, jmf ALMI-projektet)
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•
•
•
•
•

•

Ta vara på positiva trender och värderingar kopplat till skog och trä (förnybart och hållbart
material, miljövärden, närproducerat, skogens roll för klimatet = kolsänka etc)
Gotland är ett starkt varumärke – också för trä
Skapa förutsättningar för större lokal förädlingsindustri – för volym och jobb
Utveckla sorteringen vid sågen för framtagning av ett lokalt Gotlandssortiment (kärnvirke
mm) med hjälp av laserscanner = fortsatt teknikutveckling
Öka attraktionskraften för att jobba i branschen. Utbildningssatsningar inom snickeri,
lärlingssystem etc för att visa på de långsiktiga möjligheter som finns med att jobba i
träbranschen
Utökade lokala samarbeten i förädlingskedjan (ex mellan såg- fönstertillverkare -byggföretag)
och även över bransch/materialgränserna för att ta vara på lokala förutsättningar (ex trä och
ull till ljudabsorbenter, trä och sten i möbler etc)

HOT
•
•
•
•
•

Om det enda industriella sågverket läggs ner stoppas möjligheten till utvecklad träförädling
på ön.
Utvecklingen på Gotlandsmarknaden – fastlandsträ/lågt pris väljs framför
kvalitet/närproducerat
Okunskap i föreskrivande led (ex arkitekter) när det gäller kunskap om trä och det unika
gotländska
Långsiktig kompetensförsörjning - träteknik
Långsiktig råvaruförsörjning och att skogen inte sköts för virkesproduktion. Ex på orosmoln:
o Klimatförändringar, torka mm
o Passiva skogsägare som ej sköter sin skog
o Plantmaterial som ej är genetiskt anpassat för Gotland. Framtidens kvalitet?
o Rådjur (viltskador, återväxten)
o Allmänhetens kunskap/attityder till skogen och skogens roll för klimatet m.m.

5 Kunskapslyft
STYRKOR
•
•
•
•

Klustret Gotland Grönt Centrum finns etablerat som plattform och ”grön” utbildningsplats
med många gröna organisationer samlade t.ex. Naturbruksgymnasiet (GGC AB), Mellanskog,
LRF, Jägarförbundet (= olika intressenter kopplade till en skogsstrategi)
Kopplingar till akademin: Uppsala Universitet Campus Gotland finns på ön. Etablerade
samarbeten med SLU finns (ex studentarbeten kopplade till skogsstrategin).
Skogsstyrelsen har regional kompetens och nationella nätverk.
Det finns lång tradition och erfarenhet kring skogsbruk och träförädling utifrån Gotlands
unika förutsättningar

18

SVAGHETER
•
•
•
•
•
•

Det finns inga skogliga gymnasieutbildningar på Gotland (de enda skogliga kurser som
erbjuds på ön i dag är motorsågskort)
Det finns inga högskolor/universitet med skoglig inriktning på Gotland
Skogen är (ännu) inte en del av ett regionalt tillväxtprogram – och får därmed
inga/begränsade långsiktigt kompetenshöjande resurser
Tradition och intresse för högre skoglig fortbildning saknas på Gotland (Liljevalchska
stiftelsen har svårt att hitta kandidater till stipendie för skoglig utbildning)
Gotlands skogar har begränsade/andra biologiska förutsättningar än traditionella skogslän –
det saknas nischad ”gotlandsskogs”-kompetens.
Stora industrier, med finansiella muskler att i olika målgrupper långsiktigt öka intresset för
skogsindustrin, saknas (ex finansiering av Skogen i skolan och andra aktiviteter riktade mot
barn och ungdomar)

MÖJLIGHETER
•
•
•
•
•
•

Samverkan med andra kompetenscentra inom skog och träförädling, ex Småland.
Proaktiv samverkan med högskolor och universitet inkl erbjuda examensarbeten
Stärk skogen som framtidsbransch och skapa intresse för dess potential för jobb och hållbar
tillväxt
Skapa nya skog- och träteknikutbildningar på Gotland Grönt Centrum – t.ex. (åter)etablera
snickeriutbildning på ön, komplettera naturbruksgymnasiet med skoglig inriktning
Forskningsprojekt kopplade till Gotlands skogar (hållbar turism, mångbruk mm) via SLU och
Uppsala universitet Campus Gotland
Ö-läget = bra plats för piloter/testområde

HOT
•
•
•
•
•
•

Bristande intresse hos skogsägare att utbilda sig inom skogsbruk och skogsskötsel (”skogen
får bara stå”)
Långsiktig kompetensförsörjning till skogsbruk och förädlingsindustrin
Branschens svaga attraktionskraft
Avsaknad av lokala utbildningsmöjligheter
Lågt intresse hos allmänheten och folkvalda för skogen som resurs för regional utveckling
Samtalsklimat och attityder - med polarisering och konflikter istället för kunskap och dialog
kring skogsbrukets frågor (ex skydda ELLER bruka, klimat ELLER biologisk mångfald,
äganderätt etc )
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Kontakta oss
Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 VISBY
Besöksadress: Visborgsallén 4
Telefon: 010-223 90 00
E-post: gotland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

REGU § 18

Protokoll
Sida 18 (44)

Information. Gotlands skogsstrategi –
inriktning 2040

Ärendenummer: RS 2020/535
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Alla Sveriges län arbetar med regionala skogsstrategier eller skogsprogram för
att utifrån regionala förutsättningar bidra till det nationella skogsprogrammets
vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela
landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".
Gotland tog under 2019-2020 fram en regional skogsstrategi som tar riktning
mot 2040. Arbetet sker i samverkan mellan det offentliga, näringen, ideella
organisationer och akademin. Syftet med arbetet har varit att bland de skogliga
intressenterna på Gotland förankra en gemensam strategisk inriktning för hur
Gotlands skogar på olika sätt ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling.
Under 2021 inkluderade genomförandet av skogsstrategin aktiviteter inom
ramen för återväxt, viltförvaltning/skador, skydd och skötsel, skogens
mångbruk samt ökad lokal förädling. Evenemanget ”Skogens dag” har också
genomförts som en del i implementeringen av strategin
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en väl förankrad gemensam
strategisk inriktning för hur Gotlands skogar på olika sätt ska kunna bidra till
en hållbar regional utveckling är av stor betydelse den regionala utvecklingen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en väl förankrad gemensam
strategisk inriktning för hur Gotlands skogar på olika sätt ska kunna bidra till
en hållbar regional utveckling är av stor betydelse den regionala utvecklingen.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för skogen, skogsägandet och
skogens produkter har en stor bredd och kan återfinnas inom följande
prioriteringar och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040:

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Protokoll
Sida 19 (44)

Effektmål 2040

Gå före i klimat- och energiomställningen
Stimulera innovation och förnyelse

5. Ett klimatneutralt Gotland

Stärk och utveckla näringslivet

6. Ett energisystem baserat på förnybar
energi

Säkra miljö- och vatten
Utveckla attraktionskraften

7. Säkrad tillgång till vatten av god
kvalitet och kvantitet
8. Hållbara kretslopp
9. Säkrad biologisk mångfald
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Länsstyrelsen Gotland - Regional skogsstrategi med inriktning mot
2040.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-25

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2021/1455
25 februari 2022

Malena Bendelin

Regionstyrelsen

Information om Fårösundstraktens lokala utvecklingsplan
Förslag till beslut

•

Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Att arbeta med en lokal utvecklingsprocess/plan handlar om att genomföra ett
strategiskt arbete med fokus utveckling på en specifik och avgränsad plats.
Utvecklingsplanens upplägg utgår från en trestegsmodell, nuläge - vision och målbild
– insatsplan/handlingsplan.
Den lokala utvecklingsplanen för Fårösund/Fårösundstrakten är en produkt av
dialogmöten som har bedrivits genom Region Gotlands försorg samt möten i bygden
som hållits under perioden 2018-2022.
I den lokala utvecklingsplanen beskriver bygden sitt läge efter tre perspektiv på
attraktionskraft, leva & bo, etablera & utveckla och besöka & uppleva.
Utvecklingsplanen identifierar att bygden framåt ska fortsätta att tillfredsställa alla
grundläggande behov som finns för boende, arbete och företagande. Det omfattar
trygghet, offentlig och kommersiell service samt rimlig praktisk bekvämlighet och
något extra som får hjärtat att klappa lite fortare hos den som just fått en relation till
platsen. Fårösundstrakten ska symbolisera livskvalitet och platsen kopplas samman
med främjad hälsa. Det fortsätter att ske genom liv i samklang med hav och skön
natur.
I visionen lyfts att Fårösundstrakten ska vara känd som en modern och framåtseende
plats som ligger i framkant när det gäller hållbar teknik, innovativa lösningar för
energi och livsmedelsförsörjning och som ett centrum för kulturella och kreativa
näringar.
Vision: Fårösundstrakten berättas om som platsen där gammal som ung finner mening i livet.
Platsen som ger anledning att leva; där man känner att livet är värdefullt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett lokalt arbete med att stimulera och
stärka engagemanget och utvecklingskraften i bygden är av stor betydelse för en
hållbar regional utveckling. Att bygder arbetar systematiskt med lokala
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utvecklingsplaner och/eller smarta landsbygdsstrategier som metod för att hantera
lokala utvecklingssträvanden är en viktig del i ett långsiktigt och systematiskt arbete
med landsbygdsutveckling och leder till stärkta bygder.

Ärendebeskrivning

Att arbeta med en lokal utvecklingsprocess/plan handlar om att genomföra ett
strategiskt arbete med fokus utveckling på en specifik och avgränsad plats. Platsen i
fråga äger sin egen plan, som är ett verktyg för dialog med både närliggande bygder
och lokala såväl som regionala utvecklingsaktörer. Styrkan ligger i den gemensamma
planeringsprocessen och likt andra strategidokument behöver utvecklingsplanen
utvärderas regelbundet. För att nå störst framgång är bred representation och tillit i
den lokala samverkansprocessen viktigt.
Utvecklingsplanens upplägg utgår från en trestegsmodell, nuläge - vision och målbild
– insatsplan/handlingsplan.
Den lokala utvecklingsplanen för Fårösund/Fårösundstrakten är en produkt av
dialogmöten som har bedrivits genom Region Gotlands försorg samt möten i bygden
som hållits under perioden 2018-2022. Resultaten av dessa möten beskrivs i bygdens
utvecklingsplan. Bygdens ambition har varit att tillsammans identifiera visioner för
att göra bygden ännu mer attraktivt för boende, företagare och besökare.

Innehåll i utvecklingsplanen
Fårösunds upptagningsområde består i grova drag av socknarna Bunge, Fårö och
Rute. Socknarna Fleringe, Hellvi och Lärbro utgör ett gränsland där man ibland
istället vänder sig till tätorterna Lärbro och Slite. Bygden lyfter att samtliga sex
socknar har betydelse för Fårösundstrakten och målsättningen är att Fårösund ska
betyda mer för hela detta område.
I den lokala utvecklingsplanen beskriver bygden sitt läge efter tre perspektiv på
attraktionskraft, leva & bo, etablera & utveckla och besöka & uppleva.

Besöka och uppleva


Fårösundstraktens externa attraktionskraft har sedan 60-talet dominerats av
ryktet om Fårö. Attraktionskraften ligger i den genuina naturupplevelsen.



Bygden har en stark attraktionskraft sommartid. Många besökare kommer
över dagen. Hållbarhetsmässigt är längre säsonger och längre vistelser att
föredra. Intäkterna från en familj som hyr en stuga i en vecka på platsen
motsvarar lokalekonomiskt flera färjelaster av bilburna dagsbesökande.



Ett besök är en introduktion som i bästa fall leder till en närmare och
beständig relation till platsen. En intressant möjlighet är att få fler besökare
att upptäcka bygden som sin nya bostadsort.



Den korta säsongens besöksnäringsfrågor diskuteras avsevärt mer än
byggnäringsfrågor trots att det lokalekonomiska exportvärdet är omvänt.



Naturturism såväl på land som till havs har stora möjligheter att utvecklas.
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God infrastruktur med fyra hamnar i Fårösund gör det möjligt att öka
andelen besökare från havet.



Svag attraktion och utbud för segmentet ungdomar/unga vuxna.



Hög trafikintensitet genom bygden sommartid. Besökare cyklar längs den
stora vägen – ger ett dåligt intryck. Svårt att besöka bygden genom
kommunal kollektivtrafik

Leva och bo:


Tätorten Fårösund är hygienvärdet och kringliggande landskap är
profilvärdet. Vilket innebär att befolkningen attraheras av att bo i bygden
tack vare det kringliggande landskapet och att det samtidigt inte skulle ses
som möjligt om inte Fårösunds serviceutbud, kultur och arbetstillfällen fanns.
Styrkan i dessa profilvärden och hygienvärden för boende är dock varierande.
Om skolans existens inte helt trygg kan det påverka att yngre vuxna ser en
etablering som ohållbar.



Fårösundstrakten har i många år attraherat besökare familjer vilket lagt
grunden för investeringar i deltidsboende och senare året-runt-boende i
segmentet 55+. Fram till millennieskiftet fanns regementet som skapade
inflyttning av tjänsteskäl. Nu har vi potentiellt Folkhögskolan som en annan
faktor att räkna med som attraherar unga människor som är intresserade
kulturella och kreativa näringar.



Fårösundstrakten präglas av ett rikt föreningsliv.



Expansivt läge när det gäller nybyggnationer, men byggandet är idag i första
hand tänkt som fritidsboende.



Kringliggande arkaiskt landskap, ovanlig natur och geografiskt läge ger
underlag för stark identitet.



Starka symboler för kommunikation med en flygplats och fyra hamnar.



Stora möjligheter till motion och friluftsliv: el-ljusspår, simhall, gym,
inomhushall, cykel- och vandringsleder.



God kommersiell och offentlig service. Bra skola, förskola och barnomsorg.
Mataffär, Café, Restaurang, Biblioteket, Tandläkare, Bygghandel, Bilverkstad,
Biluthyrning mm.



Berättelse om bygdens som en plats att bo i drunknar i en flod av bilder på
sommarbesök. Även lokalt är man påverkad av denna bild.



Svag attraktion för unga vuxna och unga familjer.



Försvarets återtagande av byggnader kan leda till förlorade arbetstillfällen och
hot om avspärrningar av attraktiva områden.

Etablera och utveckla:


Attraktiviteten för företagande har i dag sin kärna i attraktiviteten för boende.
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Relativt liten arbetsmarknad lokalt.



Möjligheter till företagande i god livsmiljö. Det finns många små företag i
bygden, många inom bygg och fastighetsservice och den gröna näringen.



Familjära samarbeten och samverkan



Bredd på nuvarande företagande.



Lojala kunder för lokal service



Finns ännu inte några starka kluster att ingå i.



Litet underlag i arbetskraft med speciella kompetenser. Begränsat lokalt
kundunderlag för vissa branscher. Stor säsongsvariation i lokalt kundunderlag
och i tillgång på arbetskraft.



En möjlighet är profilering mot klimatomställning/energisektorn. De fysiska
förutsättningarna för produktion av förnybar energi är ovanligt gynnsamma i
bygden.



Fårösundstrakten har en stark profilering mot film och skrivande.
Kustateljén, Bergmancenter, Folkhögskolans kreativa linjer och en rad
författare och musiker har samlats här. Att värna och stötta den profilen är
en självklar uppgift. Möjligheter kring detta är starkare klusterbildning och
eventuellt etablerande av skaparkollektiv.



God fiberutbyggnad.



Infrastruktur och mark efter KA3. Lågt pris på vissa udda byggnader kan ge
fördelar vid rätt matchning



Försvarets återtagande av byggnader hotar arbetstillfällen.

Mål och vision
Utvecklingsplanen identifierar att bygden framåt ska fortsätta att tillfredsställa alla
grundläggande behov som finns för boende, arbete och företagande. Det omfattar
trygghet, offentlig och kommersiell service samt rimlig praktisk bekvämlighet och
något extra som får hjärtat att klappa lite fortare hos den som just fått en relation till
platsen.
Fårösundstrakten ska symbolisera livskvalitet och platsen kopplas samman med
främjad hälsa. Det fortsätter att ske genom liv i samklang med hav och skön natur.
Framtiden präglas av empati, vänlighet, hjälpsamhet, samarbete, delaktighet,
ansvarstagande, kreativitet, möjlighet, jämställdhet och frihet från dominans, fysisk
rörlighet och motion, framtidstro, tillit och trygghet och respekt för varandra. Det är
människorna och deras väl och ve som är i fokus. Att människor är vid god hälsa, att
det är jämställt och jämlikt. Det finns tillit i samhället, och vi drar åt samma håll; en
social sammanhållning.
I visionen lyfts att Fårösundstrakten är känd som en modern och framåtseende plats
som ligger i framkant med hållbar teknik och innovativa lösningar för energi och
livsmedelsförsörjning. Det talas även mer om det centrum för kulturutveckling inom
media, skrivande och musik som vuxit fram.
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Vision:
Fårösundstrakten berättas om som platsen där gammal som ung finner mening i livet. Platsen som
ger anledning att leva; där man känner att livet är värdefullt.

Insatsplan/Handlingsplan
Det finns många utvecklingsaktörer i bygden, ett trettiotal av dessa har på olika sätt
deltagit i arbetet med att ta fram bygdens utvecklingsplan. I denna första version av
utvecklingsplan listas en rad prioriterade projekt som genomförs av de aktörer som
deltagit i arbetet.
1. Verka för ett närmare samarbete inom besöksnäringen.
2. Verka för att en kartläggning av kompetensbehov tas fram (vilka jobb som
finns och vilka kompetenser som söks).
3. Verka för profil runt hälsa och friskvård för alla åldrar genom tydligare
information av vilka möjligheter som finns.
4. Ta fram kampanjer för att attrahera fler att bosätta sig i bygden.
5. Hålla regelbundna offentliga möten cirka 3 gånger per år tillsammans med
traktens föreningar, för att inspirera. Föreningarna berättar om vad som
planeras och vad är klart. Från tid till annan bjuds gästtalare.
6. Hålla regelbundna möten för att öka samverkan mellan föreningar cirka 1
gång per månad, i syfte att kommunicera kring utveckling av
Fårösundstrakten.
7. Skapa en gemensam aktivitetsagenda för Fårösundstrakten vad händer under
året.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett lokalt arbete med att stimulera och
stärka engagemanget och utvecklingskraften i bygden är av stor betydelse för en
hållbar regional utveckling.
Att bygder arbetar systematiskt med lokala utvecklingsplaner och/eller smarta
landsbygdsstrategier som metod för att hantera lokala utvecklingssträvanden är en
viktig del i ett långsiktigt och systematiskt arbete med landsbygdsutveckling och leder
till stärkta bygder.
Bygdens lokala utvecklingsplan dockas i arbete inom ramen för Region Gotlands
Arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
För Region Gotland är det värdefullt med en aktör som tar ansvar för att samla
bygden i gemensamma och övergripande frågor, föreningen Fårösunds utveckling
(tidigare Utveckling Norra Gotland) är en sådan.
I december 2021 beviljas föreningen Fårösunds utveckling 900 000 kronor från
Region Gotland som en del av ett åtgärdspaket kopplat till återstart efter
Coronapandemin. Medlen ska gå till att i samverkan med andra utvecklingsaktörer i
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bygden stärka platsutveckling, attraktionskraft och det systematiska och strategiska
utvecklingsarbetet i bygden.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen landsbygdsutveckling/platsutveckling
har en stor bredd och kan återfinnas inom följande prioriteringar och effektmål i den
regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Effektmål 2040

-

Gå före i klimat- och
energiomställningen

-

-

Stimulera innovation och
förnyelse

-

-

Stärk och utveckla näringslivet

-

Utveckla attraktionskraften

-

Främja hälsa, delaktighet och
trygghet.

-

Utveckla kulturen och ta tillvara
kulturmiljöerna.

-

Stärk tillgängligheten.

-

Skapa förutsättningar för
byggande och
bostadsförsörjning.

-

-

-

1. En god, jämlik och jämställd
hälsa.
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor.
4. God utbildningsnivå och
goda förutsättningar för
livslångt lärande
5. Ett klimatneutralt Gotland.
6. Ett energisystem baserat på
förnybar energi
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet.
11. En inkluderande
arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
12. God tillgänglighet och
hållbara kommunikationer

Bilaga

Bilaga 1. Signerad avsiktsförklaring mellan Region Gotland och föreningen
Fårösundstraktens utveckling.
Bilaga 2. Fårösundstraktens lokala utvecklingsplan.
Bilaga 3. Information om beslut om extra åtgärd till Fårösund med anledning av 2021
års ekonomiska resultat – återstart efter Coronapandemin.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Föreningen Fårösunds Utveckling
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Fårösundstrakten
LUP
Lokal utvecklingsplan
Fårösunds lokala utvecklingsplan är framtagen av organisationer och föreningar i Fårösundstrakten.
Syftet är att skapa en för bygden gemensam bild av nuläge, vision och prioriterade insatser framåt.
Upplägget på utvecklingsplanen utgår från platsens attraktionskraft och adresserar tre aspekter enligt
modellen för lokal attraktionskraft: leva och bo - etablera och utveckla - besöka och uppleva.
Utvecklingsaktörer i Fårösundstrakten äger sin egen utvecklingsplan, som är ett verktyg för dialog, lokalt
med närliggande socknar och bygder såväl som med regionala utvecklingsaktörer. Fårösundstrakten har
ansvaret för att utvecklingsplanens insatser drivs vidare till ett genomförande.
I de fall insatser genomförs som projekt söks finansiering från ordinarie finansieringskällor som egen
finansiering, LEADER, Landsbygdsprogrammet, Region Gotland med flera.
Region Gotland har i uppdrag att främja och verka för att alla delar av Gotland utvecklas utifrån lokala
förutsättningar. Region Gotlands stöd till lokala utvecklingsaktörer utgår från Gotlands regionala
utvecklingsstrategi Vårt Gotland 2040 och därtill kopplade strategier och program.
Framtagningen av Fårösunds lokala utvecklingsplan har skett i samverkan med Region Gotland. Region
Gotland kommer att fortsätta att stödja det lokala utvecklingsarbetet i Fårösundstrakten genom att
underlätta en god dialog med kontakter inom Region Gotland.

Visby 2021-10-21

Regionstyrelseförvaltningen

Fårösunds utveckling

Peter Lindvall
Regiondirektör

Roland Jansson
Ordförande
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Sammanfattning
Denna lokala utvecklingsplan för Fårösundstrakten är en produkt av de möten som har bedrivits genom
Region Gotlands försorg med Malena Bendelin och de möten som hållits under två år inom ramen för
Fårösunds Utveckling som bland annat har omfattat olika möten med företagare, Länsstyrelsen,
Försvarsmakten, idrottsföreningar, politiker, Gotlandshem, Folkhögskolan och skolan för att nämna
några. I alla dessa möten har det framkommit krav och behov som på ett eller annat sätt finns med i vår
sammanställning. Det har dessutom inkommit mail och en rad enskilda möten med människor som bor i
Fårösundstrakten. Många tankar från vårt rika föreningsliv i Fårösund. Alla dessa möten har vi på bästa
sätt försökt att få ner i vår gemensamma Lokala utvecklingsplan. Vår ambition är att vi tillsammans har
fått fatt i Fårösunds krav, behov och visioner för att göra Fårösundstrakten ännu mer attraktivt för
boende, företagare och besökare.
Nuläget ger en avgränsning av Fårösundstrakten och att vi befinner oss i ett expansivt läge när det gäller
nybyggnationer, men byggandet är idag i första hand tänkt som fritidsboende. Det finns ett
underliggande hot om vi inte lyckas locka fler bofasta till Fårösundstrakten, i synnerhet unga vuxna och
barnfamiljer. Risken är att vi tappar en del av servicen som finns idag.
Besökare: Vi har en starkt attraktionskraft på sommaren för Fårösundstrakten. Många dagsbesökare,
önskvärt vore att kunna sprida ut besökarna över en längre period och att vi kan få fler som stannar
längre. Vår attraktionskraft ligger mycket i den genuina naturupplevelsen här uppe på norr, den är värd
att ta tid att uppleva. En intressant möjlighet finns att få fler besökare att upptäcka Fårösundstrakten som
sin nya bostadsort.
Boende hel- och deltid: Det är viktigt att vi har en fungerande samhällsservice. Vi kallar det för
hygienvärden, det är det som många upplever måste finnas för att kalla det ett fungerande samhälle. Till
det har vi vad vi kallar profilvärden: det som utmärker platsen och skiljer den från andra. Naturens
karaktär, fantastiskt boende, närheten mellan människor och att känna stolthet över orten. Här har vi en
uppgift att jobba med att utveckla och behålla både hygien och profilvärdena. Man flyttar inte hit bara för
att vi har en fantastisk ICA affär men man kommer hit för höga profilvärden.
Företagande: Det finns många små företag i Fårösundstrakten, många inom bygg och fastighetsservice.
Vilka nya företag och entreprenörer tror vi kan att vi locka hit? Energisektorn kanske kan bli en ny
intressant sektor att jobba med, inte minst tack vara att Campus Gotland satsar inom området och att
staten via Energimyndigheten har pekat ut Gotland att vara ett pilotområde för att skapa ett framtida
hållbart energisystem för Sverige, eller blir det filmskapandet eller blir det.
I den vision som vi samlats kring har vi bevarat befintliga och utvecklat nya profilvärden såväl som säkrat
viktiga hygienvärden. Aktiviteterna i prioriterade åtgärdslistan syftar alla mot att förverkliga visionen.
Det finns fördjupningar inom de olika områdena i utvecklingsplanen och saknar du något så hör av dig.
Uppföljning av planen skall ske på årlig basis.

Tack för alla bidrag och ert engagemang
Fårösunds Utveckling
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Bakgrund
I Sverige befinner sig landsbygden generellt i ett läge där orters population åldras och minskar. De unga
som växer upp på landsbygden flyttar som regel till större orter för studier. Få återvänder. Storstaden
med dess stimulans, utbud och möjligheter har blivit norm.
Några orter som Östersund och Gotland har i viss mån avvikit från den generella utvecklingen.
Befolkningen på dessa orter åldras mer än snittet likt landsbygden generellt, men den har inte minskat på
samma sätt. Fårösundstrakten uppvisar samma utveckling. Detta kan förklaras med att platsernas
attraktivitet är stor nog för att vissa segment av Sveriges övriga befolkning ska välja att gå emot
storstadsnormen och flytta hit. Fårösundstrakten har i många år generellt attraherat besökande familjer
vilket lagt grunden för investeringar i deltidsboende och senare heltidsboende i segmentet 55+. Fram till
millennieskiftet fanns regementet som skapade inflyttning av tjänsteskäl. Nu har vi potentiellt
Folkhögskolan som en annan faktor att räkna med.
På Gotland framträder de lokala utvecklingsinitiativen starkt. Det är ett sätt att bedriva
samhällsutveckling där lokala behov och möjligheter kommer fram och adresseras. Fårösundstrakten
präglas av ett rikt föreningsliv både inom kultur, idrott och företagande. Den 25 april 2018 återstartades
UNG (Utveckling Norra Gotland) efter att ha legat i träda under några år. Arbetsnamnet blev Fårösunds
Utveckling. Det fanns ett behov av att driva frågor av en mer övergripande karaktär för att göra
Fårösundstrakten ännu attraktivare för boende, företagare och besökare. Detta behov framstår även mot
bakgrunden av att Fårö, Slite och Lärbro redan drev sina frågor med Regionen genom lokala
utvecklingsbolag och eller föreningar.
Den 14 april 2019 på ett arrangerat stormöte hos GIC (Gotlands Idrottscenter) där Fårösundstraktens
invånare, politiker och tjänstemän från Region Gotland var närvarande presenterade Peter Lindvall att
Regionen ville skapa en Lokal utvecklingsplan tillsammans med oss i Fårösund med start under hösten
2019. Fårösunds Utveckling har bjudit in ett stort antal föreningar som medverkar till skapandet av den
lokala utvecklingsplanen för Fårösundstrakten.
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Nuläget
Fårösunds upptagningsområde består i grova drag av socknarna Bunge, Fårö och Rute. Även socknarna
Fleringe, Hellvi och Lärbro berörs men de kan sägas utgöra ett gränsland där man ibland istället vänder
sig till tätorterna Lärbro och Slite. Vi ser hela området som Fårösundstrakten. Vi vill att Fårösund ska
betyda mer för detta område.

Fårösundstraktens externa attraktionskraft har sedan 60-talet helt dominerats av ryktet om Fårö. Fårös
ovanliga ensliga natur och arkaiska kultur har väckt stor fascination och nyfikenhet. Platsen har blivit
vida känd genom ambassadörer som Ingmar Bergman och Olof Palme. Bergman sa sig ha funnit sitt
landskap när han kom till den karga, magra och exotiska ön. Palme tog symboliskt av sig slipsen på färjan.
Den tidiga berättelsen om Fårö lockade många som fann sitt smultronställe. De utvecklade en livslång
kärlek till platsen. Detta är i dag grunden för Fårös höga fastighetspriser och hela Fårösundstraktens
starka byggnäring. Det är även grunden för den förändring av platsen som skett. Vi har i dag ett 80
procentigt externt ägande på Fårö. Dvs endast en av fem fastighetsägare är skrivna på sin fastighet. Enkla
förhållanden som en gång upplevdes som unika och märkvärdiga omvandlas gradvis till tillrättalagda
vanliga välrenoverade fastigheter. Den dominerande berättelsen som sprids i dag handlar inte längre så
mycket om mager och enslig orördhet utan om besök på turistinrättningar eller “sevärdheter”
tillsammans med många andra besökare. Den nya berättelsen har starka inslag i till exempel Stora
Gåsemoras konserter och Sudersannas strandcafé. I övriga Fårösundstrakten har vi Bungenäs, Furillen,
Blå Lagunen och Rute Stenugnsbageri. Dessa inslag lockar besökare men de träffar inte åhöraren med
samma kraft som genuiniteten i den gamla Fåröberättelsen. Tonvikten på kort besök, sommar och bad är
stor. En eventuell positiv berättelse om boendekulturen på platsen drunknar i en flod av bilder på
sommarbesök. Även lokalt är vi påverkade av denna bild. Så diskuteras t.ex. den korta säsongens
besöksnäringsfrågor avsevärt mer än byggnäringsfrågor trots att det lokalekonomiska exportvärdet torde
vara omvänt. (LEA)
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Attraktivitet för besökare
Fårösundstraktens attraktivitet på besökare är hög. Tonvikten i attraktionen glider successivt över från
natur och kultur till sol, bad och Instagram. Den gamla berättelsen har nått ut på full bredd men platsen
får med tiden svårare att leva upp till vad berättelsen lovar. Den nya berättelsen tar vid men den har inte
samma genuinitet och kraft.
Hållbarhetsmässigt är längre säsonger och längre vistelser att föredra framför en kort stöt av många
besökare. Besökarintrycket sänks av trängsel - särskilt på en plats vars starkaste profil är mager men
fridfull enslighet. Den lokala näringen har svårt att dimensionera sig för en kort kundvåg. Längre visiter
innebär dessutom behov av fler tjänster på plats, vilket ger avsevärt högre intäkter i förhållande till de
tillkommande allmänna kostnaderna. Ett kort behov av infrastruktur går inte att tillfredsställa, varken
mot bakgrund av ekonomi eller bevarandet av platsens attraktivitet.
Målet ligger inte i att öka attraktionen utan snarare att använda det tryck som finns på rätt sätt.
Intäkterna från en familj som hyr en stuga i en vecka på platsen motsvarar lokalekonomiskt flera
färjelaster av bilburna dagsbesökande glassköpare. Effekterna av målsättningar och agerande på detta
område skulle vara långtgående. Inte minst för hållbarheten i platsens varumärke och attraktion.
Ett besök är en introduktion som i bästa fall leder till en närmare och beständig relation till platsen. En
prioritering av den kategori av besökare som uppskattar de positiva kvaliteter Fårösundstrakten har för
boende och företagande vore önskvärd.
STYRKOR

SVAGHETER/HOT

Många spridda berättelser om framför allt Fårö men
även om norra Gotland och Gotland i stort
Ikoniska inslag som raukar, Bergman, Kutens och
Fåröfärjan

Turistifierade vallfärdsmål med stor trängsel och
utarmade ursprungliga värden
Gentrifiering - Den ursprungliga bebyggelsen som
vittnar om det karga och magra livet på Fårö rustas
upp, tillrättaläggs och förlorar sin unicitet
Stora ambassadörer för Fårö har gått ur tiden och deras
starka berättelse tynar bort
Den nya berättelsen som sprids om Fårö är svagare än
den gamla
Berättelsen om Fårösundstrakten i stort har haft
motgångar av konflikter och hype
Besökare cyklar längs den stora vägen. De får ett dåligt
intryck och det är farligt.
Svårt att besöka med kollektivtrafik
Skräpigt p.g.a. brist på offentliga toaletter och
sophantering
Mycket trafik sommartid
Attraktiva platser används till husbilsparkering
Svag attraktion på segmentet unga vuxna. Undantaget
kitesurfing/surfing
För stort fokus på sol och bad
Försvarets utestängning av allmänheten från attraktiva
områden
Gamla värdshuset skämmer Fårösunds centrala delar

Säregen, exotisk, “magisk” natur med ovanlig flora
fauna och geologi
Stränder och hav
Relativt goda solchanser
Fortfarande möjligt att hitta ensliga oförstörda
naturplatser och ödegårdar
Gammal Gotländsk/Fårökultur
Många fina stigar och småvägar att upptäcka på
cykel
Charmiga lantliga butiker och loppmarknader
Bra mål för havsgående båtturism
Fågelskådning, sportfiske, sportdykning på natur
och vrak, möjligheter att se säl
Plocka kajp, ramslök och kanske tryffel etc.
Fårösund bra bas med många attraktioner och
besöksmål inom korta avstånd med bil
Bungemuseet med dess kulturhistoriska värden
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Attraktivitet för hel- och deltidsboende
Om man ser till Fårösundstraktens attraktivitet för boende kan man i grova drag se tätorten Fårösund
som hygienvärdet och kringliggande landskap som profilvärdet. Det innebär att ett segment av
befolkningen attraheras av att bo i Fårösundstrakten tack vare det kringliggande landskapet och att det
samtidigt inte skulle ses som möjligt om inte Fårösunds serviceutbud, kultur och arbetstillfällen fanns.
Styrkan i dessa profilvärden och hygienvärden för boende är dock varierande. Så är tex skolans existens
inte helt trygg vilket kan göra att yngre vuxna ser en etablering som ohållbar. Storstaden kan å andra
sidan brista i hygienvärden som enkelhet, trygghet och hållbar gemenskap. Det är däremot något som
landsbygden ofta kan erbjuda, och det är något som Fårösundstrakten måste lova och kunna leva upp till.
Men hygienvärden är inte nog för att attrahera - även om de är nödvändiga. Det behövs även starka
profilvärden. Profilvärden av det hårda slaget finns här i den ovanliga karga naturen. Mjuka profilvärden
finns bland annat i den gamla berättelsen om Fårös kultur. När någon står i beslutet att flytta till en ny
plats väger det tungt att man kan göra det med stolthet. Livsvalet påverkar den personliga identiteten.
Om folk kan säga att: “Jag flyttar till Fårösundstrakten” och då märker en viss avundsjuka i
lyckönskningen de får så är vi hemma. Samma sak gäller när vi berättar var vi bor. Vi är nästan där och
starkt arbete pågår.
STYRKOR
Möjlighet till modern och hållbar bostadskärna
med karaktär i Fårösund
Kringliggande arkaiskt landskap, ovanlig natur
och geografiskt läge ger underlag för stark
identitet
Folkhögskola med kreativ profil. Befolkas av unga
människor som är intresserade av skapande av
film, musik och skrivande.
Möjlig profil baserad på hälsa, livskvalitet,
kreativitet, medvetenhet och hållbarhet.
Attraherar starkt segmentet 55+. Kan vi bli
platsen med längst förväntad livslängd i Sverige?
Alternativ till storstadsnormen.
Avlägset men med starka symboler för
kommunikation i flygplats och hamnar.
Inflyttning skapar vitalare kultur
Relativt billiga bostäder (med undantag)
Starka initiativ för möten och förbättrad kultur
Bra skola, förskola och barnomsorg
Mataffär, Café, Restaurang, Biblioteket,
Tandläkare, Bygghandel, Bilverkstad,
Biluthyrning.
Möjligheter till mötes- och arbetsplats för
distansarbetande.
Stora möjligheter till motion och friluftsliv:
el-ljusspår, simhall, gym, inomhushall, cykel- och
vandringsleder
Många nybyggda deltidsbostäder är lämpliga för
permanentboende - trolig inflyttning av seniorer

SVAGHETER/HOT
Berättelsen om sommarbesök dominerar och
döljer en eventuell boendeberättelsen
Fortfarande oklar och smal attraktivitetsnisch för
boende
Svag attraktion på segmenten unga vuxna och
familjer
Få barnfamiljer - litet elevunderlag hotar
högstadie/skola/förskola
Avsaknad av vårdcentral
Liten arbetsmarknad lokalt
Pendling till Visby är inte attraktivt
Demografisk förskjutning hotar platsens karaktär
Turistifiering hotar platsens karaktär
Gentrifiering hotar platsens karaktär
Viss tendens till social förslumning i Fårösund
Tendens till klyvningar, grupperingar och
splittring
Eventuell bro över Fårösund hotar platsens
karaktär
Försvarets återtagande av byggnader kan skapa
förlorade arbetstillfällen och hot om nya
avspärrningar av attraktiva områden.
Unga vuxna kan ha svårt att hitta överkomliga
ingångsboenden. - Gotlandshem?
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Attraktivitet för företagande och investeringar
En stor andel externt ägda fastigheter med stabila och stigande priser gör byggnäringen till en stark
lokalekonomisk exportsektor. Bygg och fastighetsskötsel är den enskilt största sektorn av företag i
trakten. Den andra potentiella exporten ligger i besöksnäringen, men den har svårigheter av den korta
säsongen och att värdet tyngs av lokalekonomiskt läckage. Intäkter går direkt ur lokalekonomin genom
externa säsongsaktörer och korttidsboende arbetskraft. Med detta måste dessutom de indirekta
kostnaderna för dagsbesökare beaktas. Kostnaderna handlar om allt från ny infrastruktur till långsiktig
platsvarumärkesutarmning. En tredje observation är att vi på grund av god fiberutbyggnad även kan se
ett intresse för tjänsteverksamheter, handel och även produktion med kunder på distans.
Fårösundstrakten präglas också av jordbruksnäringen.
Fårösundstrakten har redan i dag en stark profilering mot film och skrivande. Kustateljén,
Bergmancenter, Folkhögskolans kreativa linjer och en rad författare och musiker har samlats här. Att
värna och stötta den profilen är en självklar uppgift. Möjligheter kring detta är starkare klusterbildning
och eventuellt etablerande av skaparkollektiv.
En annan möjlighet vi ser är en snabb profilering mot klimatomställning. De fysiska förutsättningarna
för produktion av förnybar energi är ovanligt gynnsamma här men dagens regler försvårar etableringar
av nya anläggningar. Energimyndigheten har fått i statligt uppdrag att verka för att Gotland ska gå före i
omställningen och vara pilotområde för ett hållbart energisystem. Kring detta kan en bred flora av
tjänster behövas.
Attraktiviteten för företagande har i dag annars sin kärna i attraktiviteten för boende. Här finns ingen
stor lokalekonomi att ta del av. Här finns heller ännu inte några starka kluster att ingå i. Däremot finns
här genom eget företagande möjligheter till tjänsteutövande inom många områden på en plats där man
önskar att verka.
STYRKOR

SVAGHETER/HOT

Möjligheter till företagande i god livsmiljö
Möjligheter till mötes- och arbetsplats för
distansarbetande
Bra fiber/bredbandsutbyggnad
Goda möjligheter till byggnäring
Infrastruktur efter KA3
Stabil arbetskraft
Låg sjukfrånvaro
Billig arbetskraft
Lojala kunder för lokal service
Korta beslutsvägar
Familjära samarbeten och samverkan
Bredd på nuvarande företagande.
Gotland är pilotområde för Sveriges
omställning till ett hållbart energisystem.
Lågt pris på vissa udda byggnader kan ge
fördelar vid rätt matchning
Vilja att ta in nya idéer

Begränsat lokalt kundunderlag för vissa branscher
Avsaknad av större företag som ger marknad för
underleverantörer
Litet underlag i arbetskraft med speciella kompetenser
Hög fraktkostnad på varor till och från fastlandet
Stor säsongsvariation i lokalt kundunderlag
Säsongsvariation i tillgång på arbetskraft
Långt till Visbys affärsgemenskap
Få och små verksamhetskluster
Försvarets återtagande av byggnader hotar arbetstillfällen
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Vision och mål
Under ett av seminarierna vi hade med Regionen delades de närvarande in i grupper som fick i uppgift
att diskutera fram en gemensam vision för Fårösundstrakten. Alla grupper formulerade vad de kom fram
till i en fras som skrevs på tavlan tillsammans med att man berättade om sin vision. Därefter hölls en
omröstning om vilken vision som man tyckte lät bäst.
○
○
○
○
○
○
○
○
○

En trygg plats där alla har lika värde (12)
Ger livskvalitet (12)
Möjligheternas samhälle (11)
Andas natur och kultur (8)
Det havsnära valet för dig (5)
Sveriges blå zon - En plats med mening och samvaro (5)
Attraktiv och hållbar livsstil för alla (3)
Gotlands natur och kulturcentrum (1)
Platsen där alla är delaktiga ()

Formuleringar och prioriteringar visar vad de närvarande höll främst. Många bitar i ett pussel framkom.
Att vår plats ska vara attraktiv är en given ingång i detta. Så även att det ska vara hållbart ur de tre gängse
perspektiven: Ekonomisk, Social och Miljö. Med hållbarhet menas förenklat att det är både bra och
uthålligt, eller rent av beständigt. I raderna som skrevs kan man se att den sociala hållbarheten framstår
som viktigast med formuleringar kring livskvalitet, god kultur, lika värde och jämställdhet, trygghet,
möjligheter, delaktighet, meningsfullhet och samvaro. Kring det miljömässiga nämns vår unika natur och
havet som vi har att värna. Drömmen om ekonomisk hållbarhet framkommer inte som prioriterad i
listan, men det betyder förstås inte att den inte finns.
I den regionens utvecklingsstrategi, RUS, formuleras visionen man enats kring på hela Gotland som:
Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med vår unika natur. Här
finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket skapar förutsättningar för människor och företag att växa
och utvecklas.
Vi driver förändring och omställning för ett långsiktigt hållbart Gotland, något som ger oss en ledande roll såväl
nationellt som internationellt. Gotland är den bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Tryggt och attraktivt i
alla livets skeden. En plats för allt liv. En plats för hela livet.
Det är formulerat utifrån styrkor som hela Gotland redan har kombinerat med viktiga förbättringar. Här
kan man se att den ekonomiska hållbarheten har en något mer framträdande plats i ord som kreativitet,
livskraft, växande och utveckling.
När vi nu formulerar en vision för Fårösundstrakten i vår första LUP så har vi denna Regionala vision
för Gotland som grund. Vi utgår från den och specialiserar den för vår nordliga del av ön utan att
glömma vår tillhörighet. Fårösunds utveckling som nu förvaltar LUP-arbetet ska sträva efter att i
kommunikation och samklang med övriga organisationer i Fårösundstraktens bidra till att genomföra
den Regionala strategin inom områden där förutsättningar finns. Vi ska på samma sätt fortsätta arbetet
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för att stärka och renodla underlaget för berättelsen om den goda anledningen att bo i, investera i och
besöka just den del av Gotland som är Fårösundstrakten.
På en hållbar plats är viktiga funktioner som transporter, handelsutbud, skola, sjukvård och omsorg
tillräckligt goda och långsiktigt tryggade. Detta är hygienvärden. Dessa funktioner är nödvändiga i den
meningen att de inte kan vara för svaga eller osäkra om vi ska kunna behålla invånare och få ny
inflyttning. Att dessa funktioner kan upprätthållas förutsätter samtidigt att befolkningsunderlaget är
tillräckligt stort - annars uppstår en nedåtgående spiral i utvecklingen. Men hygienvärden räcker inte.
För att stå sig i konkurrensen med Sveriges övriga landsbygd krävs utöver hygienvärden att
Fårösundstrakten har ovanliga styrkor, identitet och attraktion; profilvärden. Grundläggande funktioner
tillsammans med unika styrkor ska ge oss den hållbarhet vi behöver.
Fårösundstrakten har redan i dag unika styrkor. Om dessa berättas det och berättelsen lockar inte minst
besökare sommartid. I vår vision är vi är rädda om dessa styrkor samtidigt som platsen får nya
profilvärden vilka tryggar hållbarheten genom att skapa större attraktion för inflyttning och verksamhet.

Vår vision är
Fårösundstrakten tillfredsställer, på ett stabilt och hållbart sätt, alla grundläggande behov som finns för
boende, lönsamt arbete och företagande. Det omfattar trygghet, offentlig och kommersiell service samt
rimlig praktisk bekvämlighet. Utöver detta utlovas dessutom något extra som får hjärtat att klappa lite
fortare hos den som just fått en relation till platsen.
Fårösundstrakten berättas om som platsen där gammal som ung finner mening i livet. Platsen som ger
anledning att leva; där man känner att livet är värdefullt.
Detta stärks redan av initiativ som Tillsammans på norr, Kuno, Idrottsföreningen, Fårö Framtid,
Båtklubben, Sockenföreningen, Kyrkan, Röda Korset, SPF och PRO med flera. En annan faktor som
bidrar är även alla samarbeten mellan små företag och det utbredda mångsyssleriet.
Fårösundstraktens meningsfullhet ger livskvalitet i ordets rätta bemärkelse. Det har blivit platsen som
gett hälsan ett ansikte. Det har dels skett genom liv i samklang med hav och skön natur. Det har allra
mest skett genom den mänskliga kulturen som vuxit fram. Den som präglas av ord som empati,
vänlighet, hjälpsamhet, samarbete, delaktighet, ansvarstagande, kreativitet, möjlighet, jämställdhet och
frihet från dominans, fysisk rörlighet och motion, framtidstro, tillit och trygghet och respekt för
varandra. Det är människorna och deras väl och ve som är i fokus. Att människor är vid god hälsa, att det
är jämställt och jämlikt. Det finns tillit i samhället, och vi drar åt samma håll; en social sammanhållning.
Här har Fårösundstrakten arbetat hårt och lyckats.
I visionen ser vi även att Fårösundstrakten är känt som en modern och framåtseende plats som ligger i
framkant med hållbar teknik och innovativa lösningar för energi och livsmedelsförsörjning. Det talas
även mer om det centrum för kulturutveckling inom media, skrivande och musik som vuxit fram.
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Insatsplan
Vi har många utvecklingsaktörer i Fårösundstrakten. Ett trettiotal av dessa har på olika sätt deltagit i
arbetet med Fårösundstraktens LUP. En uttalad strategi är att genom kommunikation samla hela trakten
för att nå uppsluttning mot en gemensam övergripande vision och målsättning.
I denna första LUP listar vi en rad prioriterade projekt som genomförs av de aktörer som deltagit i
LUP-arbetet. Projekten bedöms som realistiska att genomföra av projektägaren inom denna eller nästa
LUP-period. Listan av projekt är inte på något sätt komplett men den representerar saker som vi vill
belysa som bidragande till att uppnå vår vision. Listan är indelad i kategorier som ger en fingervisning
om till vilka värden för traktens attraktivitet som projekten bidrar till. Kategorierna är profil och hygien,
samt hårt och mjukt. Mjuka profilvärden är det som är svårast och mest eftertraktansvärt att uppnå, men
absolut inte det enda som är viktigt.
Aktörerna som deltagit i LUP-arbetet är:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ar forskningsstation
Besöksnod norr (grupp inom FU)
Boende och byggruppen (grupp inom FU)
Bro/Färja (grupp inom FU)
Bunge fiber
Bunge skifteslag
Bunge sockenförening
Bunge vägsamfällighetsförening
Bunge-Rute-Fleringe församling
Bungeaur hembygdsförening
Fårö Fårösunds Företagarföreningen
Fårö Rute Forssa hushållningsgille
Fårösunds båtklubb
Fårösunds sportfiskeklubb
Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge
Idrott och fritidsgruppen (FGoIK representanter inom FU)
KA3 IF
KA3 kamratförening
KA3 skytteförening
KUNO
LRF Rute-Bunge-Fleringe
Marknadsgruppen (grupp inom FU)
Nätverket Tillsammans på norr
PRO Bunge
Röda korset + kupan
Sjöräddningen
Skolgruppen (grupp inom FU)
Skolrådet
SPF Norrkretsen
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Prioriterade insatser
Projekt Kommunikation /Information

Ägare

Värde:
Hygien
Profil
Hårt
Mjukt

Verka för ett närmare samarbete inom besöksnäringen
inom Fårösundstrakten och samarbeten med våra norra Bungemuseet
grannsocknar. Genom besöksnod norr.

PMH

Verka för en kartläggning av kompetensbehov tas fram,
Företagarfören.
vilka jobb som finns och vilka kompetenser som söks.

HPHM

Verka för vår profil runt hälsa och friskvård för alla åldrar
genom tydligare information av vilka möjligheter som Idrottsfören.
finns

PHM

Behjälpliga i att med anpassad information för utvalda
målgrupper ta fram kampanjer för att attrahera fler att Fårösunds utv.
bosätta sig i Fårösundstrakten

PHM

Hålla regelbundna offentliga möten c:a 3 ggr per år
tillsammans med traktens föreningar, för att inspirera. Fårösunds utv.
Föreningarna berättar om vad som planeras och vad är
klart. Från tid till annan bjuds gästtalare in från andra delar
av Sverige.
Hålla regelbundna möten för samverkan mellan föreningar
c:a 1 gång per månad, i syfte att kommunicera kring Fårösunds utv.
utveckling av Fårösundstrakten.
Skapa en gemensam aktivitetsagenda för Fårösundstrakten
vad händer under våren, sommaren, hösten vintern. Våra Fårösunds utv.
högtider Jul, påsk, nationaldagen, midsommar, valborg.

HPHM
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Vår totala idé- och aktivitetslista från våra samtliga möten:
Platsvarumärkesarbete med definition, vision, målanalys samt kommunikation internt i trakten.
En nödvändig målgrupp är unga vuxna.
Regelbundna möten varje månad för samvaro och information. Olika föreningar ansvararar varje gång.
Vid bygge av hyreshus på attraktiv mark i Fårösund önskas en demokratisk process med inflytande i
frågan hos Region och Gotlandshem.
Skapa attraktivt äldreboende exempelvis ett servicehus och ett 55+boende med stor vinterträdgård. Typ
"boviera".
En bra användning av det vackra strandområdet kring återvinningsstationen. (Konkretisera och dela)
Strandområdet väster om kalkugnen snyggas upp. Gör något trevligt.
En enkel strandpromenad/stig mellan Kronhaga och lanthamnen
En enkel strandpromenad/stig från Stux stadar ut mot Bungenäs
Integrera Folkhögskolan i samhället (Konkretisera och dela)
Vi har en distansarbetsprofil, med arrangemang för reell social samvaro och erfarenhetsutbyte
Informera om vår starka infrastruktur för IT. För att kunna locka IT företag
Ytterligare nyttjande och uppfräschning av badhusparken
Få bort "vi och dom" (konkretisera och dela)
Fårösund fräschas upp. Ex. Parker. Regionen om allmänningar och kommunalt stråk. (Konkretisera och
dela)
Återetablera vårdcentralen. Läkare/distriktssjuksköterska/tandläkare
Upprätthålla kontakt med politiker angående Fårösundstrakten kring bland annat vård, skola och
omsorg
Återetablera biblioteket
Återskapa Bungevikens badplats till en attraktiv badplats
Förstärk Fårösunds båtprofil. Norra Gotlands båtcentrum.
Utveckla Fårösundstraktens filmprofil.
Förstärk Fårösundstraktens hälsoprofil
Stötta Folkhögskolans specialisering på kreativa linjer
Stötta och påskynda övergången till el-drift av Fåröfärjan
Uppdatera den fördjupade översiktsplanen för Fårösund. Förstärk Fårösunds karaktär. Bestäm
användningen av området norr om lanthamnen.
Anordna städdag för allmänna platser, gärna mitt i sommaren så att deltidsboende kan vara med.
Anordna utbildningar i marknadsföring och formgivning anpassad till vårt platsvarumärke
Ta fram inspirerande förebilder i text och bild
Bättre samordning mellan företagen angående, öppettider, profil och annat
Arbetsgrupp i skolan. Involvera skolan i utvecklingsarbetet för Fårösund.
Ansiktslyftning för båtklubben
Skolan, göra den mer attraktiv för att få hit elever
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Solnedgångar på Broa
Stötta sundsimmet
Utveckla Fårösunds marknad att bli mer Gotland
Håll fram, nyttja och stötta flygplatsen och flygmuseet
Utveckla dykning med lokal profil. Fokus på Marinbiologi, Marinhistoria, Drop off vid Digerhuvud
Etablera hälso-SPA i anslutning till GIC
Restaurera tennisbanan och boulebanan vid färjeläget
Årlig seglarskola. Upplevelseturism med profil i samklang med sundet.
Årlig skut och tall-ship-träff i sundet, gärna på marknadsdagen/Fårösundsdagen
Återstarta provgute
Förstärk Fårösundstraktens cyklingsprofil, fler och mer kustnära leder, kanske service med luft och
verktyg
Exklusiva guidade utflykter till Bungeör
Stillsam värdig guidad sälsafari med fokus på både sälarna, naturen och historien i sundet
Roddbåts- och kanotuthyrning i lanthamnen
Skapa flera möjligheter för att sälja närproducerade produkter, kött, fisk grönsaker
Fortsätt följa utvecklingen kring möjligheten till lokal elproduktionsanläggning med batteribank. Täcka
både samhällets, elfärjors och ev flygfältets behov.
Fåröfärjan har ett platsbokningssystem för turister och ett utökat och uppstyrt förturssystem har gjort
väntan i Fårösund till en trevlig paus på resan.
Digitalt stöd för hälsa, utökad service på trygghetspunkt
Digitalt stöd för utbildning, ökad kompetens i skolan utan fler lärare
Intervjuer med företagare och nätverk
LEA Lokalekonomisk analys med hjälp av statistiska centralbyrån, likt Lärbros
Samarbete med Uppsala universitet, Campus Gotland
Undersök hur andra orter lockar inflyttare
Etablera kontakter hos Regionen
Omvandla UNG till vår organisation
Kontakter med Leader, övrigt stat och EU
Etablera kontakter med GUBIS

Regionstyrelseförvaltningen
2021-12-02

Åtgärder med anledning av 2021 års ekonomiska resultat –
återstart efter Coronapandemin
Region Gotland har sedan pandemins utbrott genomfört fem olika paket med
stödåtgärder till det gotländska samhället. För att möjliggöra återstartsaktiviteter för att
mildra effekterna av pandemin föreslås nu ytterligare ett antal åtgärder. Syftet med de
föreslagna åtgärderna är att möjliggöra återstartsaktiviteter för att näringsliv, kultur och
fritidsaktörer ska komma igång efter pandemin.
Den svenska ekonomin har återhämtat sig snabbt och skatteintäkter och statsbidrag
beräknas i år bli väsentligt högre än när budgeten beslutades i november 2020. Det gör
att Region Gotland har ett ekonomiskt utrymme att använda för dessa åtgärder.
Extra bidrag för landsbygdsutveckling beviljas med 6 900 000 kronor.
Landsbygdsutveckling handlar om att stimulera och tillvarata utvecklingskraft i
landsbygder. Åtgärdsförslagen fokuserar på åtgärder som stärker lokal utvecklingskraft
och lokal kapacitet. Åtgärderna bidra till att stärka prioriterade insatser i bygderna samt
bidra till återstart efter pandemin.
Åtgärd

Stärkt platsutveckling Fårösund 0,9 mnkr
Insatsens mål är att bland annat stärka lokal platsutveckling, attraktionskraft och det
systematiska och strategiska utvecklingsarbetet – utifrån modellen, bo & leva, verka och
besöka. Målsättningar är ett förbättrat företagsklimat och ökat samarbete mellan Region
Gotland, lokala utvecklingsaktörer och företagare.

Mottagare

Fårösunds utveckling i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.
Utbetalning

Medlen måste rekvireras ut innan 2021 års slut. Det gör ni genom att senast den 14
december mejla Henry Henziger på mejladress henry.henziger@gotland.se
I mejlet till Henry skriver ni vilken förening/aktör ni representerar och ert bank- eller
postgiro.
Obs! Lägg Malena Bendelin som kopia i mejlet till Henry.

Avstämning

Under januari och februari 2022 önskar Region Gotland genom Malena Bendelin att ha
ett avstämningsmöte med er förening, där går vi igenom ärendet och ni får ställa frågor.
Återkom till Malena med förslag på datum och tider vecka 3-7 som passar er bra.
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Information. Fårösundstraktens lokala
utvecklingsplan

Ärendenummer: RS 2022/409
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Att arbeta med en lokal utvecklingsprocess/plan handlar om att genomföra ett
strategiskt arbete med fokus utveckling på en specifik och avgränsad plats.
Utvecklingsplanens upplägg utgår från en trestegsmodell, nuläge - vision och
målbild – insatsplan/handlingsplan.
Den lokala utvecklingsplanen för Fårösund/Fårösundstrakten är en produkt av
dialogmöten som har bedrivits genom Region Gotlands försorg samt möten i
bygden som hållits under perioden 2018-2022.
I den lokala utvecklingsplanen beskriver bygden sitt läge efter tre perspektiv på
attraktionskraft, leva & bo, etablera & utveckla och besöka & uppleva.
Utvecklingsplanen identifierar att bygden framåt ska fortsätta att tillfredsställa
alla grundläggande behov som finns för boende, arbete och företagande. Det
omfattar trygghet, offentlig och kommersiell service samt rimlig praktisk
bekvämlighet och något extra som får hjärtat att klappa lite fortare hos den
som just fått en relation till platsen. Fårösundstrakten ska symbolisera
livskvalitet och platsen kopplas samman med främjad hälsa. Det fortsätter att
ske genom liv i samklang med hav och skön natur.
I visionen lyfts att Fårösundstrakten ska vara känd som en modern och
framåtseende plats som ligger i framkant när det gäller hållbar teknik,
innovativa lösningar för energi och livsmedelsförsörjning och som ett centrum
för kulturella och kreativa näringar.
Vision: Fårösundstrakten berättas om som platsen där gammal som ung finner mening i
livet. Platsen som ger anledning att leva; där man känner att livet är värdefullt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett lokalt arbete med att
stimulera och stärka engagemanget och utvecklingskraften i bygden är av stor
betydelse för en hållbar regional utveckling. Att bygder arbetar systematiskt
med lokala utvecklingsplaner och/eller smarta landsbygdsstrategier som metod
för att hantera lokala utvecklingssträvanden är en viktig del i ett långsiktigt och
systematiskt arbete med landsbygdsutveckling och leder till stärkta bygder.

Digital justering
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett lokalt arbete med
att stimulera och stärka engagemanget och utvecklingskraften i bygden är av
stor betydelse för en hållbar regional utveckling.
Att bygder arbetar systematiskt med lokala utvecklingsplaner och/eller smarta
landsbygdsstrategier som metod för att hantera lokala utvecklingssträvanden är
en viktig del i ett långsiktigt och systematiskt arbete med landsbygdsutveckling
och leder till stärkta bygder.
Bygdens lokala utvecklingsplan dockas i arbete inom ramen för Region
Gotlands Arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
För Region Gotland är det värdefullt med en aktör som tar ansvar för att samla
bygden i gemensamma och övergripande frågor, föreningen Fårösunds
utveckling (tidigare Utveckling Norra Gotland) är en sådan.
I december 2021 beviljas föreningen Fårösunds utveckling 900 000 kronor från
Region Gotland som en del av ett åtgärdspaket kopplat till återstart efter
Coronapandemin. Medlen ska gå till att i samverkan med andra
utvecklingsaktörer i bygden stärka platsutveckling, attraktionskraft och det
systematiska och strategiska utvecklingsarbetet i bygden.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen
landsbygdsutveckling/platsutveckling har en stor bredd och kan återfinnas
inom följande prioriteringar och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Effektmål 2040

Gå före i klimat- och energiomställningen
Stimulera innovation och förnyelse

1. En god, jämlik och jämställd hälsa.

Stärk och utveckla näringslivet

2. En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor.

Utveckla attraktionskraften

Digital justering

Främja hälsa, delaktighet och trygghet.

4. God utbildningsnivå och goda
förutsättningar för livslångt lärande

Utveckla kulturen och ta tillvara
kulturmiljöerna.

5. Ett klimatneutralt Gotland.

Stärk tillgängligheten.

6. Ett energisystem baserat på förnybar
energi

Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning.

10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.
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11. En inkluderande arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
12. God tillgänglighet och hållbara
kommunikationer
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Signerad avsiktsförklaring mellan Region Gotland och föreningen
Fårösundstraktens utveckling.
Bilaga 2. Fårösundstraktens lokala utvecklingsplan.
Bilaga 3. Information om beslut om extra åtgärd till Fårösund med anledning
av 2021 års ekonomiska resultat – återstart efter Coronapandemin.
Regionsstyrelseförvaltningen 2022-02-25
Skickas till

Föreningen Fårösunds Utveckling

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1455
20 april 2022

Malena Bendelin

Regionstyrelsen

Arbetsmodell för landsbygdsutveckling
Förslag till beslut

Arbetsmodellen för landsbygdsutveckling antas som styrande dokument för
Region Gotlands fortsatta utvecklingsarbete enligt målen i regionala
utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040 genomgående perspektiv ”Hela Gotland
- land och stad tillsammans”.
 Arbetsmodellen utvärderas regelbundet och återrapportering sker till
regionstyrelsen.


Sammanfattning

Föreliggande arbete är ett resultat av beslut i regionstyrelsen (RS 2018/783) som
uppdrog åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram en arbetsmodell för Region
Gotlands fortsatta arbete med landsbygders utveckling. Syftet med arbetsmodell för
landsbygdsutveckling är att utveckla Region Gotlands arbetsformer för att långsiktigt
och systematiskt arbeta med landsbygdsutveckling. Det övergripande målet för
Region Gotlands arbetsmodell för landsbygdsutveckling är att bidra till en hållbar
landsbygdsutveckling.
Region Gotland tar inte fram ett separat Landsbygdsprogram eller Landsbygdsstrategi.
Istället integreras landsbygdsperspektivet i genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin - Vårt Gotland 2040. Det sker med stöd av insatser inom de tre
genomförandeprogrammen, Översiktsplanen (ÖP), regionalt serviceprogram (RSP),
Leaders lokala utvecklingsstrategi samt med stöd av verktygen inom ramen för denna
arbetsmodell.
Arbetsmodellen består av fyra verktyg:


Landsbygdsperspektivet i arbetet med hållbarhetsintegrering



Forum för landsbygdsutveckling



Förbättringsdialoger



Lokala utvecklingsplaner
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Ärendebeskrivning

Föreliggande arbete är ett resultat av beslut i regionstyrelsen (RS 2018/783) som
uppdrog åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram en arbetsmodell för Region
Gotlands fortsatta arbete med landsbygders utveckling.
Arbetsmodellen presenterar en struktur för Region Gotlands arbete för landsbygders
utveckling med utgångspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget och dess verktyg
samt den genomförandekraft som finns i den kommunala organisationen. Modellen
bidrar därmed till att stärka synergier mellan politikområdena Landsbygdspolitik –
Näringspolitik - Hållbar regional utvecklingspolitik.
Region Gotland tar inte fram ett separat Landsbygdsprogram eller Landsbygdsstrategi.
Istället integreras landsbygdsperspektivet i genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin - Vårt Gotland 2040. Det sker med stöd av insatser inom de tre
genomförandeprogrammen, Översiktsplanen (ÖP), regionalt serviceprogram (RSP),
Leaders lokala utvecklingsstrategi samt med stöd av verktygen inom ramen för denna
arbetsmodell.
Arbetsmodellen identifierar insatser vars genomförande ska ske med stöd av
arbetsmodellen, Region Gotlands förvaltningars löpande arbete och de verktyg som
finns till förfogande för boende-, besöks- och näringslivsattraktivitet över hela ön
samt i dialog med regionala och lokala utvecklingsaktörer..
Modellen baseras bland annat på kunskap identifierad i vägledning från Sverige
lantbruksuniversitet (SLU) och från Tillväxtverkets vägledning för livskraftiga
landsbygder.
Syftet med arbetsmodell för landsbygdsutveckling är att utveckla Region Gotlands
arbetsformer för att långsiktigt och systematiskt arbeta med landsbygdsutveckling.
Arbetsmodellen föreslår ett antal centrala arbetssätt som ska bidra till att avgränsa
och systematisera – och därmed stärka Region Gotlands arbete inom området
landsbygdsutveckling. Syftet är att stärka intern och extern samverkan med stöd av
fyra verktyg kring ett antal centrala insatser för en långsiktig hållbar
samhällsutveckling. Arbetsmodellens fyra verktyg:


Landsbygdsperspektivet i arbetet med hållbarhetsintegrering



Forum för landsbygdsutveckling



Förbättringsdialoger



Lokala utvecklingsplaner

Metoden för att arbeta med landsbygdsutveckling ska vara integrerad och
tvärsektoriell i Region Gotlands organisation. Vid sidan av riktade insatser för
landsbygdsutveckling är det viktigt att poängtera att hela Region Gotlands
organisation måste arbeta med landsbygdernas utveckling för bästa möjliga utfall.
Region Gotlands arbete med landsbygdsutveckling ska vara ett verktyg för att nå de
mål och inriktningar som är fastställda i styrdokument. För att uppnå Region
Gotlands mål med arbete med landsbygdsutveckling krävs ofta samverkan med andra
aktörer. Arbetsformerna och insatserna ska följas upp och utvärderas av avdelningen
för Regional utveckling där det finns en funktion som har huvudansvar för
landsbygdsutveckling.
Modellen beskrivs utökat i flera bilagor. I bilaga 1 beskrivs arbetsmodell för
landsbygdsutveckling i sin helhet. I bilaga 2-7 beskrivs geografisk avgränsning, ord
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och begrepp, historiska perspektiv, aktörer, befolkningsutveckling och en vägledning
gjord av Sveriges lantbruksuniversitet

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att arbetsmodellen bidrar till att stärka
synergier mellan politikområdena Landsbygdspolitik – Näringspolitik - Hållbar
regional utvecklingspolitik. När det gäller landsbygdspolitik specifikt så är modellen
ett sätt att bryta ner hur Region Gotland ska arbeta för livskraftiga landsbygder.
Arbetsmodellen bidrar med en struktur för Region Gotlands arbete för landsbygders
utveckling med utgångspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget och dess verktyg
samt den genomförandekraft som finns i den kommunala organisationen.
Arbetssättet kommer att bidra till att stimulera och stärka engagemanget och
utvecklingskraften i Gotlands bygder och det fortsätta arbeta för en hållbar
platsutveckling över hela ön.
Insatsen ligger i linje med de övergripande målen i regional utvecklingsstrategi för
Gotland - Vårt Gotland 2040. Ett av utvecklingsstrategins genomgående perspektiv
är ”Hela Gotland- land och stad tillsammans”, som beskrivs: ”Den regionala
utvecklingsstrategin syftar till att skapa utvecklingskraft på hela Gotland. Möjligheterna att leva,
bo och verka ska vara goda på hela Gotland, i alla socknar. En positiv tillväxt och utveckling av
landsbygderna i samspel med Visby och övriga tätorter är viktigt för en långsiktig hållbar utveckling
av Gotland.”
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för arbetsmodell för
landsbygdsutveckling har en stor bredd och kan återfinnas inom följande
prioriteringar och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040
-

Utveckla attraktionskraften

-

Gå före i klimat- och
energiomställningen

-

Stimulera innovation och
förnyelse

-

Stärk och utveckla näringslivet

-

Säkra kompetensen.

-

Främja hälsa, delaktighet och
trygghet.

-

Skapa förutsättningar för
byggande och
bostadsförsörjning.

Effektmål 2040
2. En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor.
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet
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Bilagor

Bilaga 1. Arbetsmodell för landsbygdsutveckling
Bilaga 2. Definition och geografisk avgränsning
Bilaga 3. Ordlista
Bilaga 4. Historiska perspektiv
Bilaga 5. Utvecklingsaktörer
Bilaga 6. Befolkningsutveckling 2010-2020
Bilaga 7. Vägledning från Sveriges lantbruksuniversitet
Bilaga 8. Tekniska nämndens AU: TN 2021/4312
Bilaga 9. Teknikförvaltningen tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Föreliggande arbete är ett resultat av beslut i regionstyrelsen (RS 2018/783) som uppdrog
åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram en arbetsmodell för Region Gotlands fortsatta arbete med landsbygders utveckling.
Arbetsmodellen presenterar en struktur för Region Gotlands arbete för landsbygders utveckling med utgångspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget och dess verktyg1 samt
den genomförandekraft som finns i den kommunala organisationen. Modellen bidrar därmed till att stärka synergier mellan politikområdena Landsbygdspolitik – Näringspolitik Hållbar regional utvecklingspolitik.
Arbetsmodellen identifierar insatser vars genomförande ska ske med stöd av arbetsmodellen, Region Gotlands förvaltningars löpande arbete och de verktyg som finns till förfogande för boende-, besöks- och näringslivsattraktivitet över hela ön samt i dialog med regionala och lokala utvecklingsaktörer.
Region Gotland tar inte fram ett separat Landsbygdsprogram eller Landsbygdsstrategi utan integrerar landsbygdsperspektivet i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin - Vårt
Gotland 2040. Det sker med stöd av insatser inom de tre genomförandeprogrammen,
Översiktsplanen (ÖP), regionalt serviceprogram (RSP), Leaders lokala utvecklingsstrategi
samt med stöd av verktygen inom ramen för denna arbetsmodell.

Ärendenr RS 2021/1455 Datum 2022-04-27

Modellen baseras bland annat på kunskap identifierad i vägledning från Sverige lantbruksuniversitet (SLU)2 och från Tillväxtverket3.

1 Utvecklingsuppdraget säger att regionalt utvecklingsansvarig aktör ska leda, samordna och följa upp regionala utvecklingsinsatser. De
verktyg som står till förfogande inom området är i huvudsak kunskap, samverkan och finansiering.
2 ”En framtida struktur för samverkan mellan Region Gotland och lokala utvecklingsaktörer”. En vägledning för att dra lärdomar
från Region Gotlands pilotsatsning på samverkan genom projektet ”Landsbygdsutveckling 2.0”. Författare, Thomas Norrby & Patrik Cras
(2018)
3 Tillväxtverket har regeringens uppdrag att arbeta för livskraftiga landsbygder i Sverige.
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Tabell 1 illustrerar hur den föreslagna arbetsmodellen ska möta nationella och regionala
mål inom området.
Tabell 1. Arbetsmodellen och insatser i relation till nationella och regionala mål inom politikområdet.

1.2 Syfte och mål

Syftet med arbetsmodell för landsbygdsutveckling är att utveckla Region Gotlands arbetsformer för att långsiktigt och systematiskt arbeta med landsbygdsutveckling. Arbetsmodellen berör verksamheter i samtliga Region Gotlands förvaltningar, samverkan mellan dessa
förvaltningar samt samverkan med externa aktörer. Arbetsmodellen föreslår verktyg som
ska bidra till att avgränsa och systematisera – och därmed stärka Region Gotlands arbete
inom området landsbygdsutveckling. Syftet är att stärka intern och extern samverkan med
stöd av fyra arbetsverktyg kring ett antal centrala insatser för en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Ärendenr RS 2021/1455 Datum 2022-04-27

Det övergripande målet för Region Gotlands arbetsmodell för landsbygdsutveckling är att
bidra till en hållbar landsbygdsutveckling.

2. Arbetsmodell
2.1 Ansvarsfördelning mellan statliga, regionala, lokala aktörer

Ansvar, roller och ekonomiska verktyg av betydelse för landsbygders utveckling är delvis
överlappande mellan administrativa nivåer stat, region, kommun, länsstyrelse samt de sektorsområden som olika aktörer har huvudansvar för. Dessutom tillkommer samverkansfor-
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mer och finansiella resurser från EU:s strukturfonder, inte minst Leader Gute genom
Landsbygdsprogrammet. Här presenteras övergripande hur ansvarsfördelningen av frågor
av betydelse för landsbygders utveckling ser ut mellan olika aktörer på Gotland.
Region Gotland
1, Regionalt utvecklingsansvarig aktör med ansvar för att leda, samordna och följa upp regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete enligt den regionala utvecklingsstrategin - Vårt Gotland
2040 och genomförandeprogram.
2, Kommunen med sina primärkommunala förvaltningar har uppdrag av central betydelse
för landsbygdsutveckling, inte minst för planering och upprätthållande av samhällsservice i
olika former.
Leader Gute
Leadermetoden är ett värdefullt verktyg för att skapa lokalt engagemang och inflytande. Leader är en akronym av franskans Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale,
vilket på svenska betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi. 1991 introducerades leadermetoden som ett verktyg inom EU för att skapa lokalt engagemang och
inflytande samt för att öka samarbetet mellan privat, offentlig och ideell sektor. I Sverige
blev det möjligt att bilda leaderområden i samband med inträdet i EU. Leader har funnits
på Gotland sedan 2000. Leader Gutes styrelse (LAG) prioriterar utifrån den lokala utvecklingsstrategin och Jordbruksverket tar formella beslut kring projektfinansiering.
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 regional utvecklingsstrategi
för Gotland -Vårt Gotland 2040 med Leaders lokala utvecklingsstrategi utnyttjar Gotland
sitt unika geografiska läge och nära samverkan mellan den regionala och lokala nivån.
Region Gotland medfinansierar genomförandet av Leaders lokala utvecklingsstrategi som
är det rurala uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040.
Staten genom Länsstyrelsen i Gotlands län
Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken omfattar sammantaget två pelare; I (direktstöd och marknadsstöd) och II (Landsbygdsprogrammet). Länsstyrelsen ansvar för att genomföra Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet. Jordbruksverket är
förvaltande myndighet.
Utöver kommunal och regional utveckling och service finns statlig service i länet utöver
länsstyrelsens ansvar såsom polis, arbetsförmedling, försäkringskassan, skatteverket m.fl.
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Kommersiell service av marknadsaktörer med livsmedelsbutik, drivmedelsstation, post- och
paketombud, apoteksombud och tillgång till betaltjänster.

2.2 Ansvarsfördelning inom Region Gotland och inom arbetsmodellen

Landsbygdsutveckling sker hela tiden över hela Gotland, genom Region Gotlands förvaltningars uppdrag samt genom lokal demokrati och utvecklingsarbete. Inom Region Gotlands uppdrag har följande områden särskild betydelse för landsbygdernas utveckling:
 näringsliv och företagande
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infrastruktur och bredband
kompetensförsörjning
samhällsplanering och bostadsförsörjning
offentlig och kommersiell service
det civila samhället.

För att synliggörs hur ansvaret för olika områden i Region Gotlands kommunala och
regionala utvecklingsarbete är fördelat och därmed hur centralt samverkan är för att uppnå
en hållbar landsbygdsutveckling presenteras i detta kapitel fördelningen mellan kommunal
och regional utveckling.
2.2.1 Kommunal utveckling

När Region Gotland som kommun arbetar i riktning mot den regionala
utvecklingsstrategin för en hållbar regional utveckling. Vilket sker genom:

















Samhällsplanering: översiktsplan, detaljplan, bygglov
Bostadsförsörjning
Tillgänglig och kvalitativ offentlig service i utpekade orter: Strategi för ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030
Gott näringslivsklimat
Miljöarbete dels myndighetsutövning enl miljöbalken o andra lagar, dels frivilligt
miljöarbete
Kommunala vägar inom tätorter.
Enskilda vägar med statsbidrag.
Kollektivtrafik.
Vatten- och avloppsförsörjning
Vård och omsorg
Skola/utbildning (alla delar i ett livslångt lärande)
Demokratiutveckling
God livsmiljö och folkhälsa
Samverkan och dialog
Kultur och fritid (t.ex. bibliotek, föreningsstöd, anläggningar osv.)
Civilsamhälle

2.2.2 Regional utveckling
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När Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör arbetar i riktning mot den
regionala utvecklingsstrategin för en hållbar regional utveckling. Vilket sker genom:












Regional utvecklingsstrategi
Regionalt utvecklings-/tillväxtarbete (kunskap, samordna, finansiera, följa upp)
Attraktionskraft/landsbygdsutveckling
Kompetensförsörjning
Företagsstöd
Bredbandsutveckling och digitalisering
Demokratiutveckling
Kommersiell service (Regionalt serviceprogram)
God livsmiljö och folkhälsa
Samverkan och dialog (ett verktyg)
Civila samhället (ur ett samverkans/samhandlingsperspektiv)
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Kollektivtrafik (Kollektivtrafikhuvudman, en regional uppgift som innehavs av
Tekniska nämnden. Uppdraget styrs av ett Trafikförsörjningsprogram).
Kultur (Kulturplan)
Transportinfrastruktur (Länstransportplan)

2.2.3 Som region (fd landsting)

När Region Gotland som region bidrar till regional utveckling, utöver uppdraget med
regionalt utvecklingsansvar. Vilket sker genom:
 Hälso- och sjukvården

2.3 Finansiering

Landsbygdsutveckling är i sin natur sektorövergripande, vilket försvårar att definiera exakt
vilka medel som är specifikt till landsbygdsutveckling. För att ta ett exempel så kategoriseras inte Region Gotlands budget efter om investeringar görs i landsbygd/stad, vilket försvårar att mäta effekter på olika territorier.
Region Gotland finansierar utveckling över hela Gotlands på många sätt, inte minst genom
kommunal verksamhet och drift. Genom det regionala utvecklingsanslaget medfinansierar
Region Gotland både det regionala Landsbygdsprogrammet och Leader Gute. Inom Gotlands styrkeområden (Besöksnäring, Mat och livsmedel och Näringslivets energiomställning) är landsbygdsutveckling en central aspekt, vilket påverkar i en positiv mening vilka utvecklingsprojekt som kan kopplas mot strategierna.
I tabell 2 illustreras en sammanställning av olika finansieringsverktyg som finns tillgängliga
inom området landsbygdsutveckling på Gotland 2022.
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Tabell 2. Finansieringsverktyg till landsbygdsutveckling på Gotland 2022
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Landsbygdsutveckling

2.4 Arbetsmodellens fyra verktyg

Arbetsmodellen består av fyra verktyg. Här följer ett stycke med utökad beskrivning av
verktygen för att genomföra modellen.
Tabell 3. Illustration som beskriver hur insatser hänger ihop inom arbetsmodellens olika verktyg och nivåer, lokal-lokal,
kommunal och regional nivå.

2.4.1 (1) Landsbygdsperspektivet i arbetet med hållbarhetsintegrering

Det geografiska perspektivet (landsbygdssäkring) utgör ett av de genomgående perspektiven, hållbarhetsperspektiven, i vårt Gotland 2040. Arbetet med att integrera de genomgående perspektiven ska i enlighet med Vårt Gotland 2040 tas vidare i planer, program och
insatser/löpande verksamhet för genomförandet av den.
Utvecklingsarbetet med hållbarhetsintegrering leds av avdelningen för Regional utveckling
och arbetet med att landsbygdssäkra ärendeprocesser leds av kansliet på Regionstyrelseförvaltningen. Integrering av genomgående hållbarhetsperspektiv, inkluderat det geografiska
perspektivet, behöver ske genom en tydlig styrkedja från Vårt Gotland 2040, styrmodell,
och genom förvaltningarnas löpande arbete, planering och uppföljning.
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2.4.2 (2) Forum för landsbygdsutveckling

Syfte
Forum för landsbygdsutveckling ska vara en plattform där fokus ligger på regional utveckling och flernivåsamverkan kopplat till landsbygdsutveckling. Stärkt samarbete mellan det
offentliga, näringslivet och civilsamhället ligger inom ramen för Region Gotlands regionala
utvecklingsaktörs uppdrag och därför initierar Region Gotland detta forum. Den nationella
landsbygdspolitiken ska genomföras i ett flernivåsystem, där genomslagskraften är beroende av förmågan att mobilisera resurser från olika nivåer i samhället. Samverkan över sektorsgränserna med stöd av exempelvis långsiktiga tillitsskapande forum för dialog är avgörande för en hållbar landsbygdsutveckling.
Gotlands regionala utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040 pekar ut vision och långsiktiga
mål för Gotland. En förutsättning för ett kraftfullt genomförande för en hållbar regional
utveckling är förankring, fungerande metoder och samverkan. Därför behöver det finnas
tydliga strukturer för dialog inom ramen för detta område. Forumet blir en del i att svara
upp mot målen i genomförandeprogrammen för den regionala utvecklingsstrategin.
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Mål


Ökad kunskap hos forumets deltagare om landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling i stort. Kunskapsutveckling är avgörande för utveckling av livskraftiga landsbygder.



Ökad kapacitetsuppbyggnad (kunskap och erfarenhetsutbyte) hos regionala utvecklingsaktörer.



Ökad förståelse för respektive aktörs förutsättningar och drivkrafter i sin utvecklingsroll.



Ökad samverkan kring utvecklingsprojekt och utvecklingsarbete enligt modellen
Samverkanstrappan.

Genomförande
Det finns idag ett antal forum, nätverk och råd inom ramen för regional utveckling på Gotland. Inget av dessa forum fokuserar på långsiktig kunskaps- och kontaktsnätsöverföring
hos regionala/lokala utvecklingsaktörer relaterat till landsbygdsutveckling. Befintliga forum
som delvis samlar samma målgrupp:
 Föreningen Leader Gutes styrelse, Local action group (LAG) vars gemensamma nämnare är att finansiera projekt kopplat till landsbygdsutveckling på Gotland.


Partnerskap för EUs program och fonder som samlar aktörer i samband med
Tillväxtrådet för information om strategiska frågor om EU-program.



Tillväxtrådet där representanter för regionala utvecklingsaktörer träffas fyra gånger
per på kring frågor som rör tillväxtfrågor.



Forum där LRF (Plattform lantbruk) och GUBIS med viss regelbundenhet rapporterar/informerar Region Gotland om aktuella frågor för sin verksamhet.



92 möjligheter en årlig endagskonferens med inträde dit allmänheten bjuds in för
kompetensutveckling kring platsutveckling.
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Region Gotland ansvarar för ordförandeskap på möten och tar fram underlag. Eventuella
kostnader tas inom regionsstyrelseförvaltningens ordinarie budget4.

Forumets sammansättning5:

4
5

Det utgår ingen ersättning för mötestiden.
Vid behov går det att bjuda in ytterligare funktioner för att tillföra relevant kunskap och information.
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Politiker från regionstyrelsen,
tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden.



Tillväxt Gotland/Gotlands handel.



RF-SISU Gotland



Studieförbundet Vuxenskolan
(Rapporterar till Gotlands bildningsförbund)



Akademin genom Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet Campus Gotland.



Tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.



Länsstyrelsen i Gotlands län.



Leader Gute



Organisationen Hela Sverige ska
leva, Gotland (inkl. den arbetsgrupp som arbetar med att samla
öns föräldraföreningar)



Gotlands hembygdsförbund



Gotlands bygdegårdsdistrikt



Gotländska utvecklingsbolag i
samverkan (Gubis)



Representant för öns kulturföreningar.



LRF Gotland



Svenska kyrkan



LRF ungdomen



Gotland Grönt Centrum AB

2.4.3 (3) Förbättringsdialog

Syfte
Syftet är att utveckla nuvarande dialogform med serviceorter/tätorter till ett cirkulärt system där Region Gotland löpande träffar representanter för samtliga tätorter i serviceområdena för att arbeta med hållbar platsutveckling. Det är ett sätt att koppla samman offentlig
service, kommersiell service, handelsfrågor och lokal utveckling inom ramen för områdets
platsutveckling.
I den lokala platsutvecklingen hänger ofta frågor ihop på ett horisontellt plan med ett specifikt territorium som gemensam nämnare. Det finns många fördelar för Region Gotland
att samtala med bygder om lokal platsutveckling på ett gränsöverskridande sätt. Arbetsmetoden innefattar samverkan över förvaltningsgränser med det lokala civilsamhället och näringslivet kring aktuella frågor i tätorten/bygden.
Syftet är vidare att löpande ha en dialog som fungerar som informationsinhämtning inför
beslut och prioriteringar och uppföljning av desamma. Det är ett sätt att följa upp och informera om kommunala och regionala program, strategier och beslut som rör det specifika
geografiska området. Syftet är att följa upp och diskutera både där förändring har skett
samt där förändring inte skett och något behöver göras.
Mål
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen





Arbetsmodell
Landsbygdsutveckling

Utvecklade kontaktytor mellan Region Gotland och lokala utvecklingsaktörer.
För Region Gotland att samlat möta och följa lokala initiativ som oftast
sträcker sig tvärs över flera förvaltningar.
Goda förutsättningar för hållbar platsutveckling.

Målgrupp
Regionstyrelseförvaltningen sitter inte på alla frågor utan är beroende av andra förvaltningars arbete och leveranser.
En intern arbetsgrupp (förslag på namn: Landsbygdsverkstad 6) etableras med deltagare
från regionstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. I
arbetsgruppen deltar sakkunniga från gata och park avdelningen (TKF), mark och trafik avdelningen (TKF), VA-avdelningen (TKF), Fastighetsavdelningen (TKF), regional utveckling och kultur och fritidsavdelningen (RSF) och planenheten (SBF). Samtliga ansvarar för
överlämning/återkoppling av frågor internt på respektive förvaltning. Strateg för landsbygdsutveckling (RSF) koordinerar och planerar möten med bygderna samt internt på Region Gotland. Koordinering sker även mot investeringsmedel till landsbygdsutveckling.
Lokalt träffar representanter för lokala utvecklingsaktörer tjänstepersoner från Region Gotland, dialogen sker på plats i bygderna.
2.4.4 (4) Lokala utvecklingsplaner

Att arbeta med en lokal utvecklingsprocess/plan7 handlar om att arbeta strategiskt med utveckling på en specifik och avgränsad plats. Platsen äger sin egen plan, som är ett verktyg
för dialog med både närliggande bygder och lokala såväl som regionala utvecklingsaktörer.
Modellen utgår från platsens attraktionskraft - bo & leva, verka och besöka. Utvecklingsplanens upplägg utgår från en trestegsmodell, nuläge - vision och målbild – insatsplan. Styrkan ligger i den gemensamma planeringsprocessen och likt andra strategidokument behöver utvecklingsplanen utvärderas regelbundet. För att nå störst framgång är bred representation och tillit i den lokala samverkansprocessen viktigt.
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Syfte
För Region Gotland är syftet med verktyget att på ett organiserat och lokalt förankrat sätt
få information om lokala utvecklingsprocesser och strävanden. För att sedan integrera dem
i ett utvidgat regionalt perspektiv och bidra med verktyg som genererar utveckling. Planerna kopplas bland annat via verktyget Förbättringsdialoger till befintliga beslutssystem och
till nämndernas drift och investeringsbudgetar inom Region Gotland.
Syftet är att skapa en bättre dialog om lokal utveckling och bygga vidare på och utveckla
kompletterande faktorer som kan bibehålla och öka attraktionskraften i lokalsamhällen runt
om på Gotland.
Mål


Hållbar platsutveckling med stöd av ett systematiskt arbete med lokala utvecklingsplaner i serviceorter.

Heter ”Landsbygdsverkstad” i Region Örebro län.
Det finns andra liknande metoder för att arbeta med hållbar platsutveckling, exempelvis, Business improvement distrikt (BID), Cultural
planning, Lokal ekonomisk analys (LEA), placemaking och platsinnovation.
6
7
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Fånga upp och hantera lokala utvecklingssträvanden som en del av den samlade regionala utvecklingen på Gotland.
Lokala utvecklingsplaner (och Förbättringsdialoger) är ett sätt att arbeta med smarta
landsbygder8.

Målgrupp
Lokala utvecklingsaktörer på respektive plats, Hemse, Klintehamn, Roma, Slite, Fårösund,
Burgsvik och Östergarnslandet9.
För att erbjuda en kanal för erfarenhetsutbyte mellan de platser som tar fram en lokal utvecklingsplan etableras ett forum där platserna utbyter idéer och erfarenhet sinsemellan.
Region Gotland ansvarar för forumet. Samverkan är en viktig byggsten i arbetet med hållbar platsutveckling. Detta forum ska inte blandas ihop med Forum för landsbygdsutveckling
utan rör specifikt de platser som tar fram lokala utvecklingsplaner.

3. Genomförande
Metoden för att arbeta med landsbygdsutveckling ska vara integrerad och tvärsektoriell i
Region Gotlands organisation. Vid sidan av riktade insatser för landsbygdsutveckling är det
viktigt att poängtera att hela Region Gotlands organisation måste arbeta med landsbygdernas utveckling för bästa möjliga utfall.
Region Gotlands arbete med landsbygdsutveckling ska vara ett verktyg för att nå de mål
och inriktningar som är fastställda i styrdokument. För att uppnå Region Gotlands mål
med arbete med landsbygdsutveckling krävs ofta samverkan med andra aktörer. Centrala
aktörer för samverkan är Länsstyrelsen i Gotlands län, Leader Gute, organisationen Hela
Sverige ska leva, föreningen Gotländska utvecklingsbolag i samverkan, Gotlands förenade
besöksnäring, LRF Gotland, LRF ungdomen, Gotland Grönt Centrum AB, Tillväxt Gotland, Gotlands handel, RF-SISU Gotland, Svenska kyrkan, studieförbund och akademin genom Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet Campus Gotland.
Arbetsformerna och insatserna följs upp och utvärderas regelbundet av avdelningen för
Regional utveckling där finns en funktion som har huvudansvar för landsbygdsutveckling.
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4. Bilagor
Bilaga 1. Definition och geografisk avgränsning
Bilaga 2. Ordlista
Bilaga 3. Historiska perspektiv
Bilaga 4. Utvecklingsaktörer
Bilaga 5. Befolkningsutveckling 2010-2020
Bilaga 6. Vägledning från SLU

8 EU-kommissionen lanserade 2016 begreppet Smarta landsbygder. Smarta bygder utvecklar kreativa lösningar på lokala utmaningar.
Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare med lokal kunskap, tradition och engagemang till en hållbar utveckling i området. Att stärka och främja former av samarbeten skapar mervärden och lyfter fram nytänkande. Smarta landsbygder
som arbetssätt kommer vara en del i kommande Leaderprogram med start 2023.
9 Inkluderar Ljugarn.
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Geografi och definition
Geografi

Det finns ingen enhetlig definition av landsbygd på nationell nivå. Hur många som bor i
landsbygder beror på mätmetod och vilken geografi som avses. Gotland klassas som en
gles landsbygdskommun/region, enligt definitionen att mer än 50 procent av
befolkningen bor i rurala områden och där mindre än hälften av befolkningen har
mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.
Enligt SCBs definition bodde vid utgången av 2020 cirka 23 000 på landsbygderna, 24
000 i Visby socken och 13 000 i tätorter. Cirka 60 procent av Gotlands fastboende
befolkning bor utanför Visby socken. Andelen deltidsboende på Gotland är större på
landsbygderna än i Visby.
Gotlands Leaderområde kommer i programperioden 2023-2027 baseras på RegSOområden, där Leaderområdet som exkluderar Visby och Vibble har 33 846 invånare.
Definition – vad menas med landsbygdsutveckling?

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet ”landsbygdsutveckling”.
Landsbygdsutveckling är generiskt och brett och handlar till stor del om att stimulera
och tillvarata utvecklingskraft i landsbygder. Landsbygdsutveckling ska ses som när
landsbygders värden, resurser och attraktivitet förstärks.
Landsbygder har särskilda förutsättningar, på samma sätt som andra
geografier/territorier. Det som karaktäriserar är i grund och botten samhällsfrågor som
är knutna till ett specifikt territorium. I praktiken innebär det att en territoriell
utgångspunkt utmanar sektorsindelningen. Landsbygdernas utmaningar och möjligheter
berör många samhällssektorer och är beroende av insatser inom en rad olika
politikområden. Landsbygdsutveckling är en del av samhällets utveckling i stort, och bör
med fördel inte särskiljas från samhällsutveckling. För en hållbar samhällsutveckling i
hela landet behövs visioner och planeringsinstrument som är träffsäkra för de geografier
som inte är urbana.
En förutsättning för allt framgångsrikt utvecklingsarbete är uppbyggnad av långsiktiga
förtroendekontrakt (relationer) mellan utvecklingsaktörer. Samma sak när det gäller
utvecklingsarbete i landsbygder. Nyckelord när det gäller framgångsrik
landsbygdsutveckling är långsiktighet, systematik och tillit.
Landsbygdsutveckling handlar i praktiken om en lokal kontext - lokal stolthet - lokal
utvecklingskraft - lokal kapacitet. Uttrycket ”lokal kapacitet” används allt oftare inom
ramen för området landsbygdsutveckling, ett exempel är att den enhet hos Tillväxtverket
som arbetar med den nationella landsbygdspolitiken heter ”Enhet för landsbygder och
lokal kapacitet”.

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
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Begrepp och ordlista
Här följer en sammanställning av ord och begrepp som är centrala för att beskriva
landsbygdernas utveckling. Materialet är en sammanställning av forskning,
Tillväxtverkets ”Geografiska glasögon”, Hela Sverige ska levas ”Landsbygdslexikon”
och Landsbygdsnätverkets landsbygdssäkrade ordlista.













Glocal förvaltning: Landsbygdsutveckling handlar om att sätta in platsens
betydelse i olika sammanhang. Framgångsfaktorer är god förståelse för
sammanhang och att koppla ihop nivåer - tänk globalt, agera lokalt.
Territoriell maktordning: Den teoribildning som har sin utgångspunkt i att
staden är norm kallas för territoriell maktordning. Sättet vi värderar stad och
land på får konsekvenser för hur vi formulerar ”problem” och för vilka
”åtgärder” vi sätter in. Det får i sin tur konsekvenser för i vilken riktning
samhället utvecklas. Maktrelationen, centrum-periferi finns överallt och den
behöver vi ständigt bevaka och analysera.
Multilokalitet: Undersöker vad som sker i mellanrummet av dikotomierna, vad
som händer i skavet när fenomen varken passar in i land eller stad. Genom att
fokusera på flöden och mobilitet mellan platser är det tydligt att multilokalitet
bör användas för att beskriva många människors livssituation. Mobiliteteten
mellan urbana hem och rurala fritidshus pågår under hela året och ifrågasätter
den gängse uppfattningen om stadens överhet i hierarkin över platser. Många
människor är i både stad och land, och tillhör inte enbart den urbana eller rurala
ortens samhörighet. Att påpeka en sådan självklarhet är viktig för att våga öppna
upp för andra sätt att förstå och förklara än det rådande. Ett ökat utforskande av
mellanrummet kan också peka på möjligheter att överbrygga klyftor.
Rural proofing: Landsbygdssäkring på engelska.
Urbanisering: Med industrialiseringen på 1800 talet kom urbaniseringen och att
staden så småningom blev norm. Urbaniseringens främsta kännetecken är att
befolkningen samlas och koncentreras i städer. Konsekvensen av ett urbaniserat
samhälle blir en obalanserad rumslig segregering och en landsbygd vars
betydelse förminskas.
Kontraurbanisering: Befolkningen går från högre koncentration till en lägre
koncentration, alltså att den sprids ut. I Sverige kallas 70-talets
kontraurbaniseringsrörelse av vissa för den ”gröna vågen”.
Nyregionalism: Nyliberalismen ledde till nyregionalism på 90-talet. Den har
bidragit till en större konflikt mellan land och stad. I korthet gick det ut på att
lyfta fram större städers betydelse som drivkraft i ekonomin, att det skulle ge
nedsippringseffekter till landsbygderna. I nyliberalismens andra våg 2000-2020
har relationen mellan land-stad uppmärksammats mer. Klyftan växte men
politiken har inte kunnat hantera det och det har skapats stuprör.
Landsbygdspolitik har utvecklat ett eget stuprör i samhällsorganisationen
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eftersom det inte varit del av området regional utveckling. (Källa: Jörgen Johansson,
Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet)
Platsinnovation: Ett begrepp för helhetsutveckling av attraktiva
samhällen/regioner/besöksmål/platser. Där komponenter, målgrupper och
utvecklingsområden som är centrala för att platsen ska upplevas som attraktiv
vävs samman i ett innovativt samspel.
Lokala-lokala nivån: Kommunal nivå refereras ofta till som den lokala nivån,
med den lokala-lokala refereras till lokalsamhället dvs bygder och socknar.
Ruralism: Beskriver de två perspektiv på landsbygden som verkar samtidigt.
Det ena är landsbygden som en fysik plats med naturresurser och ekosystem, det
andra är landsbygden som en idealiserad och symbolisk plats ofta satt i kontrast
till det urbana (Förklaringsmodell: sociologen Michael Bell).
Rurban: En sammansättning av orden rural och urban. Samhällsutvecklingen
präglas av urban norm och en förstärkt ojämn geografisk utveckling. För att
komma bort från de begrepp som används idag som genomsyras av urbana
perspektiv har rurbana lanserat. Ett rurbant perspektiv ger nya och bredare
perspektiv som överbrygger dikotomin och går bortom en urban horisont mot
en rurban analys och politik. Rurban verktygslåda kan hjälpa oss att gå bortanför
urban och rural och se fler geografiska sammanhang. Med ett starkt regionalt
centra skapas periferier, vilket är problematiskt. De rurbana perspektiven ger en
större rumslig mångfald. Med ett rurbant perspektiv kan vi ändra på en del av
våra processer, avsikten är inte att balansera dikotomin i det här fallet land-stad
utan att se den som ett samspel. Ett cirkulärt tänk och ett geografiskt
helhetsperspektiv istället för linjärt. (Källa: Nils Björling, Chalmers)
Urbana idealet: Har präglat det moderna samhällsbygget. Landet är det
”andra”, det som inte ingått i framtidens urbana visioner. Det saknas
planeringsstrategier för landsbygder på det sätt som det finns för städer.
Urban norm: Normer styr samhället och urban norm handlar om hur platser,
och därmed de människor som bor och verkar på dessa platser, värderas olika.
Urban norm handlar om maktstrukturer där staden har tolkningsföreträde,
agerar utgångspunkt och ses som det eftersträvansvärda. Resultatet blir att det
”utanför” staden ses som perifert, avvikande och mindre värdefullt. Det är den
urbana normen som ger landsbygderna etiketter som avbefolkade,
bidragsberoende, bakåtsträvande och tärande. Samtidigt tillskrivs staden
egenskaper som nytänkande, inkluderande, mångfaldsberikad och en plats för
investeringar. Urban norm genomsyrar det mesta i samhället. Normer skapar
orättvisa tolkningsföreträden. Att bryta den urbana normen handlar om att
förflytta centrum. Kännetecken på urbant tolkningsföreträde:
o Landsbygder ska utvecklas för att komma fler geografier till del.
o Det räcker inte att landsbygderna utvecklas för sin egen skull, de ska också utvecklas
för hela landets skull.
o Landsbygder görs till särskilda medan staden ges privilegiet att vara allmän.
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Land – stad: Människor behöver dikotomier (motsatsförhållanden) för att
lättare kommunicera med varandra. Risken för ökande klyftor uppstår när
dikotomierna blir mer sanna än den realitet de ska hjälpa oss förstå. Dualistiska
kategorier som stad och land, eller urban och rural är motsatspar som hjälper oss
att förstå och förklara vår omvärld. I det politiska samtalet liksom i debatter och
berättelser om Sverige har begreppen stad och land kommit att få en central roll.
Begreppen används inte sällan som ett motsatsförhållande, en dikotomi, trots att
den synergi som städer och landsbygder ytterst för med sig är hela landet
Sverige.
Vårt språk ska spegla det faktum att landsbygder och städer har ett ömsesidigt
beroendeförhållande. I de allra flesta fall och av gammal hävd och vana säger vi
”stad och land”. Där staden kommer först, landet sen. I dikotomier kommer
ofta det högre värderade ordet först. Jämför till exempel dikotomierna män och
kvinnor eller människan och naturen.
Landsbygder: 2018 beslutar riksdagen om En sammanhållen landsbygdspolitik i
Sverige och det blir ett eget politikområde. I samband med det slogs det fast att
med fördel ska använda ordet landsbygder istället för landsbygden. Det
synliggör bredden och variationen som olika bygder har. Det finns territoriella
skillnader på Gotland därför är det relevant att prata om landsbygder i plural.
Det som skiljer landsbygderna åt är natur-kulturlandskapet, arkitektur, närhet till
service, demografi, avstånd med mera. Även om avstånden är korta på Gotland
finns det skillnader i förutsättningar som behöver beaktas. För att undvika
generaliseringar och för att påminna om att bygder runt om i Sverige ser olika ut,
använder vi landsbygder och kustbygder istället för endast landsbygden.
Begreppet landsbygder blir också med sin ändelse mer likvärdigt begreppet
städer.
Landsbygder – samma sak överallt?: På samma sätt som det inte finns en
sorts stad finns det inte heller en sorts landsbygd. 98 procent av Sveriges yta
består av landsbygder med olika förutsättningar, utseenden och karaktär. När
land och stad jämförs är det problematiskt att använda olika form på orden, som
till exempel i den här meningen från SCB: ”… urbaniseringen kan också
beskriva hur befolkningens storlek i städerna och på landsbygden förhåller sig
till varandra.” Städerna skrivs i plural bestämd form, medan landsbygden skrivs i
singular. Åtskillnaden signalerar att landsbygden är på ett sätt, medan städer kan
vara på flera sätt. Det är mer korrekt att använda samma form på orden och
skriva landsbygden/staden, landsbygder/städer, eller landsbygderna/städerna.
Rekommendation är att huvudsakligen använda landsbygder i plural, obestämd
form eftersom vi då påminns om att landsbygder är olika.
Stadens omkringliggande landsbygd: Det är vanligt förekommande att
landsbygd beskrivs som det landområde som finns utanför staden. Genom att
skriva dess omkringliggande landsbygd är det som att tätorten äger den
landsbygd som ligger i närheten. Rekommendation är att skriva närliggande
landsbygder eller landsbygder i närheten av… Eller vända på perspektiven och
först skriva om landsbygdsområde X och dess närliggande stad Y.
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Trotsa trots: Ofta när det skrivs i media om något trevligt, som att en
butik/restaurang/galleri öppnat i en landsbygdsort eller någon flyttat dit, så
skriver journalisten att detta händer trots det geografiska läget. Som i följande
exempel: ”Många barnfamiljer flyttar till byn Latorp i Örebro län trots att
befolkningen bara är runt 700 personer.”. Det blir ett sätt att nedvärdera den lilla
orten. Med fördel stryks dessa små, värderande ord ur meningarna och
ortsbornas perspektiv speglas istället för att upprepa fördomar.
”I”: Använd ”i” istället för ”på” när det gäller landsbygder.
Omlokalisering: Använd inte utlokalisering om verksamheter som flyttas från
städer, använd istället begreppet omlokalisering.
”Ut till landet” och ”In till stan”: Undvik generaliseringar om centrum och
periferi. Använd inte begrepp som ”ut till landet” och ”in till stan”. När vi säger
att vi åker ut på landet och in till stan gör vi värderingen att det normala är att
befinna sig i staden och inte på landet. Vi kan jämföra med begreppen ute i
periferin och inne i centrum där man ofta menar att det som är i periferin är
mindre viktigt än det som är i centrum. Ett enkelt sätt att undvika denna
värdering är att strunta i in/ut och bara säga eller skriva till landet och till staden.
Ett platsneutralt begrepp som är bättre att använda är omlokalisering.
Utanför den stora staden?: Ofta beskrivs platser som att de ligger utanför
någon annan plats – i allmänhet en ort med fler invånare. Alla platser ligger i
relation till något annat. Att lägga till ordet utanför är egentligen bara ett sätt att
värdera platser olika högt.
Landsbygdsföretag: I landsbygder finns en mångfald av olika företag inom alla
branscher. Därför är det att föredra att använda ordet ”företag i landsbygder och
kustbygder” eller ”företagande i landsbygder och kustbygder”.
Investering i landsbygder och bidrag till städer?: När skattemedel ska läggas
på till exempel infrastruktur, service, kultur eller något annat är det vanligt
förekommande att det kallas för investering i städer och bidrag eller stöd till
landsbygder. Detta skapar en värdering i ord där investering är något bra och
nödvändigt för landet medan stöd och bidrag är något du ger av välvilja till en
behövande. Med fördel görs ingen särskiljning, är det investering, stöd eller
bidrag i staden är det också det på landsbygden.

Regionsstyrelseförvaltningen

Landsbygdsutveckling

Historiska perspektiv
Vi behöver vara ödmjuka inför långa historiska perioder som delvis fortfarande lever
kvar i attityder och synsätt när det gäller landsbygdsutveckling på Gotland. Visby
ringmur används ofta som ett exempel på en historisk indelning mellan landsbygd och
stad.
Med vikingatiden kom Gotland in i världshandelns centrum. Gutar var duktiga sjömän och
handelsmän. Ön blev en bonderepublik av självständiga farmannabönder med storgårdar på Gotland
och handelskontakter i andra länder. Väldiga rikedomar samlades på landsbygderna. Under
medeltiden manifesterades gärna rikedomen i ståtliga sockenkyrkor i sten eller i stenhus på den egna
gården. Så småningom övertogs böndernas handelsintressen av borgarna i Visby. Staden blev en riktig
hansestad med tyska intressen. Köpmännen i Visby ville utestänga de gotländska bönderna från att
bosätta sig och handla i Visby. Därför hade Visbyborna omkring 1260 börjat bygga en skyddande
stadsmur mot landsidan. Muren mot havet hade byggts tidigare som skydd mot faror som hotade från
sjösidan. Motsättningarna mellan stad och landsbygd kulminerade i inbördeskriget 1288 då bönderna
grep till vapen mot Visbyborna. Striden blev ett nederlag för de gotländska bönderna på grund av att
borgarna hade skydd av stadsmuren. Staden och landet hade också olika lagar och regler under
medeltiden, det var som två olika samhällen. Efter inbördeskriget fick bönderna rätt i sak, muren var
ett svartbygge, och stadsborna fick betala en straffsumma till kungen i Stockholm. Livet fortsatte som
tidigare på Gotland och gotlänningarna fick betala tull för att komma in och nyttja hamnen i Visby,
vilket var den enda hamnen som var godkänd att handla från på Gotland. I och med murens tillkomst
och regler kring handel stärktes känslan av att Visby inte tillhörde Gotland.
För att lära av historien gör vi här en tillbakablick genom att lyfta några årtal som ofta
nämns i relation till landsbygdsutveckling på Gotland.
1936 Gotlands Hembygdsförbund bildas och blir en paraplyorganisation för
hembygdsrörelsen.
1947 Regeringen tillsätter lokaliseringsutredning. Lokaliseringsutredningen kom i vissa
avseenden att prägla utformningen av den svenska lokaliseringspolitiken när den tog
form i början av 1960-talet. I kölvattnet av utredningen växte det fram en
samstämmighet om att landsbygdens avfolkning var det stora regionala problemet i
Sverige.
1952 och 1971 kommunreformer genomförs. Sveriges 290 kommuner får ett mer lika
uppdrag. Centralortsteorin ligger till grund.
1964 Regeringen lägger fram proposition om riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik.
En expertgrupp inrättades inom regeringskansliet med uppgift att följa upp och
vidareutveckla lokaliseringspolitiken – Expertgruppen för Regional Utveckling (ERU).
1970 Lokaliseringspolitiken fick ett nytt namn, regionalpolitik, och en ny uppgift. Den
nya uppgiften var att politiken skulle styra den ekonomiska utvecklingen i sådana banor
att en bättre regional balans främjades och att en jämnare geografisk fördelning av det
stigande välståndet kom till stånd. Nu fick politiken en tydlig välfärdspolitisk dimension.
Regionalpolitikens nya uppgift var att bidra till ökad jämlikhet i ekonomiskt, socialt och
kulturellt avseende mellan människor i olika delar av landet.
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1979 Vid denna tidpunkt fanns inget som hette landsbygdspolitik, utan att det var
regionalpolitik eller jordbrukspolitik. Från början (efterkrigstiden) var regionalpolitiken
statligt styrd, men från 1979 började den regionaliseras mer till länsstyrelserna för att till
slut bli det regionala utvecklingsansvaret hos regioner (RUA).
1987 Europarådet kampanj för landsbygdsutveckling genomförs, som i Sverige hette
”Hela Sverige ska leva”.
1995 EU-inträde innebär stora förändringar när det gäller landsbygdspolitik, bl.a. till
ökad projektifiering och ett Landsbygdsprogram.
1995 Regeringen uppdrog åt länsstyrelsen i Gotlands län att ta fram ett program för
användning av medel ur EU:s strukturfonder för 5b regionen Gotland, som skulle avse
perioden 1995-1999. 5b syftade till utveckling i landsbygdsområden genom att utveckla
andra sektorer än jordbruk.
1996 Gotlandsutställningen genomförs under sex dagar på A7-området i Visby i
samband med Hushållningssällskapets 200-års jubileum. Hushållningssällskapet
grundades på Gotland.
1996-1997 Ett sockenutvecklingsprojekt genomförs av Gotlands kommun,
Länsstyrelsen i Gotlands län och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva med styrning
från dåvarande ledningsgruppen för landsbygdsutveckling.
1997 Regionalt utvecklingsansvar flyttas från länsstyrelsen i Gotlands län till Gotlands
kommun.
1998 Fram till 1998 fanns en ledningsgrupp för landsbygdsutveckling med två
landsbygdsutvecklare hos Gotlands kommun (finansierades både av länsstyrelsen i
Gotlands län och Gotlands kommun) den upphör nu.
1999 Länsbygderådet Gotland bildades (som idag heter Hela Sverige ska leva, Gotland).
2000-2006 Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden genomförs genom föreningen
Leader+ Gotland, och under denna period genomfördes 101 projekt
2002 Gotlands första utvecklingsbolag bildas, Heligholm utveckling AB. Bolaget köper
Vamlingbo prästgård av Svenska kyrkan. Köpet finansierades genom bolagets 350
aktieägare och banklån.
2006 Fiberutvecklingen börjar (färdig 2016)
2007-2013 Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden genomförs på Gotland genom
föreningen Leader Gotland. Under denna period genomfördes 300 projekt.
2008-2021 Regional utvecklingsplan ”Vision Gotland 2025”.
2010 Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt
stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i
översiktsplanen ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från
strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.
2010 ”Bygg Gotland” – översiktsplan för Gotlands kommun 2021-2025 beslutas.
2011- 2014 Nationella projektet Små skolor i utveckling genomförs av riksorganisationen
Hela Sverige ska leva. Stånga och Fårösundsskolan deltar.
2011 Gotlands kommun byter namn till Region Gotland.
2011 Den ideella föreningen GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) bildas
av Virudden Utveckling AB (2008), Nygarn Utveckling AB (2005) samt Heligholm
Utveckling AB (2002) i syfte att tillsammans verka för utveckling på landsbygden, att
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skapa mötesplatser, mäkla kunskap och kapital. Iniativtagare Jan Larsson, Heligholm
utveckling AB.
2012 Projektet ”Provgute” initieras. Sockenföreningar på norra Gotland skapade
tillsammans projektet Provgute, för att erbjuda människor att provbo på norra Gotland
under ett år, för att sedan bestämma om de vill bosätta sig på ön.
2012 Gotlandsupproret, en manifestation gällande färjeförbindelserna som engagerar
många gotlänningar.
2012 Landsbygdskalaset arrangeras för första gången i När.
2012 Region Gotlands ledningskontor fick i uppdrag att genomföra en förstudie med
temat landsbygdsutveckling. Förstudien skulle belysa serviceorternas betydelse och
funktioner samt effektivitet och kvalité för regionens verksamheters lokalisering.
2013 Gotland utses till årets Matlandethuvudstad och Gotlands Skördefestival
genomförs för första gången.
2013 Näringslivsföreningen Tillväxt Gotland bildar ett bolag, ”Tillväxt Gotland”. Som
ska jobba vidare med näringspolitiska frågor med syftet att förbättra företagsklimatet på
Gotland.
2014 Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden påbörjar en ny period genom
föreningen Leader Gute.
2015 Projektet ”Sockenutveckling 2.0” genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet och
Hela Sverige ska leva, Gotland.
2015 Gotland Grönt Centrum AB bildas med Region Gotland (40%)
Hushållningssällskapet (55%), LRF (5%) och som ägare. (Lövsta landsbygdscentrum
lades ned 31 december 2014)
2016 Gotland är första län i Sverige med färdig utbyggnad av bredband.
2016 Samverkansarrangemanget 92 möjligheter genomförs för första gången i januari.
2016 Den nationella Landsbygdsriksdagen genomförs på Gotland av riksorganisationen
Hela Sverige ska leva.
2016-2020 Region Gotlands tillväxtprogram löper över fyra år och har två
styrkeområden: Besöksnäring och mat och livsmedel.
2016-2020 Statliga näringslivspaket Hållbara Gotland pågår.
2017 Presenteras den nationella parlamentariska landsbygdskommitténs 75 förslag för
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop.
2017-2018 Projektet ”Landsbygdsutveckling 2.0” genomförs av Region Gotland. Det är
en testmodell för metodutveckling för ökad delaktighet och samverkan. I projektet tas
fyra lokala utvecklingsplaner (LUP) tas fram för områdena Fårö, Hemse, Storsudret och
Östergarnslandet.
2018 ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030” beslutas i
regionfullmäktige.
2018 En sammanhållen landsbygdspolitik i Sverige beslutas i riksdagen och blir ett eget
politikområde.
2018 Region Gotland tillsätter en tjänst som strateg för landsbygdsutveckling (Avd.
Regional utveckling)
2020 Utredningen om översyn av strandskyddet lämnade sitt betänkande till regeringen.
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2020 Skolutredningen ”Framtiden förskola och grundskola” genomförs av Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen (UAF), Region Gotland, vilken skapar stort engagemang
runt om på Gotland hösten 2020. Resultat: inga skolor på landsbygden läggs ner.
2020-2021 Covid-19/Corona-pandemin påverkar synen på täta och glesa geografier i ett
globalt perspektiv.

Regionstyrelseförvaltningen

Landsbygdsutveckling

2021-10-26

Regionala utvecklingsaktörer
Här följer en sammanställning av regionala utvecklingsaktörer som är särskilt relevanta
för landsbygdernas utveckling på Gotland.
Civilsamhälle

Offentliga

Näringsliv

Akademi

Gotlands bildningsförbund (samlar
samtliga studieförbund och Gotlands
Folkhögskola)
Politiska partier, regionalt och
lokalavdelningar

Region Gotland

Tillväxt Gotland &
Gotland handel

Sveriges
lantbruksuniversitet

Länsstyrelsen i
Gotlands län

Uppsala universitet,
campus Gotland

Gotlands Hembygdsförbund (samlar
den gotländska hembygdsrörelsen
som innefattar 75
hembygdsföreningar samt 25 gillen,
institutioner och övriga föreningar)

Science Park
Gotland

Gotland Grönt
centrum AB (och
kluster)
LRF (39
lokalavdelningar,
3500 medlemmar)

Gubis (samlar 12 utvecklingsbolag).

Almi Gotland

Hushållningssällskap
et Gotland (9 gillen,
cirka 1500
medlemmar)

Leader Gute (ideell
förening)
Coompanion
Gotland
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Skogsstyrelsen
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Sammanfattning
Under 2017 och 2018 har Region Gotland genom Regionsstyrelseförvaltningen
bedrivit projektet Landsbygdsutveckling 2.0 med syfte att utveckla arbetsformer för
processerna för samverkan mellan Region Gotland och sammanslutningar av lokala
aktörer såsom utvecklingsbolag och andra intresseföreningar. Fokus för projektet
har varit att prova en form för lokal utvecklingsplanering och framtagande av lokala
utvecklingsplaner under processledning av Region Gotland. Denna rapport utgör en
framåtblickande utvärdering av denna pilotsatsning med syfte att bidra till att lärdomar
kan dras inför den fortsatta processen att utveckla regionens samverkan med lokala
utvecklingsaktörer.
I rapporten beskriver vi de behov och utmaningar gällande samverkan som vi
identifierat sett ur de lokala aktörernas respektive Region Gotlands olika perspektiv
och därefter presenteras en utvärdering av pilotsatsningen på framtagande av
lokala utvecklingsplaner. Utifrån detta går vi sedan vidare och presenterar hur vi
uppfattat det befintliga ”gränssnittet” mellan Region Gotland och lokala initiativ
som helhet. Avslutningsvis presenterar vi fem förslag på hur Region Gotland kan gå
vidare med sitt utvecklingsarbete inom detta område. Förslagen är att komplettera
den befintliga regionala arbetet genom att inrätta ett regionalt samverkansråd med
fokus på landsbygdsfrågor (i rapporten kallad landsbygdsråd), inrätta strukturer för
förvaltningsövergripande koordinering på tjänstepersonnivå (i rapporten kallad
landsbygdsgrupp), möjliggöra etableringen av föreningsdrivna stödfunktioner på
sub-regional nivå (i rapporten kallad utvecklingsnoder) samt att genomföra en bred
kompetensutvecklingsinsats inom området riktat mot samtliga förvaltningar.
Vi föreslår också till sist att man ser dessa förslag som en strategisk möjlighet att
bättre ta vara på de stora resurser som man som Region redan avsatt och kommer
att avsätta för kommande programperiod för Leader. Om förslagen ovan iscensätts
kommer Gotland att ligga i framkant i det arbetet.
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1 Inledning
Under 2017 och 2018 har region Gotland genom Regionsstyrelseförvaltningen
bedrivit projektet Landsbygdsutveckling 2.0. Projektet har syftat till att hitta former för
processerna för samverkan mellan region Gotland och sammanslutningar av lokala
aktörer såsom utvecklingsbolag och andra intresseföreningar. I denna rapport kallar
vi det lokalt samhällsbyggande. Rapporten utgör en framåtblickande utvärdering av
denna pilotsatsning med syfte att bidra till att lärdomar kan dras inför den fortsatta
processen att utveckla regionens samverkan med lokala utvecklingsaktörer. För att
åstadkomma detta har vi som utvärderare valt ett brett angreppsätt där vi även studerat
delar av region Gotlands redan pågående arbete med denna typ av samverkansfrågor
inom olika förvaltningar. Detta med syfte att ta del av erfarenheter och förslag på
utveckling som finns inom regionen som organisation. Region Gotland är inte
ensamma i Sverige om att brottas med frågan om hur samverkansarbetet med lokala
samhällsbyggnadsaktörer bör vara organiserat. Inom kommunsverige har en mängd
arbetssätt etablerats och i denna rapport relateras Gotlands arbetssätt också till arbetssätt
utvecklade i andra kommuner.
Genom rapporten hoppas vi ge inspiration till regionen och de lokala aktörerna att
gemensamt kunna forma och iscensätta en fungerande struktur och överenskommen
process för samarbetet från 2019 och framåt, och därigenom nå en riktigt stark
attraktionskraft för såväl boende, företagare som besökare.
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2 Bakgrund
Region Gotland har identifierat att ”för delar av Gotland finns behov av att arbeta
lokalt kring service- och utvecklingsfrågor” (Region Gotland, uppdragsdirektiv). Inom
ramen för projektet ”Stärkt lokal attraktionskraft” delfinansierat av Tillväxtverket
initieras delprojektet Landsbygdsutveckling 2.0. Det övergripande projektet syftar som
helhet till stärkt boendeattraktivitet, besöksattraktivitet och näringslivsattraktivitet.

Problembild, önskat läge och identifierade
utmaningar
Utmaningen som regionsstyrelseförvaltningen beskriver består primärt i att hitta sätt
att arbeta mer strategiskt och långsiktigt tillsammans med lokala intresseföreningar,
utvecklingsbolag och liknande organisationer som driver lokalt utvecklingsarbete runt
om på Gotland. Dagens situation beskrivs som ett ostrukturerat nätverk av kontakter
där samverkansprocessen sker ad hoc, oftast initierad av civilsamhällets aktörer genom
kontakt med politiken eller förvaltningen.
Det önskade läge som beskrivs utgörs av en lokal process där man tar fram lokala
utvecklingsplaner (LUP) för mindre orter eller områden genom vilka överenskommelser
om strategiska prioriteringar för det lokala utvecklingsarbetet görs.
När projektet initieras listar Regionsstyrelseförvaltningen ett antal utmaningar som
bedöms som kritiska i processen. Nya arbetssätt syftar till att stärka demokratiaspekter
i samverkansprocessen, detta genom att skapa inkluderande samverkansprocesser med
berörda organisationer i lokalsamhället. Region Gotland ser dessutom ett behov av att
sätta enskilda lokala aktiviteter i ett strategiskt sammanhang genom att skapa processer
som definierar lokala planer och analyser och inte börjar med enskilda aktiviteter. I
dessa processer avser region Gotland bidra med processledning utan att överta ansvar
vilket ses som en utmaning. Utmaningarna består bland annat i hur man undviker att fel
förväntningar etableras lokalt i och med att dialogprocessen initieras. Regionen ser inte
att regionen som aktör kan frammana lokalt engagemang utan samverkansprocesserna
bygger på frivillighet och situationen med varierande lokalt engagemang blir därmed
en utmaning att hantera. Slutligen noteras ett möjligt behov av rådgivningskapacitet,
utöver det processledningsstöd regionen avser bidra, som en utmaning att hantera.
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Regionsstyrelseförvaltningen påpekar att projektet inte syftar till att införa
en ny ”samhällsordning”. Förändrande arbetssätt avser inte förändra roll- och
ansvarsfördelning mellan region Gotland och lokala aktörer. Avsiktsförklaringar
rörande framtagna lokala utvecklingsplaner kan antas i regionstyrelsen medan avtal
om genomförande av insatser måste ske ”på normalt vis”.
Behovet av samverkan kan ses ur perspektivet att region Gotland ses sitta på endast
en del av verktygslådan nödvändig för det lokala utvecklingsarbetet. Verktygen som
regionen förfogar över utgörs bland annat av offentlig service, fysisk planering och
diverse stödfunktioner som ryms inom det regionala utvecklingsansvaret.

Pilotmetoden för strukturerad samverkan
Den metod region Gotland valt att pröva utgörs av en traditionell arbetsmodell där
man genom en serie möten i civilsamhället tar fram lokala utvecklingsplaner. Detta
är en metod som återkommande använts runt om i Sverige sedan slutet av 80-talet,
ibland initierad och processlett av offentliga aktörer och ibland initierat och processlett
av civilsamhällesorganisationer (t ex via studieförbund eller Hela Sverige ska leva).
Det innovativa för projektets modell är ambitionen att möta upp de lokala planerna
med efterföljande avsiktsförklaringar från region Gotlands sida och att knyta denna
arbetsmetod till en ambition att utveckla samverkanskapaciteten inom region Gotland
som organisation.
Projektet etablerades i samarbete med GUBIS; paraplyorganisationen för Gotlands
utvecklingsbolag. Inledningsvis väljs tre pilotområden ut (Fårö, Östergarn, Hemse).
Under arbetets gång tillkommer ett fjärde initiativ (Burgsvik), dock aningens oklart om
det ska anses ha ingått i projektet eller inte. Enligt projektbeskrivningen ska varje lokal
process anpassas efter respektive grupps ”möjligheter att sätta av personella resurser och
tidsplanering för dessa”. De faser som ska bearbetas är dock lika för alla områden och
utgörs av tre steg vid tre olika träffar som letts och dokumenterats av projektledaren:
• SWOT-analys med avseende på områdets attraktionskraft för boende, besökare
och företag.
• Vision och målbild för området. Analys av vad som krävs för att nå målet –
gap-analys och behov av förändring. Hållbarhetsanalys. Utkast till lokala
utvecklingsplaner.
• Gemensam avstämning med samtliga grupper – resurser och verktygslåda:
• Vad behöver göras för att möta utmaningar och röra sig mot vision och
målbild?
• Specificera vilka insatser det kan vara och ansvarig aktör.
• Genomgång av vilka verktyg man kan tillgå lokalt och vilka behöver man
stöd av/samverka med?
• Framskrivning av lokala utvecklingsplaner för respektive område
(har gjorts av projektledaren).
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En avsiktsförklaring angående den lokala utvecklingsplanen antas därefter i
Regionstyrelsen och skrivs under av företrädare för regionen likväl som det lokala
föreningslivet. Detta senare skede nådde man inte under projekttiden.
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3 Vårt uppdrag: Att stödja
process och lärande
SLU fick i uppdrag att stödja och utvärdera projektet löpande. I vårt uppdrag låg inte
bara en observerande roll utan också en viss stödjande funktion till projektledaren. Det
vi levererar med detta dokument ska snarast ses som en vägledning för att dra lärdomar
av projektet än en regelrätt utvärdering av arbetet.

Vår tolkning av uppdraget
Behovet av att genomföra pilotsatsningen motiveras av regionen utifrån ett identifierat
behov av effektivare, mer inkluderande, demokratiska samverkansprocesser som
upplevs som stödjande för lokala utvecklingsaktörer och bidrar till att det sker lokalt
utvecklingsarbete över hela Gotland. Vi har därför valt att utvärdera region Gotlands
samverkansarbete utifrån dessa aspekter. Detta sker genom att svara på följande två
frågor:
• Hur fungerar processen att lokalt definiera prioriteringar för det lokala
utvecklingsarbetet genom att ta fram lokala utvecklingsplaner under
processledning av region Gotland?
• Har region Gotland ändamålsenliga arbetsformer för samverkan med lokala
aktörer?

Metod
Metodmässigt utgår vi från principer utvecklade inom politisk etnografi och
organisationsetnografi av forskningen i gränslandet mellan statskunskap, företagsekonomi, sociologi och socialantropologi. Det etnografiska angreppssättet med fokus
på att följa processer genom observationer och intervjuer har visat sig nödvändig i
samverkansforskningen där de formellt definierade strukturerna oftast säger väldigt
lite om de processer som sker. Förenklat har vårt angreppsätt varit att följa samverkan
kring lokalt utvecklingsarbete genom mötesobservationer och intervjuer, samt genom
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att ta del av styrdokument och dokumentation skapa oss en bred förståelse för frågan i
sitt lokala sammanhang. De lokala sammanhangen utgörs av både ett antal gotländska
orter/områden och region Gotland som organisation
I utvärderingsarbetet har vi deltagit i 7 olika möten där kommunens projektledare
och/eller organ och det lokala civilsamhället interagerat. Intervjuer har genomförts
med 12 företrädare för det lokala civilsamhället, 18 tjänstepersoner inom den regionala
förvaltningen varav fem innehar en chefsposition, samt fyra regionpolitiker från båda
sidor av blockgränsen i regionstyrelsen. De intervjuade tjänstepersonerna återfinns inom
regionsstyrelseförvaltningen, tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen
samt utbildningsförvaltningen.
Vi har också som en del av uppdraget synat hur arbetet organiseras i andra delar av
Sverige för att kunna göra en jämförelse och inspireras av andras arbete.
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4 Region Gotland är inte ensam
om utmaningarna
Vi ser det som viktigt att påpeka att region Gotland inte är ensam i kommunsverige
om strävan att finna strukturer och arbetssätt som kan utgöra ett bra gränssnitt mellan
kommunen och aktörer som vill bidra till den lokala samhällsutvecklingen på sina
respektive orter. Vi tar i detta arbete avstamp i den forskning som finns inom området
vilket här presenteras översiktligt.

Samhällsentreprenörskap och lokalt
samhällsbyggande
I alla tider har samhället utvecklats tack vare människor som i en eller annan form
identifierar problem, skapar lösningar och bygger gemenskap och värden som inte alltid
handlar om pengar. Lokalsamhället är beroende av den här typen av individer med en
förmåga att se problem, ana möjligheter och tro på sin egen förmåga att kunna skapa
lösningar. I forskningen har man valt att benämna detta som ett Samhällsentreprenörskap,
ett entreprenörskap med lokal samhällsnytta i första rummet. Idéerna som formas är
oftast inte begränsade till en samhällssfär (näringsliv, offentligt eller civilsamhälle)
utan skär tvärs igenom (Gawell et al. 2009).
Samhällsentreprenörskapet utgör en del av något som vi väljer att benämna som
lokalt samhällsbyggande. Med lokalt samhällsbyggande avses alla de initiativ, processer
och strukturer som enskilda, föreningar, företag och förvaltningar utvecklar för
att på ett organiserat sätt skapa värde för boende, företag och besökare. Kort sagt:
engagemang för livet på en plats i olika former.
Entreprenörsskapsforskningen har allt mer lyft fram entreprenörskapets kontext eller
sammanhang som en viktig variabel för att förstå vad som formar framgångsrika
entreprenöriella aktiviteter (Gaddefors & Andersson 2017, Newth & Woods 2014).
Kontext utgörs av såväl kulturer som regelverk, av förhållningssätt och relationer.
Kommunen utgör en viktig del av entreprenörskapets kontext, generellt för alla branscher
och särskilt när det gäller samhällsentreprenörskapet. Hur kommunen organiserar sig,
vilka berättelser man väljer att berätta om framtiden och hur man uppträder i mötet med
de lokala aktörerna, företagen såväl som föreningar skapar entreprenörskapets kontext.
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Interaktiv samhällsstyrning
Kommunforskningen har beskrivit dagens samhällsutveckling som framväxten av
allt större förväntningar på interaktiv samhällsstyrning (Montin & Hedlund 2009) eller
framväxten av medskaparsamhället (Montin 2006). Kommunernas syn på medborgare och
företag som kunder i kommunens verksamhet kompletteras med en syn på desamma
som aktiva i politikens genomförande, som medskapare. Ett perspektiv som bottnar
både i demokrati- och effektivitetsvärden. Det finns ett brett stöd i kommunsverige för
interaktivt genomförande av politiska insatser även om forskarsamhället förhåller sig
kritiskt till detsamma i flera avseenden (Olausson & Syssner 2017).
Den svenska civilsamhällesforskningen har samtidigt från sitt håll observerat hur
den roll civilsamhällesorganisationer spelar i det svenska samhället förändrats över tid.
En förändring som ofta beskrivs som ”från röst till service” (Lundström & Wijkström
2012, 1995), en ”omvandling av samhällskontraktet” (Wijkström & Zimmer 2011) eller
etableringen av en ”omvänd samtalsordning” (Wijkström 2012). Skiftet handlar om
att civilsamhälles organisationer allt mer tar på sig rollen som utförare och i mindre
utsträckning fokuserar på påverkansarbete gentemot kommunerna och staten. Med
detta följer ökade förväntningar på civilsamhället där kommuner och myndigheter idag
ofta har förväntningar på civilsamhället inom verksamhetsområden där situationen
tidigare decennier snarare varit det omvända, därav den omvända samtalsordningen.

Landsbygdernas lokala samhällsbyggande
Lokalt samhällsentreprenörskap blir ofta särskilt framträdande en bit utanför större
orter och kommunernas centralorter varvid frågorna då ofta benämns som frågor
om landsbygdsutveckling. Forskningen har sedan slutet av 60-talet producerat
åtskilliga skildringar av lokala initiativ inom civilsamhällets sfär till följd av
landsbygdssamhällenas strukturomvandling och den lokala kampen för orten (Herlitz
1999, Lindberg 2005, Forsberg 2010, Cras 2017). Forsberg (2010) har beskrivit det
som att det handlar om att människor ”inte stillasittande mottar konsekvenserna”
av den samtida samhällsutvecklingen. Temat återfinns även i den internationella
landsbygdsforskningen och den sammantagna bilden av situationen över en stor
del av västvärlden är att mindre orter och områden har förlorat sina lokalpolitiska
forum (O’Toole & Burdess 2004), utbudet av service och andra funktioner minskar
(Milbourne 2010) vilket resulterar i både protester och lokalt utvecklingsarbete formas
i civilsamhället (Cheshire & Wood 2009). Det kopplas också ofta ihop med en stark
tradition av föreningsengagemang på landsbygden och en stark kooperativ tradition
(Vamstad 2012)
Den samtida landsbygdsutvecklingspolitiken har inriktats på att understödja en
utveckling där ansvaret för lokal utveckling ligger i lokalsamhället (Cheshire & Woods
2009). Det är politik som till stor del tar formen av projektstödspolitik där ekonomiska
stöd erbjuds samhällsentreprenörer som engagerar sig i lokalt utvecklingsarbete (Cras
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2017). Detta så kallade neo-endogena utvecklingsparadigm (Ray 2006) utgör grunden
för EU:s landsbygdspolitik och är särskilt framträdande i LEADER-metoden genom
vilken kommunala ekonomiska resurser numera samordnas med nationella medel och
EU-medel för landsbygdsutvecklingsinsatser. Få kommuner har dock utvecklat strategier
för att aktivt förhålla sig till denna omläggning av landsbygdspoltiken. Man medverkar
i olika grad i framskrivning i de lokala utvecklingsstrategierna, men engagemanget i
genomförandet vilar ofta på några få tjänstemän, vilket innebär en förlorad möjlighet.
Ibland åberopas ”underifrånperspektivet” som ett skäl att inte engagera sig, vilket är
olyckligt för Leaderarbetets framgång. Detta problem har återkommande påtalats av
utvärderare av landsbygdsprogrammen genom åren (Andersson et al. 2017).

Kommunala förhållningssätt
Tidigare studier av svenska kommuners strategier för lokalt utvecklingsarbete har
pekat mot att skiftande förhållningssätt utifrån två olika dimensioner. Olausson &
Syssner (2017) använder en idealmodell med en fyrfältsfigur för att diskutera hur
kommunerna skiljer sig åt. Dimensionerna handlar om skiftande ideal och praktiker
gällande målbilder och genomförande; huruvida målbildsformulering eftersträvar
enhetlighet eller är pluralistisk, och till vilken grad kommunen arbetar interaktivt med
lokala aktörer. Generellt finner Olausson & Syssner (2017) ett brett stöd för interaktivt
genomförande som idé men inte som en välutvecklad praktik i kommunsverige.
Genomgående upplevs en brist på förvaltningsövergripande koordinering likväl som
att kommunerna brister i sin samarbetsförmåga gentemot aktörer i civilsamhället och
näringslivet (Olausson & Syssner 2017).
Det går att identifiera tre olika typer av roller kommuner kan spela i detta
sammanhang. Kommunen kan fungera som initiativtagare och försöka inspirera och
entusiasmera till att kommuninvånarna engagerar sig i sitt lokalsamhälle (a.a.). En roll
som kan definieras som att agera som animatör (Shorthall & Smucksmidth 1998). I
kommunsverige finns politiker och tjänstepersoner som förespråkar att kommunen tar
en aktiv animatörsroll. Den andra rollen som kan komplimentera animatörsrollen eller
enbart definieras som en motpol till animatörsrollen är kommunens roll som stödjare
och möjliggörare (Olausson & Syssner 2017). Rollen kan också beskrivas som mäklare
då den vilar på förmågan att knyta samman idéer och resurser i lokalsamhället med
politiska agendor och resurser utanför lokalsamhället (Cras 2017). Vi benämner det här
som facilitator eller lots. Den tredje rollen är när kommunen går in operativt i eller
tillför ekonomiska medel till det lokala samhällsarbetet och därmed agerar partner på
olika sätt. Olika typer av partnerskap mellan lokala aktörer har blivit allt vanligare
sedan slutet av 1990-talet.
Figur 1 illustrerar hur de olika rollerna kan överlappa varandra på olika sätt. När
kommunen utvecklar formerna på gränssnittet mot lokalt utvecklingsarbete handlar
det om att definiera kommunens förhållningssätt och arbetssätt i alla tre dimensioner.
Handlar det exempelvis om ett reaktivt gränssnitt som står beredda att facilitera lokala
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initiativ när de uppstår eller är det rent av frågan om att anta en mer aktiv roll och
animera lokalt utvecklingsarbete? Begränsas kommunens roll till att facilitera det
lokala arbetet eller avser kommunen gå in som aktiv partner?

Animatör
B
Facilitator

A
D

Figur 1. Kommunens relation till lokalt samhällsbyggande.
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5 Identifierade behov sett från två
håll
Ur civilsamhällets perspektiv
En kort tillbakablick – några nedslag i historien: Det är snart 50 år sedan den stora
kommunsammanslagningen gjordes i Sverige i början på 70-talet. Innan dess var i
princip varje socken en kommun. Kommunsammanslagningarna används än idag
som referens för det tillfälle då en känsla av ett demokratiskt underskott började
ta vid. Detta gäller inte bara på Gotland, samma upplevelse hör vi berättas och
återberättas i andra delar av landet. Beslut ”flyttades in till Visby” (efter ett mellanspel
med ”Storkommuner”) och färre och färre av landsbygdernas företrädare tog plats i
kommunfullmäktige (Herlitz 1999).
Inom hela Sverige ska leva har man sedan slutet på 80-talet arbetat med att ta fram
lokala utvecklingsplaner. Detta följde på Europarådets kampanj för landsbygden 1987,
vilken i sin tur följde på Cork-deklarationen om levande landsbygder 1986. De första
planerna togs fram helt utan koppling till kommunal planering, vilket gjorde att de
förvisso ledde till en stor mobilisering och ett ökat socialt kapital, och ibland även en
del framgångsrika projekt och investeringar, men lika ofta till en del tappade sugar.
Bygger man upp förväntningar måste de också uppfyllas, annars riskerar man att vara
i ett sämre läge efter än före arbetet.
På Gotland pågick från 1991 och framåt en satsning kallad Sockenutvecklingsprojektet. Länsstyrelsen, som dåvarande ansvarig myndighet för regional utveckling,
finansierade ett projekt för att man på Gotland sockenvis skulle kunna ta fram lokala
utvecklingsplaner. Man fick en pott pengar för att bjuda in föreningslivet i respektive
socken, och ytterligare en pott när man lämnade in sin utvecklingsplan. Mot slutet
av 1990-talet hade mer än 75 av 92 socknar tagit fram sådana planer. Inte heller dessa
planer var kopplade till något direkt samarbete med kommunen. Länsstyrelsen samlade
socknarna till treding-ting, men någon mer formell samordning skedde inte. År 1999
bildades också Länsbygderådet Gotland, numera Hela Sverige ska leva – Gotland.
Med EU-inträdet blev ”projektifieringen” av det lokala utvecklingsarbetet än
tydligare. Projektmedel har sedan dess lysts ut i mer eller mindre styrda program,
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där lokala aktörer kunnat söka medel för att arbeta med lokalt prioriterade frågor. I
Leaderprogrammet (i Sverige från 1997, på Gotland sedan 2000, i innevarande period
Leader Gute) den ovan beskrivna ”utvecklingsteorin” om ett mer aktivt medborgarengagemang för lokal utveckling konkretiserad, där man också lyfter vikten av det
privata näringslivets delaktighet för lokal utveckling. ”Det offentligas ansvar, den privata
sektorns effektivitet och den ideella sektorns engagemang” har använts i retoriken från
såväl politiker, tjänstemän som företrädare för ideell sektor nationellt. Tyvärr har den
tidigare experimentella karaktären av Leader övergått i en allt hårdare styrning och
byråkratisering, vilket civilsamhället inte uppskattar. Dock tycks pengarna fortfarande
göra god nytta i de sammanhang där man tagit sig över den tröskeln.
I början/mitten av 2000-talet kom det första initiativet till en bolagsbildning
med syfte att ta eget ansvar för den lokala utvecklingen i Vamlingbo. Där bildade
man Heligholm AB, för att ”medverka till utveckling av näringslivet på Storsudret”.
Liknande initiativ följde i När och Östergarn, och de tre bolagen bildade 2011 GUBIS,
Gotlands Utvecklingsbolag i samverkan, som en samverkansplattform men också som
en plattform för dialog med Gotlands kommun. GUBIS förhandlade redan 2011 fram
ett treårigt uppdrag av region Gotland och Länsstyrelsen där syftet var att bolagen
skall utveckla sina verksamheter på så sätt att bolagens stöd till grupper och föreningar
blir effektivare och att samverkan mellan bolagen stärks. Fram till 2018 har man nu
blivit 10 medlemmar, varav 9 arbetar utifrån en geografisk avgränsning. GUBIS och
framför allt de lokala utvecklingsbolagen har blivit viktiga spelare i sina geografier på
den Gotländska landsbygden. Det är i dialogen med GUBIS som projekt Landsbygd
2.0 vuxit fram.
En bolagsbildning är ett sätt att försöka driva på den lokala utvecklingen och
mobilisera engagemanget genom att aktieägarna faktiskt sätter av pengar och därmed
markerar sitt intresse och ansvar för den lokala ekonomiska utvecklingen. Men runt
om på ön drivs det lokala utvecklingsarbetet på lite olika sätt över tid. I Klintehamn
t ex samlas man under paraplyet ”Klintetraktens utveckling” som drivit flera olika
sociala projekt, i Havdhem har man tidigare försökt fånga den gamla Storkommunen
till samtal och tagit flera gemensamma initiativ.
Det finns skäl att tro att en bolagsbildning inte är aktuell på alla delar av ön,
och regionen bör hitta dialogfunktioner och samverkanslösningar som täcker hela ön.
Bolagen är dessutom ägda av sina aktieägare, även om de i sina bolagsordningar har
skrivningar om bygdens bästa. I flera av de socknar där bolagen verkar återfinns också
parallella strukturer i vilka man verkar för bygdens bästa på olika sätt.
Läget i socknarna när det gäller befolkning, föreningsliv och service ser helt
annorlunda ut idag än för 20–25 år sedan. Det finns inte förutsättningar för Regionen
att försöka driva fram ett effektivt lokalt utvecklingsarbete på sockennivå över hela ön.
Storleken på ”det lokala” måste kunna avgöras från fall till fall, och den geografiska
avgränsningen för en ”lokal utvecklingsplan” måste därför kunna grundas i lokala
samtal, och inte läggas på uppifrån.
Vad vill då de lokala aktörerna ha av region Gotland?
Eftersom möjligheterna och problemen varierar över Gotland och över tid mellan
socknar, orter, föreningssammanslutningar och bolag är också behoven skiftande. Vad
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man önskar från Regionen skiljer sig också åt. Extremerna är kanske uttryck som ”så
lite som möjligt” till att man önskar en aktör som ”ser till att vi får samma service som
man får inne i stan”. Men om man ska sammanfatta de intervjuer vi gjort pekar man
på behov av:
• Stöd/närvaro/bekräftelse i utvecklingsplaneringen.
• Stöd i ansökningsprocesser som man upplever blir allt mer komplicerade –
var kan man hitta finansiering, hur formulerar man sig?
• Enklare ingångar och snabbare respons.
• Bättre samspel mellan region Gotland och andra myndigheter.
• Mera verkstad… färre planer… eller åtminstone att det inte stannar vid planer.
• Kontinuitet i dialogen över tid.
• Legitimitet som samlande aktör i det lokala sammanhanget.
Samtidigt har vi mött kommunövergripande aktörer som pekar på att vissa frågor
faktiskt inte är lokala, utan måste hanteras gemensamt över ön på olika sätt. Det behövs
menar man en struktur där frågor lyfts från det lokala till det regionala planet.

Ur regionens perspektiv
De tjänstepersoner vi har intervjuat med olika befattningar på olika förvaltningar inom
region Gotland ger utryck för att direkta inspel från medborgarna gentemot regionen är
flertaliga. Problembilden som projektet utgår ifrån delas av en del medarbetare som ser
bruset som uppstår som något som skulle behöva en bättre intern organisationsstruktur
eller utvecklade arbetssätt. Andra ser fördelar med den rådande situationen, att det är
en fördel att regionen har många olika ingångar för lokala initiativ.
Intervjuerna ger bilden av att det finns en del osäkerhet som etableringen av nya
arbetssätt kan adressera. Problematiken rör:
• Hur tar regionen emot inspel från lokala initiativ?
• Vem har mandat att inleda dialog med lokala initiativ för att se till förutsättningar
för samverkan med regionen?
• Hur upprätthåller man likabehandlingsprincipen i dessa sammanhang?
• Vilken servicenivå ska regionen hålla gentemot lokala initiativ som behöver stöd
i att driva sitt ärende gentemot regionen, andra myndigheter och potentiella
finansiärer?
• Vilka verktyg/arbetssätt kan användas för att kunna bedöma lokala företrädares
legitimitet som samverkansaktör gentemot regionen?
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Intervjuerna pekar alltså på ett behov av strukturer och arbetssätt som ökar den interna
samordningen inom region Gotlands organisation. Nedan följer en kort fördjupning
av dessa olika aspekter.

Hur tar regionen emot inspel?
Region Gotland saknar inte uppvaktning från medborgare, företagare och
civilsamhällesorganisationer i allehanda frågor. Flera av medarbetare beskriver ett
brus av synpunkter och förslag som når dem från allmänheten. Att i detta brus gallra
och fånga upp de synpunkter och initiativ som regionen och lokala aktörer har bra
förutsättningar att samverka kring utgör en utmaning. Frågor i stort och smått tar
omväxlande vägen in genom politiken respektive tjänstemannaorganisationen på olika
nivåer och det saknas samsyn om vilka som är de mest lämpliga vägarna beroende
på frågans art. Flera beskriver hur vägar till dialog mellan regionen och lokala
utvecklingsinitiativ lika ofta går genom politiken som via förvaltningen.
Dom kan komma direkt till mig eller till min förvaltningschef, men många gånger är det
så här när man bor på en litenort så känner alla alla i princip. Och det gör att politiken
egentligen får en mängd frågor direkt som egentligen förvaltning i sig skulle kunna
hantera. Det är ju bara pga att de vet vilka politiker, vilka personer det här är.

Det finns de som utrycker att denna otydlighet skapar brister avseende båda
likabehandling och effektivitet i bemötandet. De efterfrågar arbetssätt som på mer
strukturerat sätt. Samtidigt uttrycker flera tjänstepersoner att det är bra att det finns
flera olika vägar in för den som önskar driva en fråga gentemot kommunen.
Hur hamnar då rätt frågor på rätt plats i den regionala organisationen? Kundtjänst
uppfattas som bra lösning liksom när frågor och synpunkter skickas direkt till förvaltningen. Processen kring medborgarförslag som ska gå via kommunfullmäktige upplevs
som tungrodd med för stor administrativ överbyggnad utan möjlighet till prioriteringar.

Osäkerhet om tjänstepersonernas mandat
Tjänstepersonernas inställning till hur tydligt mandatet måste vara för att engagera sig
i olika typer av samverkan och kliva in i frågor som ligger i utkanten av kärnan i sitt
ansvarsområde varierar. Förhållningssätt till politisk styrning blir en återkommande
fråga i dessa sammanhang som handlar om förvaltningens flexibilitet i olika former. I
vilken mån ska förvaltningen vara responsiv på initiativ inom områden där politiken
inte pekat ut en tydlig vilja till utökad samverkan? En tjänsteperson utrycker viss
frustration över upplevelsen av att medborgarna generellt har en dålig förståelse
för rollfördelningen mellan politiken och tjänstepersoner. Hen förklarar att det är
politiken som definierar ramarna för vad som ska och kan göras och definierar frågan
om samverkan som en fråga om ”vad” som ska göras. Andra, kanske framförallt
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tjänstepersoner i en chefsposition med lite större frihetsgrader kan se att förvaltningens
mandat att bestämma hur den fastlagda politiken ska genomföras också ger utrymme
för att friare utveckla samverkan.

Frågetecken kring likabehandlingsprincipen
Frågeställningar om likabehandlingsprincipen tas upp återkommande i åtminstone
tre olika dimensioner. Det ena är att hantera likabehandlingsprincipen i relation
de lokala initiativens anspråk på att företräda ett lokalt allmänintresse och av därav
ibland förväntningar på att bli bemötta utifrån att de har en särställning gentemot
enskilda medborgare och företag i relation till kommunal ärendehantering. Det andra
är att bemöta alla liknande lokala initiativ lika och det tredje är problematiken kring
att upprätthålla likabehandlingsprincipen gentemot alla medborgare när det lokala
engagemanget varier på olika platser.
Det framstår vara en övervikt bland intervjuade tjänstepersoner att likabehandlingsprincipen i detta fall bör handla om att behandla alla lokala initiativ lika snarare än
att kommunens insatser ser likadana ut över hela ön. Flera utrycker att grunden är att
möta alla initiativ med respekt. Detta kompletteras med att beslut om inställning till
varje lokalt initiativ måste göras i relation till både hur övriga liknande grupperingar
har hanterats och bedömningen av allmänintresse i relation till Gotland som en helhet.
Detta manar också till viss försiktighet: ”Det gör att man ibland kanske får vara lite
återhållsam. Inte ta ut för mycket i svängarna” förklarar en av de intervjuade cheferna
genom att man aktar sig för att skapa prejudikat med för stora åtaganden för framtiden.
Samtidigt är det ett återkommande tema att man behöver möta olika intressenter
utifrån deras skiftande förutsättningar:
Det måste på nått sätt finnas möjlighet att vara med och utifrån de olika förutsättningarna
vara med och diskutera och stötta. Sen kanske stöttningen ser ut på olika sätt därför att
behoven inte är desamma.

Det finns också en likabehandlingsdimension när det gäller prioriteringar mellan
insatser på olika orter oavsett om de har starka lokala företrädare eller inte. Flera
återkommer dock till att lokala företräder som mobiliserar lokala resurser kan ha stort
inflytande. Som en av tjänstepersonerna uttrycker det:
Den politiker finns inte som inte satsar 50 öre när de kan få en krona. Det blir ett väldigt
tryck på politiken.

En annan tjänsteperson som berättar om sitt arbete för att stimulera utökat lokalt
föreningsansvar inom sitt verksamhetsområde förklarar att:
Samtidigt har jag tänkt när jag jobbat med det här att det är så otroligt viktigt att man
tänker på likabehandlingsprincipen. Det är så otroligt lätt att de som skriker högst får.
Men jag har fått prioritera vilken ordning vi ska ta det här.
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De flesta tjänstepersoner vi intervjuat utrycker att man behöver ha viss acceptans
för att interaktiv samhällsstyrning leder till skillnader beroende på graden av lokalt
engagemang. De uttrycker framförallt behov att utveckla strukturer för likvärdigt
bemötande av skilda lokala utvecklingsinitiativ.

Servicenivån som resursfråga
I vilken utsträckning bör regionens tjänstepersoner hjälpa till och leda processer
framåt? Flera informanter anser att kommunens förvaltningar i stort och enskilda
tjänstepersoner kan bli bättre på att hantera dubbla roller, att både vara utförare
alternativt myndighetsutövare och samtidigt ha en stödjande roll gentemot lokala
initiativ inom respektive ansvarsområde. Som en av cheferna utrycker det:
Vi har kompetens att prata på ett tekniskt vis. Däremot tror jag det kan finnas möjlighet
att utveckla det här lite mer lösningsorienterade att se det här ur kundens perspektiv. Att
ha ett litet större sådant tänkt. Där finns det potential helt klart.

Hen utvecklar resonemangen:
Då gäller det att hitta formen att kunna agera dels som myndighet men också en sån kan
diskutera olika lösningar och har ett och annat tips. Att vara den typen av person och
myndighetsperson samtidigt, att ha olika hattar så att säga, är inte helt enkelt Det kräver
nog ganska mycket av träning och erfarenhet.

Politikerna betonar behovet av att vara responsiva till olika behov, exempelvis:
Sen är det klart att det inte får påverka hur vi ser på beslut men det är klart olika aktörer
kräver olika kommunikation. Det är ju helt solklart så. Samtidigt är ju vårt uppdrag att
behandla alla lika, men att få lika resultat, betyder ibland att [man behöver] behandla
olika.

Kultur och fritidsenhetens tjänstepersoner beskriver ett förhållssätt där stöd till
föreningarna står i fokus för deras tjänstemannaroll:
Min roll är mycket mer rådgivande och stödjande under hela ansökningsprocessen,
kanske till och med under hela genomförandet […]. Ge stöd och råd hur man kan söka
mer pengar, hitta samverkan med studieförbund, hjälpa till att hitta bra lokal, rådgöra
om alla andra spörsmål, annonsering, finansiering, marknadsföring - till rena formalia
när det handlar om stadgar och vad man ska tänka på när man bildar sin förening.

I de tjänstemannaroller där samverkan med externa aktörer inte står i fokus för
uppdraget utrycks ett större behov av att begränsa det egna uppdraget för att göra
arbetssituationen funktionell. Flera tjänstemän betonar att den begränsade arbetstid de
har till förfogande också sätter gränser för den tid som kan läggas på ett enskilt ärende.
Frågan om servicenivå handlar således både om principer och resurser.
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När det gäller lokala initiativ med potential att erhålla regionala utvecklingsmedel
påtalas svårigheter att etablera den stödjande rollen i uppstartsfasen när region och
kommun är samma organisation. I annat fall kan kommunala tjänstepersoner stötta
lokala initiativ i relationen gentemot regionen och vice versa. I Gotlands fall blir
sådant problematiskt då regionen stävar efter att vara neutral i sin myndighetsutövning.

Utmaning att bedöma de lokala
företrädarnas legitimitet
Hur bedömer man vilka man ska lyssna på och samverka med? Vilka kan bedömas
representera någon typ av allmänintresse på en ort, i ett område eller i en bygd?
Ett återkommande tema i tjänstepersonernas resonemang kan sammanfattas som
utmaningen att bedöma de lokala företrädarnas legitimitet som företrädare.
Det finns åtminstone tre olika förhållningssätt.
Relationsbyggande och beprövad erfarenhet. En grupp tjänstepersoner
betonar fördelen av att ha en återkommande relation med sitt segment av det lokala
civilsamhället. Exempelvis kultur och fritidsenhetens tjänstepersoner beskriver hur
de genom att arbeta nära föreningslivet under lång tid bygger upp kompetens att
bedöma föreningsinitiativ från flera olika aspekter. Tjänstepersonen beskriver att det
gett kompetens att bedöma både innehållsmässiga och ekonomiska förutsättningar att
det lokala initiativet ska visa sig lyckosamt men att de också bygger upp en förmåga att
bedöma lokal organisering ”personalmässigt”, det vill säga om de har förutsättningar
att driva projektet.
Medverkan i den lokala dialogprocessen. En grupp tjänstepersoner betonar
att närvaro och medverkan i lokala diskussionsprocesser skapar förutsättningarna att
bedöma de initiativ som kommer ur processerna. Till viss del kan också de lokala
processerna behöva kompletteras av dialoginsatser från tjänstepersoner. Exempelvis
betonar tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen att inbjudan till öppna
möten sällan är tillräckligt för att säkra nödvändig lokal medverkan utan det behövs
komplimenterande riktad uppsökande verksamhet gentemot vissa underrepresenterade
grupper.
Kommunal planering. En grupp tjänstepersoner bedömer de lokala initiativens
legitimitet i huvudsak utifrån samstämmighet med regional planering. Det behövs då
kommunövergripande planering att bedöma de lokala initiativen gentemot. Detta
gäller exempelvis samverkan kring VA-frågor där teknikförvaltningen prioriterar
samverkan som sammanfaller/angränsar tydligt till redan planerad utbyggnad av VA.
Om regionen ska ingå som part i någon typ av samverkan finns det behov av att
bedöma initiativets legitimitet. Bedömningen uppstår i realiteten av en kombination
av arbetssätt för att bedöma organisatörens kvaliteter, den lokala processen och hur det
förhåller sig till regionövergripande strategisk planering.
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Behov av intern samordning i två former
En utmaning ligger i att föra dialog med en extern part i frågor som överlappar
flera kommunala funktioner. Samordningen mellan närbesläktade frågor med olika
ansvariga tjänstepersoner på samma förvaltning framstår som god där medarbetare
som får frågan initialt bollar frågor med närmaste kollegor och chefer. Om en fråga rör
flera avdelningar och olika förvaltningar är utmaningen ofta större. En tjänsteperson
utrycker behovet som:
Jag tror ju överhuvudtaget jobbar vi i ett antal stuprör och de stuprörern ligger ganska
lång ifrån varandra i vissa frågor. Det är min sanna övertygelse att ska man komma runt
det här och få någonting som fungerar bättre måste det defintiv vara något som spänner
på tvärsen över de här stuprören.

En annan tjänsteperson gör bedömningen att det är det faktum att behov av
förvaltningsövergripande samarbete skär tvärs genom förvaltningshierarkierna blir
ytterligare en dimension av samordningsproblematiken:
En del tycker det är viktigt med de här hirarkierna som finns. En medarbetare på
golvet får inte prata med en chef. Eller en avdelningschef får inte inte prata med en
förvaltningsdirektör. Man får inte traska över de där gränserna. Det kan försvåra.

En annan faktor som försvårar samordning över förvaltningsgränserna är när frågorna
inte längre kan hanteras som tekniska spörsmål utan den politiska dimensionen blir
mer framträdande, som en tjänsteperson uttrycker det:
När det handlar över flera områden där man blandar vägar, belysning och skolor, och
exploateringsprojekt då ligger det på en politisk nivå. Det är kanske något förenklat men
det är inte långt ifrån sanningen.

Behovet av politisk styrning ökar i takt med frågans komplexitet.
Den andra typer av samordning som efterfrågas är hur regionens insatser sammantaget slår mot en ort under en viss tid. Det finns de som ser potential i att utveckla
arbetssätt genom att tänka paket med nedskärningar, omorganisering av underhåll/drift
och nysatsningar som helhet utifrån en ort som helhet. På så sätt skulle den sammantagna
upplevelsen av utvecklingen på orten ur medborgarnas perspektiv kunna bli annorlunda
än om varje verksamhetsområde behandlas var för sig.
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6 Lärdomar från pilotprojektet
Projektplanen arbetades fram inom regionsstyrelseförvaltningen och projektet var
väl förankrat hos den ledande majoriteten i kommunstyrelsen. Stora förhoppningar
knöts till projektet. En styrgrupp tillsattes med representanter från såväl förvaltning,
politiken, samt GUBIS och Hela Sverige ska leva. Dess funktion och mandat var inte
tydligt preciserad. En projektledare utsågs inom regionsstyrelseförvaltningen. Utöver
driftsbudgeten för projektet, som finansierats med projektmedel från Tillväxtverket,
avsatte tegion Gotland (i efterhand) medel i investeringsbudgeten för investeringsbeslut
kopplat till de tre pilotplanerna. Med målet att ta fram LUP:ar, lokala utvecklingsplaner
för de tre ingående bygderna planerade projektledaren hålla tre olika möten i varje
område med olika fokus:
• Nulägesbeskrivning/nulägesanalys.
• Handlingsalternativ.
• Prioritering.
Mötena kom att se lite olika ut beroende på de lokala nätverken och deras representation,
men också utifrån de konkreta insatser som man redan initialt hade sagt sig vilja
prioritera från de respektive bolagen. Tanken i detta upplägg är god, men ståendes
vid sidan om ser vi framför allt fem grundläggande problem: iscensättningen, urvalet,
representativitet, tid och mottagningskapacitet. Här följer en kort redogörelse för
respektive del.

Iscensättningen
Ett projekt som iscensätts för att utveckla ett nytt arbetssätt måste ges stöd och mandat att
driva utvecklingsarbetet på ett tillräckligt bra sätt, såväl utåt som inåt. Från ledningens
sida skapade man genom sitt agerande utåt stora förväntningar på resultatet, samtidigt
som man inte hade någon plan för hur resultatet skulle inkorporeras i linjearbetet.
Man hade alltså ingen beredskap för de kostnader som skulle komma att uppstå om
och när utvecklingsarbetets resultat skulle omsättas i praktiken. Därmed hade inte
projektledaren några ramar att förhålla sig till när det gäller att dimensionera insatsen
på ett sådant sätt att metoden kan tillämpas brett efter projektet, och tyvärr inte heller
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någon information om de investeringsmedel som fullmäktige beslutade om en bit in
i projektet. De lokala aktörerna hade bilden av att deras prioriteringar skulle kunna
finansieras. Man hade också bilden av att man efter projektet skulle ha etablerat ett
nytt arbetssätt, men i praktiken fanns inte beredskapen för detta. Projektledaren fick
dessutom under arbetets gång många andra uppdrag som kom att konkurrera om
dennes tid.
Framåt: Viktigt att iscensätta projekt på så sätt att rätt förutsättningar ges och rätt
förväntningar.

Urvalet
Representerar GUBIS och utvecklingsbolagen alla delar av ön och hela bygden? I formella
termer är det inte givet, bolagen representerar ju i första hand sina aktieägare och alla
medborgare är inte med i bolaget. Samtidigt andas bolagsordningarna en öppenhet för
alla, samt syftesparagrafer som beskriver att man verkar för hela bygdens utveckling.
Parallellt finns det givetvis andra lokala aktörer som verkar med samma inriktning, utan
att ha samma problemdefinitioner, samma problembild och därmed inte heller samma
förslag på lösningar. I tidigt skede uppmanade SLU de lokala bolagen att tänka vidare,
att göra mötena publika, och de själva var inte sena att se vitsen med detta.
Från regionens sida ville man att GUBIS skulle välja ut vilka tre platser som projektet
skulle verka i. Det betyder att man dels hade en kortare startsträcka, dels ganska klara
idéer om vad man ville uppnå med samarbetet. Själva tanken på en bred, allomfattande
bakgrundsbeskrivning, handlingsalternativ och prioritering blir i det ljuset lite av en
chimär, man visste vad man ville och formulerade sig därefter. Om man ville ”provtrycka”
en modell för framtagande av lokala utvecklingsplaner borde man kanske ha valt tre
platser med mer olikartade förhistorier och sätt att organisera sig.
Framåt: Regionen bör stegvis arbeta medvetet med olika typer av bygder för att
på ett prövande sätt utveckla arbetssättet över tid. En bred representation måste sökas
i varje geografi.

Tidsaspekten
I de arbeten som pågår runt om i landet att ta fram lokala utvecklingsplaner lägger man
mycket tid på analysen, att beskriva hur man kommit dit man kommit, vilka resurser
man tycker sig ha till förfogande mm. Upplägget i projektet Landsbygd 2.0 uppfattas
av de lokala aktörerna något ytligt i jämförelse med annat arbete som man i dessa
bygder tagit fram vid tidigare tillfällen, samtidigt som man uppskattat ambitionen. I
en framtida arbetsmodell måste man arbeta mer professionellt med processtödet utifrån
den beprövade erfarenhet som finns om lokal utvecklingsplanering i Sverige för att
hamna rätt, vilket också ger utrymme för gruppbildning kring fler parallella initiativ.
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Framgång för planen ligger ju inte i planen utan i genomförandet, men planeringen är
a och o för att skapa engagemang av personer och resurser för handling.
Framåt: De lokala utvecklingsplanerna behöver ges tid att grundas väl och dessutom
över tid ingå i ett återkommande programarbete för att arbetas in i medvetandet såväl
i socknarna som inne i förvaltningarna.

Mottagningskapaciteten
Det fanns förutsättningar för att börja utveckla processerna för lokal utvecklingsplanering
samt knyta satsningen till regionala investeringar men det saknade en utarbetad beredskap
för hur frågor som kom upp i projektet skulle hanteras inom berörda förvaltningar.
När förslagen kom från de olika grupperna uppstod behovet för projektledaren att
hitta ett sätt att lotsa frågan vidare i den kommunala/regionala organisationen. Vem
äger frågan om färistarna? Vem äger frågan om hallgolv? Vem äger frågan om lokal
demokrati och utveckling? Ingen av frågorna har givna svar, och varje fråga berör fler
än en förvaltning, och ibland flera olika personer inom en förvaltning, och i Fårö-fallet
även fler myndigheter. I ett lokalt sammanhang hänger allt samman, och i det ligger
också styrkan i ett samarbete med det lokala: möjligheten till innovativa, smarta och
effektiva lösningar. För sådant som kan tillföras planfrågor blev exploateringsgruppen
en naturlig ingång, och till denna fördes också två av frågorna upp (med olika grad av
förberedelse, utfall och uppföljning), men för den mjukare frågan om lokal demokrati
och utveckling fanns ingen ”hamn” att föra in frågan i.
Framåt: allt kan inte struktureras, man behöver kunna agera utifrån situationer
som uppstår, men med en struktur vet tjänstemän och chefer, men också de lokala
aktörerna, att de har något att förhålla sig till.

26

en framtida struktur för samverkan mellan region gotland och lokala utvecklingsaktörer

7 Gränssnittet mellan lokalt
samhällsbyggande och regionen
– ett förslag
För utveckling av framtida arbetssätt behöver regionen ta hela gränssnittet eller
brobyggandet mellan lokalt samhällsbyggande och regionen i beaktande. Detta avsnitt
utgör ett förslag på hur regionen kan forma ett helhetstänk kring gränssnittet mellan lokalt
samhällsbyggande och region Gotland. Om vi utgör från den analysfigur vi presenterade
på sidan 15 så kan vi se att det utvecklingsprojektet regionen bedrivit tar sin utgångspunkt
i regionens roll som extern facilitator vid propåer från lokala samhällsbyggnadsinitiativ.
Projektet visar dock på ett stort behov att även agera intern lots och problemlösare då en
dialog med olika delar av kommunen efterfrågas parallellt med planeringsprocessen. Detta
för att reda ut förutsättningarna för olika lokala önskemål och därmed som nödvändig
grund för lokal planering. Det finns fortsatt stort utrymme att utveckla denna aspekt av
facilitator-rollen, och tydligt etablera interna strukturer för detta. I fallet med Hemse har
projektledaren kunnat arbeta via den så kallade Exploateringsgruppen, liknande försök
gjordes med Fårö vilket inte passade lika bra in. I fallet med Östergarn och propåer
om ett lokalt utvecklingskontor fanns inte någon intern arena i vilken projektledaren
kunde föra ett samtal. Vidare efterfrågas stöd för lokalsamhället att säkra finansiering
från allehanda tillgängliga källor. Tre dialoger – tre olika behov. Inga enkla lösningar
alltså. Vi identifierar här det gränssnitt pilotprojektet skapat i praktiken och hur detta
gränssnitt kan vidareutvecklas.
Gränssnittet består alltså förutom av de lokala planeringsprocesserna även av tjänstemän
i specifika lotsfunktioner och strukturer för förvaltningssamordning i bemötandet av de
lokala initiativen. I tillägg till detta identifierar vi också möjligheter med att arbeta med
program för samverkan samt utveckla stödfunktioner på subregional nivå.

Lokal planering
Pilotsatsningen har haft fokus på lokala planer. Denna pilotverksamhet tydliggör vikten
av väl förberedda processer där tid läggs på att komma överens om och kommunicera om
planernas funktion för att minimera att orealiserade förväntningar kring processen stjälper,
snarare än hjälper den lokala utvecklingsprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningens
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tidigare erfarenheter visar exempelvis att dialogprocesser måste använda flera typer av
forum parallellt för att vara inkluderande och med fördel kan kompletteras med extra
uppsökande verksamhet mot specifika grupper om ambitionen är att skapa inkluderande
och demokratiska forum för medborgarna.
De lokala planerna bör dock inte jämställas med den kommunala fysiska planeringens
långsiktighet när det gäller planer. Förväntningarna på lokal planering från regionens sida
behöver vara realistiska. Styrkan ligger snarast i planeringsprocessen än den slutgiltiga
planen som på de flesta ställen endast kan bli en tillfällig koncensus om prioriteringar
som löpande behöver omprövas. Samverkan kring planering bör således organiseras
på ett sådant sätt och i en sådan skala att regionens resurser klarar av att medverka i
återkommande lokala planeringsprocesser som reviderar överenskomna planer.

LÄR AV KOMMUNSVERIGE – Landsbygdsdialog
”Välkommen till landsbygdsdialog, där vi planerar hur vi tillsammans kan utveckla just din ort.” Med dessa
ord välkomnar Värnamo kommun till att delta i kommunens struktur för ”landsbygdsdialog” som inkluderar 16
landsbygdsområden under en fyraårs-cykel där dialogen sker med fyra områden per år. På så sätt återkommer
dialogen med jämna mellanrum till orterna.
Så här går det till:
1. Inför utvecklingsdialogen gör vi ett underlag om orten. De som bor på orten besvarar ett frågeformulär
om vad de vill att vi ska prata om.
2. Tjänstepersoner från de olika verksamheterna som berörs av svaren i frågeformuläret deltar i
dialogmötet på orten.
3. Sedan anordnas ett nytt möte där kommunstyrelsens ordförande är värd. Kommunen informerar om vad
som har hänt sedan senast och om kommunens planer framöver.
4. En arbetsgrupp gör en uppföljning och beslutar om insatser, tur i byn, fördelning av medel och förslag
till förbättring.
Läs mer på: www.varnamo.se/kommun-och-politik/dialog-forslag-och-synpunkter/landsbygdsdialog.html

Lotsfunktion
Inom ett antal områden har region Gotland tagit på sig en lotsande roll gentemot lokala
initiativ. Det gäller exempelvis kultur- och fritidsenhetens arbete gentemot föreningslivet
som traditionellt har denna karaktär i kommunsverige men också exempelvis satsningen
på utbyggnad av optiskt fiber i samverkan med sockenföreningar. De som arbetar i denna
typ av funktion betonar vikten av att vara lyhörd för skiftande behov. De betonar att
den lokala organisationsförmågan varierar stort mellan platser och över tid, exempelvis:
En del är välidgt duktiga, har väldigt duktiga medlemmar, klarar sig väldigt bra på
egen hand. Jag menar det finns mycket kompetent folk som bor här som kan ha lång
yrkeserfrarnheten av den här världen. Andra kanske har svårt att till och med få ihop en
styrelse. Dom är ju gärna med och ser att vi hjälper dom.
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Tjänstepersonerna med lotsfunktion förklarar att det ofta inte bara handlar om generell
organisationskunskap utan om behov av sakkunskap och kontakter inom områden som
är nya för de lokala organisatörerna när de tar sig an nya samhällsutmaningar. Även om
de lokalt har kompetens att organisera sig så saknas många gånger nödvändig sakkunskap
inom specifika verksamhetsområden som kommunens företrädare kan bidra med eller den
kunskap om lagstiftning, förvaltningssystemet, eller möjliga finansieringskällor som behövs
för att driva projektidén framåt. Tydliga förväntningar på stöd även i dessa avseenden
landade på regionens projektledare under pilotverksamheten i Landsbygdsutveckling 2.0.
De som innehar denna funktion betonar också vikten av långsiktighet och att
rollen kräver uthållighet för att bygga upp förtroende för funktionen.
Bland de intervjuade finns de som ser behovet av en generell stödfunktion av
denna karaktär som ingång för lokala samhällsbyggnadsinitiativ:
Kunde vi kommunicera att vi har faktiskt en person som ska vara er kontaktperson i den
här typen av frågor då tror jag det skulle kunna sätta lite snurr på det där.

Sedan projektet Landsbygdsutveckling 2.0 genomförts har en sådan roll som landsygdsutvecklare inrättats i regionledningsförvaltningen och det fortsatta arbetet med att
utveckla den interaktiva samhällsstyrningens gränssnitt bör definieras i relation till denna
funktion. Olika placeringar i förvaltningsorganisationen ger olika vinkel på rollen.

LÄR AV KOMMUNSVERIGE – Landsbygdsutvecklare
Flera kommuner har tillsatt en funktion med uppdraget att stödja och lotsa lokala samhällsbyggnadsinitiativ
gentemot kommunen, andra myndigheter och finansiärer. I en enkätundersökning genomförd 2017 svarar 36
procent av kommunerna att de inrättat en funktion med särskilt landsbygdsansvar. Kommunerna definierar
rollen olika och den återfinns organisatorisk omväxlande i kommunledningsstaben, näringslivsavdelningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen eller kultur och fritidsenheten. Den vanligaste generiska benämningen är
landsbygdsutvecklare men rollen återfinns även hos tjänstepersoner med titlar som strateg, utvecklare,
samordnare m.fl. Landsbygdsnätverket erbjuder ett forum för idéutbyten för landsbygdsutvecklare inom
kommun och region genom fysiska nätverksträffar och webbaserade diskussionsforum.
Läs mer på: www.landsbygdsnatverket.se.

Regional förvaltningssamordning
Region Gotland arbetar med ett antal ”regionala samordningsstrukturer” såsom Barnsam, Vuxen-sam och Exploateringsgruppen. I dessa konstellationer sker samordning
över förvaltningsgränserna. I de fall de lokala initiativen faller inom mandatet för en
sådan konstellation kan de utgöra bra verktyg. Ett exempel på när det ur regionens
perspektiv funkat bra var Hemses utvecklingsbolags möte med exploateringsgruppen.
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Det ledde till en konstruktiv diskussion enligt de medverkande då ämnet stämde
överens med de roller som närvarade vid mötet. Fårö utvecklingsbolags möte med
exploateringsgruppen beskrivs som ett exempel på ”missmatch” där deras frågor istället
hade behövt en annan konstellation med primärt en samordning av tjänstepersoner från
regionens teknikförvaltning, Trafikverket och länsstyrelsen. För de lokala aktörerna
utan detaljkunskap om den regionala organisationen så är det en stor fördel att få träffa
flera tjänstepersoner samtidigt.

LÄR AV KOMMUNSVERIGE – Förvaltningssamordning
Förvaltningssamordning kan ske i fasta konstellationer eller genom en funktion med mandat att kalla
samman tillfälliga arbetsgrupper. Heby kommun har använt ett arbetssätt där landsbygdsutvecklaren vid
förfrågningar samordnar en expedition från kommun som åker ut och möter lokala initiativtagare på sin ort
i de samverkansfrågor kommunen bedömer som prioriterade. Exempelvis när en lokal utvecklingsgrupp
önskar undersöka möjligheten att etablera en föreningsdriven så kallad byamack samordnas ett besök av
samhällsplanerare, brandförsvaret, näringslivsutvecklare etc. som gemensamt besöker utvecklingsgruppen
på plats för att reda ut förutsättningarna och hur processen framåt kan ta form.
Läs mer: Se Cras 2017, kapitel 9.

Regionövergripande överbyggnad
Region Gotland har tre råd för samverkan: tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet
och miljörådet. Dessa råd utgör på olika sätt kontakt- och diskussionsforum mellan
politiska representanter, företrädare för civilsamhället och tjänstepersoner i regionen.
Runt om i kommunsverige finns liknande instanser även för landsbygdsfrågor
med fokus på samverkan med lokala samhällsbyggnadsorganisationer, exempelvis
Linköping som beskrivs i faktarutan här bredvid. Det utgör ett sätt att forma en typ
av kommunövergripande politiskt utbyggnad för landsbygdsfrågor. Andra kommuner,
likt Örebro som vi också beskriver här bredvid, har istället valt att inrätta en särskild
politiskt nämnd för landsbygdsfrågor. Region Gotland saknar i dagsläget ett sådant
forum vilket vi återkommer till i våra avslutande rekommendationer.

LÄR AV KOMMUNSVERIGE – Kommunal landsbygdsgrupp
Linköpings kommun har en ”landsbygdsgrupp” som är tänkt att fungera som länk mellan kommunstyrelsen
och landsbygdens aktörer. I gruppen sitter två politiker, ett kommunalråd från majoriteten och ett från
oppositionen samt åtta personer som ej är partipolitiskt tillsatta utan valda för att representera de fyra
områden kommunens landsbygd är indelade i. Gruppen har ett tvådelat uppdrag att arbeta dels med den
övergripande landsbygdspolitiken i kommunen och dels att stödja både bygde-/utvecklingsgrupper.
Läs mer på: www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/landsbygdsutveckling/landsbygdsgruppen.
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rapport från symposium

LÄR AV KOMMUNSVERIGE – Kommunal landsbygdsnämnd
Örebro kommun har inrättat en landsbygdsnämnd inom sin politiska struktur. Uppdraget är definierat som att
”på en strategisk nivå stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör
landsbygden i Örebro kommun.” Inom detta ryms ”att aktivt arbeta med medborgardialog, och stimulera till
bildande av lokala utvecklingsgrupper”.
Läs mer på: www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/landsbygdsnamnden.html.

Samverkansprogram
Regionen har även inom en del områden tagit på sig animatörsrollen, dvs rollen att
stimulera etableringen av lokal organisering. Det gäller exempelvis överlåtelse av ansvar
för drift och underhåll av enskilda vägar, vägbelysning, stränder etc. Region Gotland har
också goda erfarenheter av att göra arbeta strukturerat med att stimulera lokal organisering
genom satsningarna på att understödja bredbandsutbyggnad i fiberföreningsregi. Att
hantera animatörsrollen i programform såsom fiberutbyggnadssatsningen har flera
fördelar då det skapar förutsättningar för likabehandling samtidigt som det möjliggör
för lärande mellan lokala grupper sinsemellan och internt inom regionen. Liknande
processer pågår gällande förvaltning av stränder. Animatörsrollen underlättas mycket
av sak-kompetens inom ämnesområdet för animationsinsatserna. En animatör med
sakkompetens kan uppfattas som en medskapare och rådgivare och inte enbart en
överlämning av ansvaret till lokalsamhället.
Fördelen med att arbeta programinriktat är bland annat att det möjliggör lärande
mellan lokala grupper, det möjliggör skalekonomifördelar för regionens medverkan
och det möjliggör att dra nytta av lokala grupper som inspirerar varandra.
Bredbandssamordnaren förklarar regionens roll som att agera som ”grundtaktpinne”.
De lokalt engagerade får organisera sig hur man vill i den organisationsform man
själv föredrar lokalt. De som arbetat på detta sätt betonar dock att det handlar om
uppmuntran och inte krav:
Det är viktigt att säga att det kommer till på initiativ av de här föreningarna. Sen har vi
varit väldigt öppna från regionens sida att vi ser väldigt positvit på att de här föreningarna
finns. Så indirekt har vi kanske bidragit till att de etablerats.

Slutsatsen är alltså att förutom allmänna verktyg som kan användas brett oavsett
ämnesområde så kan tematiskt samordnat fokus på ett visst problem samtidigt skapa
stordriftsfördelar över hela ön.
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Utvecklingsnoder
Inom en mängd samhällsfält finns en stödfunktion för att stötta lokala aktörer
med exempelvis uppstart eller utveckling av verksamhet, och stöd vid ansökningar
av stödmedel och andra myndighetskontakter. Exempel på sådana stödfunktioner
är idrottsförbundet, studieförbunden, ALMI och Coompanion. Organisationer
som i olika omfattning initierats och skapats av aktörer inom civilsamhället själva
respektive är bildade av offentliga aktörer. Särskilt när offentliga medel kanaliseras
till landsbygdsutveckling som projektstöd har dessa typer av mäklarfunktioner fått
en avgörande betydelse (se Cras 2017, Molin & Pettersson 2012). Molin & Petterson
har utifrån en Gotländsk kontext tidigare visat på betydelsen av att det finns sådana
mediärer som organisatoriskt står fria från framförallt de myndigheter som beslutar
som stödmedel.
Flera beskriver det faktum att region Gotland är både region och kommun i samma
organisation medför viss problematik. Region Gotland som kommun kan eventuellt
inte vara lika starka företrädare för lokala initiativ som söker regionala tillväxtmedel
från regionen än som annars kunnat vara fallet. Samtidigt kan medel sökas i samverkan
mellan lokala utvecklingsaktörer och Regionen.
Leader (Lokalt ledd utveckling) har haft potential att utvecklats till en sådan
samverkansarena. När Landsbygdsprogrammet blivit alltmer byråkratiskt och
kontrollerande har Leaderkontoren dels fått långa ledtider, dels mer strikta i relation
till sin strategi och de inlåsningar som därmed skett i åtgärderna. Statens driftsstöd
till organisationen Hela Sverige ska Leva som kanaliseras vidare till länsavdelningar
motiveras med att HSSL utgör en sådan funktion men organisationen har på de flesta
håll inte tagit på sig en sådan roll i länen. Därtill är de tilldelade resurserna alldeles
för knappa. Det kan således finnas ett behov att stödja etableringen av en aktiv sådan
stödfunktion.
Det finns efterfrågan på en subregionala stödfunktioner frikopplade från Regionen
som kan stödja i exempelvis projektfinansieringsfrågor. Vi föreslår att region Gotland
öppnar för en samverkan via IOP med vad vi i rekommendationerna nedan kallar
föreningsdrivna lokala utvecklingsnoder som kan ha samma indelningsgrund som de
tilltänkta serviceområdena utanför Visby (hur arbetet kan organiseras i Visby har inte
legat i vårt uppdrag att titta på, men bör kunna följa samma form, i synnerhet i den
kommande programperioden då Leader kommer att tillämpas även i Regionalfonden,
dvs i stadsmiljö). Vi föreslår vidare att region Gotland delfinansierar bemanning
av dessa noder med personal med kompetens att stötta utvecklingsprocesser och
ansökningsprocesser för projektfinansiering.
Om man gör detta bedömer vi att region Gotland har förutsättningar att lägga
grunden för en betydligt bättre relation mellan regionen och de landsbygdsboende, i
stort och smått. Det är i sig ett väldigt stort värde. Det finns flera olika skäl till att
regionen bör öka sitt engagemang i det lokala utvecklingsarbetet och vi sammanfattar
dessa här i tre punkter:
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1. Allt mer resurser förmedlas från våra myndigheter i form av projektstöd. Den
här funktionen kan öka förmågan på landsbygden att söka och få del av dessa
medel. Regionen bidrar finansiellt till det Leader-arbete som bedrivits såväl under
innevarande som tidigare perioder. Det har inneburit en mycket god utväxling
av medel, både genom att Regionen därigenom ”hämtat hem” både EU- och
statliga medel, men också att man härigenom både kunnat synliggöra och
mobilisera aktörer på landsbygden att medverka i samhällsbygget. Det finns dock
mycket mer att göra för att ta vara på och utveckla Gotlands landsbygd. Stödet
till utvecklingsnoderna kan bli ett sätt att ta ett tydligt ansvar för utfallet av såväl
den Leaderstrategi som man medverkat i att utforma, arbetssättens effektivitet och
delprojektens resultat. Om den föreslagna strukturen används i programarbetet
för nästa programperiod för Leader kommer man under programmet att kunna
jobba med ”under-LAG” (även om de säkerligen inte får kallas så) som både kan
mobilisera och hjälpa till så att idéer kan utvecklas till fungerande ansökningar,
plus att de kan stötta projekt under gång, både praktiskt och framför allt
administrativt.
2. Regionen arbetar ständigt med flera olika lager av planering: översiktsplaner,
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner, både för tätorterna och landsbygden
samt snart även för strand och hav. Tjänstepersonerna ska ha all heder av sitt arbete,
men vi tror att arbetet skulle kunna bli mycket bättre och framför allt smidigare
med en ökad och framför allt kontinuerlig dialog med boende och företagare på
orterna. De arbeten som gjorts på Storsudret, Fårö och Östergarnslandet håller
hög klass, men det har också lett till att andra områden inte kunnat få samma
uppmärksamhet. Dimensionering blir ett problem. Genom ett djupare samarbete
viautvecklingsnoderna kan arbetet anta en mer kontinuerlig form. Lokalkännedom
och lokala nätverk är en verklig tillgång i planeringsarbetet. Här finns det både
mervärden att tjäna och pengar att spara.
3. En etablering av regionala utvecklingsnoder i samarbete med det lokala civilsamhället
och näringslivet skulle leda till en fördjupad demokrati, och mer ”verkstad”
med fler som känner att deras röster kan hitta in i regionens olika kanaler. Varje
mandatperiod i fullmäktige kan utgöra ett planeringshjul som innebär att de olika
orterna vet när man kommer att få träffa politiker respektive tjänstepersoner inom
olika teman. Detta uppstår idag enbart utifrån olika initiativ, antingen från enskilda
individer eller utvecklingsbolag lokalt, eller genom politiska initiativ. Vi kommer
inte ifrån att sådant fortsatt kommer att ske, vi lever med konstant förändring, men
idag finns ingen struktur som är känd av medborgarna kring hur och när man kan
kommunicera med företrädare för RG. Under de senaste mandatperioderna har vi
sett åtskilliga initiativ till möten som inte grundats på ett rimligt bra sätt för att mötet
med lokala aktörer ska kunna bli bra, varken utifrån representativitet, sakkunskap
eller förbättrade relationer. De former för ”medborgardialog” som enbart utgörs av
isolerade möten har svårt att skapa ökat förtroende mellan politiker, tjänstepersoner
och de lokalt engagerade föreningarna och personerna.
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Att dela in Gotland…
Strukturering av samverkan med civilsamhället kan komma att behöva en regionindelning
för att skapa hanterbara volymer. I kommuner som jobbar aktivt med att utveckla
gränssnittet mellan kommunen och lokala samhällsbyggnadsaktörer finns flera försök
till att dela in kommunen i ett antal kommundelar som blir hanterbart för kommunen
att hantera utifrån kommunens storlek. Exempelvis Jönköping, Örnsköldsvik, Värnamo
som tas som exempel i denna rapport har alla definierat ett begränsat antal områden som
är större än den äldre sockenindelningen. Region Gotlands serviceutredning föreslår
en struktur för offentlig service med olika indelningar beroende på inriktning som är
möjlig att ta som utgångspunkt för en sub-regional indelning även i detta sammanhang.
Där föreslås en struktur med 8 serviceområden enligt denna karta.

Som synes av cirklarna är de i viss mån överlappande. Det är sannolikt en bra ansats, att
inte sätta hårda gränser uppifrån utan prata om serviceområden där man som boende
eller förening definierar in sig i strukturen
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8 Rekommendationer
Utifrån de beskrivningar vi gjort ovan, inkluderande de lokala aktörernas behov, de
olika tjänstepersonernas syn och av olika alternativa strukturer och processer som
tillämpas i andra kommuner, försöker vi här nedan teckna ett förslag på hur region
Gotland kan utveckla sin organisationsstruktur och sina arbetssätt för att underlätta
dialogen och skapa en attraktivare Gotländsk landsbygd.

Övergripande struktur - Landsbygdsråd
Gotland som kommun saknar ett övergripande forum för dialog med fokus på
landsbygdsfrågor. Som beskrivits i rapporten finns flera modeller för detta runt
om i kommunsverige. De kan inrättas som en del av den traditionella politiska
strukturen (politisk nämnd eller utskott) och de kan formas som samverkansorgan
med civilsamhället och näringslivet representerade. Vi förordar det senare i Gotlands
fall då en separat landsbygdsnämnd riskerar att ta fokus från samtliga nämnders ansvar
att beakta landsbygdsperspektivet i sitt beslutsfattande, så kallad landsbygdssäkring.
Vi föreslår således att:
•

Region Gotland tillsammans med företrädare för övriga offentliga myndigheter
verksamma på regional nivå, föreningslivet och näringslivet, etablerar ett
Landsbygdsråd för att på ett övergripande och strategiskt plan stödja region
Gotland med ett helhetsperspektiv på landsbygdsfrågorna.

Landsbygdsrådet kan tillsättas med ett ansvarigt kommunalråd, oppositionsråd,
regiondirektör samt representanter för regionala paraplyorganisationer med intresse
för landsbygdsfrågor såsom Hela Sverige ska leva Gotland, GUBIS, LRF, Svenska
kyrkan, Företagarna m.fl. Även statliga myndigheter bör inbjudas att medverka, t ex
länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
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Indelning i geografiska samverkansområden
och delfinansiering av ”utvecklingsnoder”
Region Gotland saknar ekonomiska förutsättningar att arbeta strategisk med varje ort
eller socken i fokus individuellt på det sätt som skett i pilotprojektet. Förutsättningarna
för en regional indelning är dock på plats genom serviceutredningen. Det finns också
efterfrågan på en subregionala stödfunktioner frikopplade från Regionen som kan
stödja i exempelvis projektfinansieringsfrågor.
Utifrån detta föreslår vi att:
• Region Gotland öppnar för en samverkan via IOP med 7 föreningsdrivna
lokala utvecklingsnoder med samma indelningsgrund som de tilltänkta
serviceområdena utanför Visby (hur arbetet kan organiseras i Visby har inte
legat i vårt uppdrag att titta på, men bör kunna följa samma form).
• Möjligheten att agera lokal samverkanspartner på en av dessa noder erbjuds ett
brett och öppet sammansatt Utvecklingsråd format av bygdernas föreningar.
Råden måste inte vara juridiska personer utan kan avtala om andra former för
sin legitima struktur. Det är viktigt att utvecklingsråden både kan visa upp en
effektiv organisation som här hållbar över tid och ett arbetssätt som inkluderar
en öppenhet för medborgarnas inflytande (vid sidan om föreningslivet).
• Nodernas uppdrag specificeras genom en överenskommen avtalsprocess som
landar i ett flerårigt avtal, förslagsvis ett ”Idéburet-Offentligt-Partnerskap, ett
så kallat IOP. En IOP kan bara bli aktuell om initiativet kommer från de lokala
aktörerna, men ett erbjudande om denna möjlighet kan presenteras av regionen.
• Region Gotland finansierar bemanning av varje nod med motsvarande 20%
tjänst plus omkostnader. Vilken part som ansvarar för bemanningen ansvarar
föreningsråden för. Att bemanningen av dessa funktioner sker sammanhållet för
att komplettera varandras kompetenser bör eftersträvas. Det kan vara önskvärt
att noderna går samman om rekrytering.
• Noderna hålls samman av Landsbygdsstrategen.
• Utvecklingsnodernas uppdrag kan innehålla såväl ansvar för lokala
utvecklingsplaner som stöd i ansökningsprocesser. I varje geografi är frågan
om vilken geografi som omfattas av respektive utvecklingsplan något som man
kommer överens om i dialog med lokala aktörer. Här kan både geografiska och
tematiska utvecklingsplaner bli aktuella. Därtill kan uppdraget även vara att
sprida information om och samordna svar på remisser från region Gotland och/
eller andra offentliga aktörer.
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Intern arbetsstruktur
För att skapa bra förutsättningar för lokala samhällsbyggnadsinitiativ behöver region
Gotland se över sin interna arbetsstruktur för att bemöta lokala initiativ som ofta
sträcker sig tvärs över flera olika tjänstepersoners ansvarområden på flera förvaltningar.
Som beskrivits i rapporten upplever både tjänstepersoner och lokala företrädare dagens
situation otillräcklig.
Vi föreslår att:
• Region Gotland etablerar en intern struktur på tjänstemannanivå som
grundstomme för den interna dialogen, t ex kallat landsbygdsgrupp. Gruppen
kan utvecklas organiskt beroende på hur behoven utvecklas i utvecklingsnoderna.
Alternativt att man jobbar via existerande regionala samordningsstrukturer
(exempelvis exploateringsgruppen) och kompletterar dessa med en eller flera
grupper med uppgift att hantera samverkansfrågor som faller utanför de idag
etablerade samordningsstrukturerna.
• Landsbygdsgruppen rapporterar till Regionstyrelsen.
• Region Gotland uppdrar åt Landsbygdsstrategen att vara sammankallade för
landsbygdsgruppen.

Ökad beredskap och förändrad kultur
inom förvaltningen
Även om regionen inrättar specifika strukturer såsom landsbygdsråd, landsbygdsgrupp
och subregionala utvecklingsnoder enligt förlag ovan kommer flera tjänstepersoner
och chefer som står utanför dessa strukturer att beröras inom sina respektive ordinarie
uppdrag. De frågetecken som intervjuade tjänstepersoner ger utryck för gällande att
bemöta lokala samhällsbyggnadsinitiativ inom sina respektive ansvarsområden kommer
med stor sannolikhet att kvarstå. Det finns också behov av att utveckla arbetsprocesser
och förvaltningskultur inom respektive förvaltning och avdelningar. Att finna nya
arbetssätt kräver en utbildningssatsning tvärs förvaltningsgränserna.
Utifrån detta föreslår vi att:
• Region Gotland genomför en kompetenshöjande utbildningsinsats intern
inom förvaltningarna och mellan förvaltningar som skapar utrymme för
diskussion om den problematik interaktivt samhällsstyre medför.
Det finns exempelvis ett forskningsbaserat etablerat samarbete mellan Avdelningen
för landsbygdsutveckling vid SLU och Centrum för kommunstrategiska studier vid
Linköpings universitet att bygga en sådan utbildningsinsats på. En utbildningsinsats
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skulle också kunna inkludera inbjudna gäster från andra kommuner som delar med sig
av sina erfarenheter.

Ta vara på Leader!
Mycket av det som beskrivits ovan kan initieras och även i viss mån finansieras genom
att använda det instrument som man redan som kommun engagerat sig i, dvs Leader.
Att iscensätta förslaget ovan kan redan på kort sikt ge resultat, och man får även en bra
struktur över tid för att mobilisera och engagera de lokala krafterna som behövs för
starkare och attraktivare landsbygder för alla.
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-01-25

TN AU § 13

TN AU § 13

Remiss arbetsmodell landsbygdsutveckling

TN 2021/4312

Arbetsutskottets beslut

•

Förslaget till arbetsmodell tillstyrks i enlighet med teknikförvaltningens
synpunkter och arbetsutskottets tillägg.

Regionstyrelseförvaltningen har efterfrågat förvaltningens synpunkter på ett material
rörande landsbygdsutveckling som skall presenteras för regionstyrelsen i februari
2022. Materialet är den arbetsmodell för regionens fortsatta arbete med landsbygdens
utveckling som är framtagen efter det beslut som togs i regionstyrelsen (RS
2018/783).
Förvaltningen är positiv till förslaget och har lämnat synpunkter på innehållet, bland
annat vilka verksamheter som kommer att bli berörda samt de ekonomiska
konsekvenserna. För förvaltningen är det viktigt att rätt resurser och rätt
verksamheter är med i tidigt skede när de olika delarna av arbetsmodellen startar.
Bedömning

Teknikförvaltningen lämnar följande synpunkter på materialet ”Arbetsmodell
Landsbygdsutveckling”:
2.2.1 Kommunal utveckling
•

Kommunala vägar inom tätorter.

•

Enskilda vägar med statsbidrag

•

Kollektivtrafik.

2.2.2 Regional utveckling
Kollektivtrafik (kollektivtrafikhuvudman, en regional uppgift som innehavs av
Tekniska nämnden men inte RUA) Trafikförsörjningsprogrammet som styr
uppdraget antas av regionfullmäktige.
2.3 Finansiering
Teknikförvaltningen vill understryka att då investeringsmedel används för projekt
inom landsbygdsutveckling medför detta dels kapitalkostnader men också drift- och
underhållskostnader för teknikförvaltningen/tekniska nämnden i form av markägare.
Regionstyrelseförvaltningen uppmärksammas på att det behöver beaktas i strategisk
plan och budget och att teknikförvaltningen/tekniska nämnden i budgetarbetet
kompenseras med en ramutökning för de merkostnader som uppstår.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-01-25

TN AU § 13

2.4.2 Forum för landsbygdsutveckling
Begreppet ”den lokal-lokala nivån” behöver förklaras.
2.4.3 Förbättringsdialog
Målgrupp
I stycket som inleds ”En intern arbetsgrupp (Landsbygdsverkstad)….” föreslås att
sakunniga från gata-och parkavdelningen och mark-och trafikavdelningen deltar.
Förvaltningens uppfattning är att även VA-avdelningen och
Fastighetsförvaltningsavdelningen skall vara deltagande, då dessa frågor ofta har en
särskild tyngd lokalt och behöver fångas upp direkt av sakkunniga inom dessa
områden.
Barn- och genusperspektiv – Detta perspektiv anses beaktat genom att förslaget dels
lyfter fram ett av landsbygdspolitikens delmål nationellt, ”Likvärdiga förutsättningar
för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna” och dels från regionens
utvecklingsstrategi – Vårt Gotland 2040, som övergripande mål, bl a att ”Gotland är
ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla.
Landsbygdsperspektiv – Både i förslaget till arbetsmodell och i de syften och mål
som presenteras är landsbygdsperspektivet centralt.
Ekonomisk konsekvensanalys – De ekonomiska konsekvenserna har kommenterats
under avsnittet Bedömning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg via länk.
Tekniska nämndens arbetsutskott vill påtala för regionstyrelsen att svarstiden på
remissen var för kort för en värdefull politisk beredning.
Yrkanden:
Eva Gahnström (C) yrkar på följande tillägg: De ställen där det står ”bygd” och
”bygder” bör ändras till ”bygd/socken” och ”bygder/socknar” för att göra
begreppen mer begripliga.
Enligt fotnot 4 på sidan 8 skall det inte utgå någon ersättning för mötestiden när
”Forum för landsbygdsutveckling” samlas. Detta gör det svårt för representanter från
ideella organisationer att delta.
Katarina Krusell (MP) yrkar på följande tillägg: Tekniska nämndens arbetsutskott ser
inte kopplingarna till Region Gotlands visioner. Kyrkan saknas som aktör i
bygderna.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer proposition på Eva Gahnströms (C) och
Katarina Krusells (MP) tilläggsyrkanden och finner att de vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2022-01-25

Protokollsutdrag
TN AU § 13

Beslutsunderlag

RSF 2021-12-15 Remiss: Arbetsmodell Landsbygdsutveckling; 6 bilagor.
TKF Tjänsteskrivelse 2021-12-28
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/4312
28 december 2021

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Remiss arbetsmodell landsbygdsutveckling
Förslag till beslut

•

Förslaget till arbetsmodell tillstyrks i enlighet med teknikförvaltningens
synpunkter.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har efterfrågat förvaltningens synpunkter på ett material
rörande landsbygdsutveckling som skall presenteras för regionstyrelsen i februari
2022. Materialet är den arbetsmodell för regionens fortsatta arbete med landsbygdens
utveckling som är framtagen efter det beslut som togs i regionstyrelsen (RS
2018/783).
Förvaltningen är positiv till förslaget och har lämnat synpunkter på innehållet, bland
annat vilka verksamheter som kommer att bli berörda samt de ekonomiska
konsekvenserna. För förvaltningen är det viktigt att rätt resurser och rätt
verksamheter är med i tidigt skede när de olika delarna av arbetsmodellen startar.
Bedömning

Teknikförvaltningen lämnar följande synpunkter på materialet ”Arbetsmodell
Landsbygdsutveckling”:
2.2.1 Kommunal utveckling


Kommunala vägar inkl enskilda vägar inom tätorter



(Ny) Enskilda vägar med statsbidrag



Kollektivtrafik. med anropsstyrd trafik

2.2.2 Regional utveckling
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/4312



Kollektivtrafik (kollektivtrafikhuvudman, en regional uppgift som innehavs
av Tekniska nämnden men inte RUA) Trafikförsörjningsprogrammet som
styr uppdraget antas av regionfullmäktige.

2.3 Finansiering
Teknikförvaltningen vill understryka att då investeringsmedel används för projekt
inom landsbygdsutveckling medför detta dels kapitalkostnader men också drift- och
underhållskostnader för teknikförvaltningen/tekniska nämnden i form av markägare.
Regionstyrelseförvaltningen uppmärksammas på att det behöver beaktas i strategisk
plan och budget och att teknikförvaltningen/tekniska nämnden i budgetarbetet
kompenseras med en ramutökning för de merkostnader som uppstår.
2.4.2 Forum för landsbygdsutveckling
Begreppet ”den lokal-lokala nivån” behöver förklaras.
2.4.3 Förbättringsdialog
Målgrupp
I stycket som inleds ”En intern arbetsgrupp (Landsbygdsverkstad)….” föreslås att
sakunniga från gata-och parkavdelningen och mark-och trafikavdelningen deltar.
Förvaltningens uppfattning är att även VA-avdelningen och
Fastighetsförvaltningsavdelningen skall vara deltagande, då dessa frågor ofta har en
särskild tyngd lokalt och behöver fångas upp direkt av sakkunniga inom dessa
områden.
Barn- och genusperspektiv – Detta perspektiv anses beaktat genom att förslaget
dels lyfter fram ett av landsbygdspolitikens delmål nationellt, ”Likvärdiga
förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna” och dels från
regionens utvecklingsstrategi – Vårt Gotland 2040, som övergripande mål, bl a att
”Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla.
Landsbygdsperspektiv – Både i förslaget till arbetsmodell och i de syften och mål
som presenteras är landsbygdsperspektivet centralt.
Ekonomisk konsekvensanalys – De ekonomiska konsekvenserna har
kommenterats under avsnittet Bedömning.
Beslutsunderlag

RSF 2021-12-15 Remiss: Arbetsmodell Landsbygdsutveckling; 6 bilagor.
TKF Tjänsteskrivelse 2021-12-28
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSF ref RS 2018/783
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Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

REGU § 20

Protokoll
Sida 23 (44)

Arbetsmodell för landsbygdsutveckling

Ärendenummer: RS 2021/1455
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Arbetsmodellen för landsbygdsutveckling antas som styrande
dokument för Region Gotlands fortsatta utvecklingsarbete enligt målen
i regionala utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040 genomgående
perspektiv ”Hela Gotland - land och stad tillsammans”.

Sammanfattning

Föreliggande arbete är ett resultat av beslut i regionstyrelsen (RS 2018/783)
som uppdrog åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram en arbetsmodell för
Region Gotlands fortsatta arbete med landsbygders utveckling.
Region Gotland tar till skillnad mot många andra kommuner inte fram ett
separat Landsbygdsprogram eller Landsbygdsstrategi. Istället integreras
landsbygdsperspektivet i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Det sker med stöd av insatser inom de tre
genomförandeprogrammen, Översiktsplanen (ÖP), regionalt serviceprogram
(RSP), Leaders lokala utvecklingsstrategi samt med stöd av verktygen inom
ramen för denna arbetsmodell.
Syftet med arbetsmodell för landsbygdsutveckling är att utveckla Region
Gotlands arbetsformer för att långsiktigt och systematiskt arbeta med
landsbygdsutveckling.
Det övergripande målet för Region Gotlands arbetsmodell för
landsbygdsutveckling är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling.
Arbetsmodellen består av fyra verktyg; Landsbygdsperspektivet i arbetet med
hållbarhetsintegrering, Forum för landsbygdsutveckling, Förbättringsdialog och
Lokala utvecklingsplaner.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att arbetsmodellen bidrar till att
stärka synergier mellan politikområdena Landsbygdspolitik – Näringspolitik Hållbar regional utvecklingspolitik. När det gäller landsbygdspolitik specifikt så
är modellen ett sätt att bryta ner hur Region Gotland ska arbeta för livskraftiga
landsbygder.
Arbetsmodellen bidrar med en struktur för Region Gotlands arbete för
landsbygders utveckling med utgångspunkt i det regionala
utvecklingsuppdraget och dess verktyg samt den genomförandekraft som finns
i den kommunala organisationen.

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Protokoll
Sida 24 (44)

Arbetssättet kommer att bidra till att stimulera och stärka engagemanget och
utvecklingskraften i Gotlands alla bygder och att fortsätta arbeta för en hållbar
platsutveckling över hela ön.
Insatsen ligger i linje med de övergripande målen i regional utvecklingsstrategi
för Gotland - Vårt Gotland 2040. Ett av utvecklingsstrategins genomgående
perspektiv är ”Hela Gotland- land och stad tillsammans”, som beskrivs: ”Den
regionala utvecklingsstrategin syftar till att skapa utvecklingskraft på hela Gotland.
Möjligheterna att leva, bo och verka ska vara goda på hela Gotland, i alla socknar. En
positiv tillväxt och utveckling av landsbygderna i samspel med Visby och övriga tätorter är
viktigt för en långsiktig hållbar utveckling av Gotland.”
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för arbetsmodell för
landsbygdsutveckling har en stor bredd och kan återfinnas inom följande
prioriteringar och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Effektmål 2040

Utveckla attraktionskraften
Gå före i klimat- och energiomställningen 2. En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor.
Stimulera innovation och förnyelse
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
Stärk och utveckla näringslivet
näringslivet
Säkra kompetensen.
Främja hälsa, delaktighet och trygghet.
Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Arbetsmodell för landsbygdsutveckling
Bilaga 2. Definition och geografisk avgränsning
Bilaga 3. Ordlista
Bilaga 4. Historiska perspektiv
Bilaga 5. Utvecklingsaktörer
Bilaga 6. Befolkningsutveckling 2010-2020
Bilaga 7. Vägledning från Sveriges lantbruksuniversitet

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Bilaga 8. Tekniska nämndens AU: TN 2021/4312
Bilaga 9. Teknikförvaltningen tjänsteskrivelse
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-02

Digital justering

Protokoll
Sida 25 (44)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/183
20 april 2022

Malena Bendelin

Regionstyrelsen

Fördelning av Investeringsmedel till landsbygdsutveckling
Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
• Regionstyrelsen överför 8 000 000 kronor till tekniska nämnden för att
genomföra föreslagna insatser i serviceorter inom ramen för särskilda
investeringsmedel till landsbygdsutveckling.

Sammanfattning

Under perioden 2018-2024 avsätter Region Gotland, 2 miljoner kronor per år i
investeringsmedel till landsbygdsutveckling. Dessa medel ska användas till att
investera i Region Gotlands egendom runt om på Gotland. Insatserna handlar om att
stärka lokal attraktionskraft och hållbar platsutveckling i serviceorter. Regionstyrelsen
överlämnar beställning och budget till tekniska nämnden för genomförande.

Ärendebeskrivning

Under perioden 2018-2024 avsätter Region Gotland 2 miljoner kronor per år i
investeringsmedel till landsbygdsutveckling. De 2 miljoner som avsattes 2018 är
sedan tidigare beslutade att gå till Hemse ishall (RS 2018/783). Därför finns ett
utrymme på 8 000 000 kronor.
Dessa medel kan användas till att investera i Region Gotlands egendom runt om på
Gotland. För att genomföra detta krävs samverkan mellan
Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen. Regionstyrelsen överlämnar
beställning och budget till tekniska nämnden för genomförande.
Insatserna ligger utanför ordinarie uppdrag för 2022 hos Teknikförvaltningen. Vilket
innebär att insatserna genomförs i mån av tid hos förvaltningen och externa
konsulter.
Teknikförvaltningen hanterar frågor som rör driftskostnader och kapitalkostnader i
sin strategiska plan och budget. Mark- och trafikavdelningen har 2022 sökt extra
medel till kapitalkostnader och Gata- och parkavdelningen för ökade driftskostnader.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/183

De insatser som föreslås är investeringar som bidrar till att stärka lokal
attraktionskraft och ökad platsutveckling i serviceorter. Insatser har ursprung i
sociotopkartering, platsernas lokala utvecklingsplaner, löpande dialog med
serviceorter och intern dialog med Kultur- och fritidsavdelningen och
Teknikförvaltningen.
Övergripande för insatserna är att de ska ha fokus på att främja hälsa och förebygga
ohälsa. Insatserna behöver nå hela befolkningen men utformas så att de får störst
effekt för de människor som har störst risk för ohälsa, så att hälsoklyftorna minskar.
Insatserna bör ha ungdomar/unga vuxna som en prioriterad målgrupp.

Insatser fördelat på respektive ort
Insatser fokuseras till orterna Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse och
Burgsvik.
Fårösund
Parken vid busstationen: Utveckla befintlig mötesplats.

300 000

Kronhagsparken: Utöka lekplatsen med en större aktivitetsyta för äldre
barn. Utveckla aktivitetsytor och mötesplatser som möjliggör möten
mellan generationer. Se över gestaltning, fixa till odlingar och plantera
träd.

750 000

Big Belly 2 st

100 000

Slite
Parken: Utveckling av mötesplatser som möjliggör möten mellan
generationer i samband med att en ny lekplats byggs.

300 000

Aktivitetsredskap på en eller flera platser.

300 000

Plantera träd enligt behovet i I-Tree

250 000

Big belly 2 st

100 000

Roma
Parken vid lekplatsen: Utveckla parkdelen utanför ungdomsgården i
samband med att lekplatsen utvecklas 2022.

400 000

Sockerparken: Utveckla aktivitetsytor och mötesplatser som möjliggör
möten mellan generationer. Tillgänglighetsanpassad infrastruktur som
möjliggör fysisk aktivitet. Utvecklad grillplats. Belysning som ökar
tryggheten.

1 200
000

Plantera träd på Region Gotlands mark vid väg 143, som inramning av
Sockerparken.

200 000

2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/183

Klintehamn
Donnersparken: Göra om planteringar med dagvattenhantering i fokus
samt utveckla mötesplatser.

500 000

Centrumparken: Utveckla mötesplatser och plantera träd.

300 000

Big belly 2 st

100 000

Hemse
Lekplatsen: Skapa en tillgänglig solskyddad mötesplats. Plantera
fruktträd och klätterträd.

100 000

Region Gotlands mark längs Storgatan samt Biblioteket mark:
2 000
Utveckla attraktiva aktivitetsytor och mötesplatser som möjliggör
000
möten mellan generationer. Infrastruktur som möjliggör fysisk aktivitet
men även möjlighet att samlas och sitta ner. Belysning som ökar
tryggheten.
Belysningen vid multiarenan/spontanidrottsplatsen vid skolgården.
Samt komplettera med aktivitetsredskap.

300 000

Big Belly 2st

100 000

Burgsvik
Området vid lekplatsen: Utveckla aktivitetsyta, mötesplats som
möjliggör möten mellan generationer. Infrastruktur som möjliggör
fysisk aktivitet. Plantering av nya träd.

400 000

Utveckling av parkeringslösning, med fokus på pendling.

250 000

Big belly 1 st

50 000

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att satsa på trygga och attraktiva
aktivitetsytor och mötesplatser i den offentliga miljön som möjliggör möten mellan
generationer är en viktig del i satsning på hållbara livsmiljöer.
Att bidra till ökad rörelse och fysisk aktivitet är en grund för välmående och
förebyggande arbete när det gäller god hälsa för alla. Att skapa utökad trygghet för
alla i publika miljöer och öka det sociala deltagandet i den offentliga miljön är av vikt
för att minska upplevd ensamhet. Att fokusera på aktivitetsplatser och mötesplatser
där alla kan mötas på lika villkor är av betydelse i det arbete med att skapa hållbara
livsmiljöer över hela Gotland.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/183

Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för insatserna återfinns i prioriteringar
och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Effektmål 2040

-

Gå före i klimat- och
energiomställningen



En god, jämlik och jämställd
hälsa.

-

Stimulera innovation och
förnyelse



En trygg och attraktiv livsmiljö
med goda uppväxtvillkor.

-

Stärk och utveckla näringslivet



Ett klimatneutralt Gotland

-

Säkra miljö- och vatten



Hållbara kretslopp

-

Utveckla attraktionskraften



Säkrad biologisk mångfald

-

Främja hälsa, delaktighet och
trygghet.



God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

REGU § 21

Protokoll
Sida 26 (44)

Investeringsmedel till
landsbygdsutveckling

Ärendenummer: RS 2020/183
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

Under perioden 2018-2024 avsätter Region Gotland, 2 miljoner kronor per år i
investeringsmedel till landsbygdsutveckling. Dessa medel ska användas till att
investera i Region Gotlands egendom runt om på Gotland. Insatserna handlar
om att stärka lokal attraktionskraft och hållbar platsutveckling i Gotlands
serviceorter. Regionstyrelsen överlämnar beställning och budget till tekniska
nämnden för genomförande.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att satsa på trygga och attraktiva
aktivitetsytor och mötesplatser i den offentliga miljön som möjliggör möten
mellan generationer är en viktig del i satsning på hållbara livsmiljöer.
Att bidra till ökad rörelse och fysisk aktivitet en grund för välmående och
förebyggande arbete när det gäller god hälsa för alla. Att skapa utökad trygghet
för alla i publika miljöer och öka det sociala deltagandet i den offentliga miljön
är av vikt för att minska upplevd ensamhet. Att fokusera på aktivitetsplatser
och mötesplatser där alla kan mötas på lika villkor är av betydelse i det arbete
med att skapa hållbara livsmiljöer över hela Gotland.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för insatserna återfinns i
prioriteringar och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040:

Digital justering
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Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Effektmål 2040

Gå före i klimat- och
energiomställningen

En god, jämlik och jämställd hälsa.

Stimulera innovation och förnyelse

En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor.

Stärk och utveckla näringslivet

Ett klimatneutralt Gotland

Säkra miljö- och vatten

Hållbara kretslopp

Utveckla attraktionskraften

Säkrad biologisk mångfald

Främja hälsa, delaktighet och trygghet.

God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att regionalt utvecklingsutskott överlämnar ärendet till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-02

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/478
17 mars 2022

Karin Winsnes

Regionstyrelsen

Fördelning av extra medel till stärkt sommarservice på Gotland
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen godkänner förslag till fördelning av extra medel till stärkt
sommarservice på Gotland. Arbetet kommer att utvärderas och återrapportering
sker till regionstyrelsen under hösten 2022.
Extra medel, totalt 1,1 miljoner kronor till ”Sommarservice” – stärkt service på
välbesökta platser fördelas och betalas ut enligt följande;
Fårö och Fårösundstrakten
Mottagare: Nätverket Fårö bygderåd

225 000

Hemse med omnejd
200 000
Mottagare: Knutpunkt Hemse utveckling AB och Hemse Företagarförening i
samverkan
Storsudret
150 000
Mottagare: Företagarföreningen Hoburgs Näringslivs Intresseförening
Östergarnslandet och Ljugarn
150 000
Mottagare: Utvecklingsbolaget Nygarn utveckling AB och Ljusa udden AB
Klintetrakten (Inkluderar Tofta och Gnisvärd)
Mottagare: Föreningen Klintetraktens framtid

150 000

Slite med omnejd
Mottagare: Företagarföreningen Slite intresseförening

150 000

Romatrakten
Mottagare: Företagarföreningen Roma intresseförening

75 000

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/478

Extra medel, totalt 400 000 kronor till kommunikation fördelas enligt följande;
Kommunikation riktad till besökare och gotlänningar
Code of Conduct

400 000

Extra medel, totalt 500 000 kronor till Turistbyrån fördelas enligt följande;
Turistbyrån
Utökade öppettider samt närvaro på kryssningskajen

500 000

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har tilldelats extra medel på 2 miljoner kronor per år i
ramtillskott för att stärka sommarservicen på Gotland. Bakgrunden till detta är de
senaste årens besökstryck under sommaren vilket har skapat hög belastning på
många platser runt om på Gotland. Det ökade antalet besökare samt att många
stannar längre har också skapat ett behov av att stärka mottagandet av besökare.
Efterfrågan på naturupplevelser har inneburit förväntningar på fungerande
infrastruktur gällande renhållning, avfall och toaletter.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att 1,1 miljoner av de totalt 2 miljoner per
år som tilldelats förvaltningen ska användas för att stärka upp sommarservicen på
Gotland med fokus på miljöer för bad och andra välbesökta och utsatta platser i
naturen. För att skapa hållbara långsiktiga lösningar behövs samverkan kring dessa
utmaningar. För att stärka attraktionskraften och den lokala platsutvecklingen
föreslår Regionstyrelseförvaltningen att ett samarbete initieras med de aktörer som
driver platsutveckling. Fördelning av medel utgår från Servicestrategins geografiska
indelning, vilket i detta fall innebär att utvecklingsaktörer inom sju områden får ett
fast belopp att förfoga över. Visby med omnejd omfattas inte då detta hanteras inom
ramen för sommarservice inom Teknikförvaltningen samt innefattar naturreservat
där Länsstyrelsen har ett skötselansvar.
Medlen föreslås användas till följande:
1. Praktisk skötsel och tillsyn av välbesökta och utsatta platser under sommaren.
Om det finns medel kvar:
2. Stimulera till innovation och förnyelse på ovan nämnda utmaningar.
3. Tillgänglighetsanpassa platser.
Medlen ska inte användas till skötsel av Region Gotlands mark eller infrastruktur, det
ansvarar Region Gotlands Teknikförvaltning för. Medlen ska inte heller gå till skötsel
av Länsstyrelsen i Gotlands län platser. Utöver Regionstyrelseförvaltningens extra
medel har Tekniskförvaltningen fått extra medel till stärkt sommarservice till det som
ligger inom förvaltningen ansvar.
En väl genomarbetad process ligger till grund för förslaget om fördelning enligt
Servicestrategins geografiska indelning. Benchmarking har gjorts med kommunerna
Västervik och Öland. Regionstyrelseförvaltningen har även haft ett nära samarbete
med berörda avdelningar på Teknikförvaltningen för att på så sätt synkronisera de
extra medel till sommarservice som fördelats båda förvaltningar.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2022/478

Efter sommaren genomförs en utvärdering och uppföljning med respektive aktör
som tilldelats medel. Återrapportering sker till RS under nov/dec 2022.
Med ökat antal besökare, och även ökade antal kryssningsanlöp, har Turistbyrån en
viktig roll att fylla för att såväl välkomna besökare till Gotland, som vara behjälpliga
att ge tips och rekommendationer på aktiviteter. Här fyller Turistbyrån en viktig roll
avseende att ge tips som kan sprida besökarna till olika platser och bidra till ett mer
hållbart besök. För att ha möjlighet at stärka upp Turistbyråns närvaro på
kryssningskajen samt ha ökade öppettider på Donners plats, har därför 500 000
kronor avsatts till ökade personalkostnader.
Region Gotlands utvärdering av besökssommaren 2021 påvisade ett behov av att
genom kommunikation bidra till en mer hållbar besökssommar.
Kommunikationsinsatsen har gått under arbetsnamnet Code of conduct. Denna
kommunikation kommer att samverka med det material som utarbetas av Gotlands
Förenade Besöksnäring och dialog sker även med Tekniska Förvaltningen. På
gotland.com kommer det att finnas tips på hur man kan ha en mer hållbar semester
inom exempelvis vattenförbrukning och nedskräpning. Enheter tas också fram för
bland annat sociala medier för att nå ut bredare.

Bedömning
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till fördelning av extra medel till
stärkt sommarservice på Gotland är väl motiverat utifrån de behov och effekter som
ett ökat besökstryck har inneburit. Insatserna sammantaget möjliggör för en mer
hållbar sommarsäsong för både besökare och boende på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Fördelning av extra medel till stärkt
sommarservice på Gotland

Ärendenummer: RS 2022/478
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen




Regionstyrelsen godkänner förslag till beslut på fördelning av extra
medel till stärkt sommarservice på Gotland.
Åtgärder för stärkt sommarservice skall utvärderas och återrapporteras
under hösten 2022.

Sammanfattning

Extra medel, totalt 1,1 miljoner kronor till ”Sommarservice” – stärkt service på
välbesökta platser fördelas och betalas ut enligt följande;
Fårö och Fårösundstrakten
Mottagare: Nätverket Fårö bygderåd

225 000

Hemse med omnejd
200 000
Mottagare: Knutpunkt Hemse utveckling AB och Hemse Företagarförening i
samverkan
Storsudret
150 000
Mottagare: Företagarföreningen Hoburgs Näringslivs Intresseförening
Östergarnslandet och Ljugarn
150 000
Mottagare: Utvecklingsbolaget Nygarn utveckling AB och Ljusa udden AB
Klintetrakten (Inkluderar Tofta och Gnisvärd)
Mottagare: Föreningen Klintetraktens framtid

150 000

Slite med omnejd
Mottagare: Företagarföreningen Slite intresseförening

150 000

Romatrakten
Mottagare: Företagarföreningen Roma intresseförening

75 000

Extra medel, totalt 400 000 kronor till kommunikation fördelas enligt följande;
Kommunikation riktad till besökare och gotlänningar
Code of Conduct

400 000

Extra medel, totalt 500 000 kronor till Turistbyrån fördelas enligt följande;
Turistbyrån
500 000
Utökade öppettider samt närvaro på kryssningskajen

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till fördelning av extra medel
till stärkt sommarservice på Gotland är väl motiverat utifrån de behov och
effekter som ett ökat besökstryck har inneburit. Insatserna sammantaget
möjliggör för en mer hållbar sommarsäsong för både besökare och boende på
Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, och Karin Winsnes, strateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar att åtgärder för stärkt sommarservice skall
utvärderas och återrapporteras till regionstyrelsen under hösten 2022.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-17

Digital justering

Protokoll
Sida 29 (44)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/455
14 mars 2022

Karin Winsnes

Regionala utvecklingsutskottet

Översyn av regional besöksnäringsstrategi för Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen mottar informationen samt ger regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att under 2022-2023 genomföra en översyn av den regionala
besöksnäringsstrategin för Gotland.

Sammanfattning

Den nu gällande regionala besöksnäringsstrategin för Gotland antogs 2019-02-25.
Strategin har två horisonter för det kommande arbetet. 2022 ska arbetet ha nått en
nivå där Gotland är moget för att på ett hållbart sätt utvecklas framåt. 2027 är
målbilden att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva
resmål.
Gotlands besöksnäring AB (Gotlands förenade besöksnäring, GFB) företrädare för
besöksnäringen har fått i uppdrag att implementera strategin. Implementeringen är
avgörande för att utveckla sektorn och skapa stärkta förutsättningar för hållbar
utveckling inom näringen. En handlingsplan kopplad till besöksnäringsstrategin togs
fram 2020.
Under kommande tvåårs-period ska besöksnäringsstrategin ses över. Detta mot
bakgrund av regeringens nyligen framtagna nationella strategi för hållbar turism och
besöksnäring samt den under 2021 antagna regionala utvecklingsstrategin och utifrån
den påverkan vi ser att Covid-pandemin kommer att leda till framöver.
Pandemin har påverkat resandet i stor omfattning och förändrat förutsättningarna
för genomförandet av besöksnäringsstrategin. Det handlar både om tidshorisont och
inriktning. Med anledning av pandemin har även implementeringsarbetet förlängts
med två år 2022-01-01 – 2024-02-29.
Arbetet med översynen av den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland ska pågå
under 2022. Tidsplanen är utformad så att beslut i Regionstyrelsen samt i
Regionfullmäktige möjliggörs under vår/sommar 2023.
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Informationen godkänns.
Översyn och revidering av regional besöksnäringsstrategi ska
genomföras.

Sammanfattning

Den nu gällande regionala besöksnäringsstrategin för Gotland antogs 2019-0225. Strategin har två horisonter för det kommande arbetet. 2022 ska arbetet ha
nått en nivå där Gotland är moget för att på ett hållbart sätt utvecklas framåt.
2027 är målbilden att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara
och attraktiva resmål.
Gotlands besöksnäring AB (Gotlands förenade besöksnäring, GFB)
företrädare för besöksnäringen har fått i uppdrag att implementera strategin.
Implementeringen är avgörande för att utveckla sektorn och skapa stärkta
förutsättningar för hållbar utveckling inom näringen. En handlingsplan
kopplad till besöksnäringsstrategin togs fram 2020.
Under kommande tvåårs-period ska besöksnäringsstrategin ses över. Detta
mot bakgrund av regeringens nyligen framtagna nationella strategi för hållbar
turism och besöksnäring samt den under 2021 antagna regionala
utvecklingsstrategin och utifrån den påverkan vi ser att Covid-pandemin
kommer att leda till framöver.
Pandemin har påverkat resandet i stor omfattning och förändrat
förutsättningarna för genomförandet av besöksnäringsstrategin. Det handlar
både om tidshorisont och inriktning. Med anledning av pandemin har även
implementeringsarbetet förlängts med två år 2022-01-01 – 2024-02-29.
Arbetet med översynen av den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland
påbörjades i februari och ska pågå under 2022. Tidsplanen är utformad så att
beslut i regionstyrelsen samt i regionfullmäktige möjliggörs under vår/sommar
2023.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att regionstyrelseförvaltningen, utifrån de synpunkter
som regionalt utvecklingsutskott lämnat, att ärendet kompletteras med en
beslutspunkt om att en översyn och revidering av regional
besöksnäringsstrategi ska genomföras.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med
tillägg och finner att det bifalls.

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-14

Digital justering

Protokoll
Sida 31 (44)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/237, Nyps id 20355751
7 mars 2022

Annette Glover

Regionstyrelsen

Förstudie Node Gotland - Ansökan om medel ur anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar Science Park Gotland projektet ”Förstudie Node
Gotland” med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 399
980 kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2022-04-19 till 2022-09-16. Slutredovisning ska ha
inkommit till Region Gotland senast 2022-10-31.

Sammanfattning

Målet med förstudien är att få underbyggd kunskap om förutsättningar och behov av
en arena inom energi- och klimatomställningen där teknik, affärsmodeller och
regelverk kan testas. Arbetet kommer att ske genom dialog, intervjuer och
skrivbordsundersökning och utföras av två projektmedarbetare under ledning av en
projektledare. Dialog och intervjuer med SMF på Gotland inom framför allt industri,
transport, jordbruk och bebyggelse kommer att ske under förstudien. Vid
projektavslut kommer det finnas fördjupad kunskap kring förutsättningar och behov
för en arena inom energi- och klimatomställningen som kommer att ligga till grund
för ett möjligt genomförandeprojekt.
Syfte

Syftet med projektet är att det ska mynna ut i ett genomförandeprojekt som leder till
att SMF är med och utvecklar och testar teknik och affärsmodeller som bidrar till
energi- och klimatomställningen på Gotland.
Mål

På kort sikt kommer förstudien att leda till en kännedom om en eventuell arena inom
energi- och klimatomställning för målgruppen (SMF på Gotland inom framför allt
industri, transport, jordbruk och bebyggelse).
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Målgrupp

Mottagare av förstudiens resultat är SPG som vill etablera en arena inom energi- och
klimatomställning. Målgrupp är små och medelstora företag på Gotland inom
framför allt industri, transport, jordbruk och bebyggelse. Intressenter är SPGs
styrelse vilken innefattar representanter från Uppsala universitet, Region Gotland,
Almi Företagspartner Gotland och näringslivet. Andra intressenter är näringslivsfrämjande aktörer samt övriga regionala och nationella aktörer som arbetar för att
främja energi- och klimatomställningen och SMF.
Projektorganisation

SPG kommer att vara projektägare och ansvarar för att arbetet drivs framåt och för
att resultaten tas om hand. En projektledare tillika Science Park Gotlands
verksamhetsledare kommer att leda arbetet som utförs av två projektmedarbetare
som i sin tur ansvarar för genomförandet.
Genomförande

Arbetet kommer att ske genom dialog, intervjuer och skrivbordsundersökning med
små och medelstora företag på Gotland. Projektledaren rapporterar till
verksamhetens styrelse som även kommer att fungera som en styrgrupp i förstudien.
Projektägaren ansvarar för att projektets resultat tas om hand och sprids till relevanta
målgrupper och andra intressenter. Kommunikation kring förstudien kommer att ske
via hemsida och sociala medier samt i dialog med intressenter under genomförandet.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2022-04-19 – 2022-09-16

Kostnader
Egen personal
Schablonkostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Summa finansiering

2022
478 943
321 016
799 959

Totalt
478 943
321 016
799 959

399 980
399 979
799 959

399 980
399 979
799 959

Hållbarhetsbedömning

Projektet arbetar med utveckling inom Gotlands energi- och klimatomställning som
kan bidra till att Gotland når noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2040. Material
som tas fram i projektet kommer att utformas och kommuniceras med
förtänksamhet så att jämställdhet och mångfald främjas. Förstudien kommer att
beakta ekologisk hållbarhet genom att göra medvetna val under genomförandet.
Resor kommer att i största möjliga mån undvikas och i stället kommer dialog med
målgrupper och intressenter att ske digitalt. Projektet bedöms ha en genomtänkt syn
på hållbarhet.
Motivering till beslut

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Förstudie Node Gotland
överensstämmer väl med prioriteringen ”Stimulera innovation och förnyelse” med
inriktningen ”Utveckla konkurrenskraften genom smart specialisering – Näringslivets
energiomställning” i Vårt Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för Gotland.
Näringslivets energiomställning är särskilt utpekat som ett prioriterat område.
Projektet ger Science Park Gotland möjlighet att få fördjupad kunskap kring
förutsättningar och behov för en arena inom energi- och klimatomställningen och
hur små och medelstora företag i förlängningen ska kunna bidrar till energi- och
klimatomställningen på Gotland.
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Beslutsunderlag

Förstudie Node Gotland - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2022-02-08.
Villkor

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

Beslutet gäller under förutsättning att projektet beviljas medel från Europeiska
regionala utvecklingsfonden.
Projektledare och projektmedarbetare ska även finnas tillgängliga för löpande
uppföljning under projektperioden.
Övrigt

Rapportering och ansökan om utbetalning ska vara Region Gotland tillhanda en
månad efter projektavslut. (via minansokan.se)
Kom ihåg: Projektet ska i all sin externa kommunikation informera att insatserna är
delfinansierade av Region Gotland. Region Gotlands logotyp ska finnas med på allt
tryck material, på hemsidor, i annonser och i alla sociala medier som projektet nyttjar.
Region Gotlands medfinansiering ska omnämnas vid intervjuer i sociala medier,
tidningar, radio och TV.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland medfinansierar Science Park Gotland
projektet ”Förstudie Node Gotland” med 50 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 399 980 kronor ur 2022 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2022-04-19 till 2022-09-16. Slutredovisning ska
ha inkommit till Region Gotland senast 2022-10-31.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Meit Fohlin (S) inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Målet med förstudien är att få underbyggd kunskap om förutsättningar och
behov av en arena inom energi- och klimatomställningen där teknik,
affärsmodeller och regelverk kan testas. Arbetet kommer att ske genom dialog,
intervjuer och skrivbordsundersökning och utföras av två projektmedarbetare
under ledning av en projektledare. Dialog och intervjuer med SMF på Gotland
inom framför allt industri, transport, jordbruk och bebyggelse kommer att ske
under förstudien. Vid projektavslut kommer det finnas fördjupad kunskap
kring förutsättningar och behov för en arena inom energi- och
klimatomställningen som kommer att ligga till grund för ett möjligt
genomförandeprojekt.
Ärendets behandling under mötet

På grund av jäv deltar inte Meit Fohlin (S) inte i handläggningen av ärendet.
Håkan Ericsson (S) väljs som justerare för aktuell paragraf.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-27
Förstudie Node Gotland - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2022-02-08.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-07

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/360, Nyps id 20356203
11 mars 2022

Karin Brann

Regionstyrelsen

Förstudie Omlandsprojekt - Ansökan om medel ur anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar projektet ”Förstudie Omlandsprojekt” med 50
procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 350 000 kronor ur
2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2022-04-01 till 2022-12-31. Slutredovisning ska ha
inkommit till Region Gotland senast 2023-01-31.

Sammanfattning

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Region Gotland samarbetar kring bildandet av en nationalpark i Bästeträskområdet
på norra Gotland, där Region Gotland representerar medborgarna och det regionala
utvecklingsperspektivet. Eftersom en stor del av den service som behövs för
besökare kommer att ligga i området utanför den planerade nationalparken, i
omlandet, har Region Gotland parallellt med bildandet av nationalparken undersökt
förutsättningarna för att genomföra ett omlandsprojekt. Med utgångspunkt av det vill
Förstudie Omlandsprojekt ta del av hur andra omlandsprojekt har jobbat med
boende, företagare och verksamheter i nationalparkens närhet liksom
destinationsutveckling.
Målet med Förstudie Omlandsprojekt och dess omvärldsbevakning är att undersöka
om det finns intresse och behov bland aktörer av ett genomförandeprojekt för
omlandet och det större området runt Bästeträsk, dvs norra Gotland. Detta sker
genom intervjuer och en uppdatering av den kartläggning som gjorts över de som
bor och verkar i omlandet med omnejd; allt från entreprenörer, utvecklingsbolag,
lantbrukare och föreningar till kyrkan. De boende och verksamma i omlandet är
centrala för bildandet av nationalparken och därigenom för Förstudie
Omlandsprojekt.
Syfte

Förstudie Omlandsprojekt syftar till att ta del av de senaste rönen och erfarenheten
av hur andra omlandsprojekt, såsom Åsnen med sin destinationsutveckling och
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Nämdöskärgården, som följer samma tidsplan för bildandet av nationalpark och har
ett pågående omlandsprojekt. I det projektet jobbar de med boende, företagare,
föreningar och verksamheter i nationalparkens närhet för att stärka den långsiktigt
bärkraftiga utvecklingen samtidigt som den sker med hänsyn till de boende och
områdets bevarandevärden. Förstudie Omlandsprojekt vill genom intervjuer och
samtal med entreprenörer och andra aktörer i omlandet, och det angränsande större
området, utröna intresset för ett kommande omlandsprojekt.
Mål

Målet med Förstudie Omlandsprojekt är att med hjälp av den insamlade kunskapen
besvara om det finns ett behov och intresse av ett genomförandeprojekt för det
större området runt Bästeträsk, dvs norra Gotland.
Målgrupp

Projektets målgrupp är entreprenörer och andra aktörer, såväl verksamma som
blivande, i nämnda område som kan ha intresse och nytta av ett kommande
omlandsprojekt.
Projektorganisation

Förstudie Omlandsprojekt ägs och leds av Region Gotland och initierades genom
den pågående processen med bildande av en nationalpark. Projektledaren rapporterar
till den styrgrupp som bildas för projektet.
Genomförande

Arbetet kommer att ske genom dialog och intervjuer med relevanta personer i andra
omlandsprojekt liksom med entreprenörer och andra aktörer i omlandet med omnejd
och är delvis en uppdatering av den kartläggning som redan gjorts över de som bor
och verkar i omlandet med omnejd; näringslivsidkare, entreprenörer,
utvecklingsbolag, lantbrukare, föreningar, kyrkan mfl.
Kunskapsinhämtningen drar även nytta av de förstudier som redan gjorts där de olika
intressenternas behov, förutsättningar, önskemål och farhågor bidrar till en
mångfacetterad helhetsbild. Projektledaren har regelbundna möten med styrgruppen
för såväl diskussion som sakfrågor liksom hur projektet fortskrider. Projektägaren
ansvarar för att projektets resultat tas om hand och sprids till relevanta målgrupper
och andra intressenter samt genom att vara en aktiv dialogpartner till själva
bildandeprojektet. Kommunikation kring förstudien kommer att ske via hemsida och
sociala medier samt i dialog med intressenter under genomförandet.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2022-04-01 – 2022-12-31
Kostnader
Egen personal
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Region Gotland, RSF verksamhetsmedel
Summa finansiering

2022
650 000
50 000
700 000

Totalt
650 000
50 000
700 000

350 000
350 000
700 000

350 000
350 000
700 000

Horisontella perspektiv

Projektet integrerar flera horisontella perspektiv; jämställdhet inom
företagsfrämjande, en målsättning om ökad tillgänglighet för alla, medvetenhet att
inkludera folkbildning såväl som kultur- och föreningsliv. I linje med Agenda 2030
syftar projektet även till att föra ner de globala målen till en regional nivå och sträva
efter att säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet och dess naturresurser. Såväl
besöksnäringen som näringslivsutvecklingen bidrar till att öka välståndet i regionen
enligt Östersjöstrategins mål vilket även ger effekt horisontellt.
Miljömässiga effekter

Eftersom projektet är en ren förstudie är de miljömässiga effekter av projektet
framtida, i form av den riktning som tas ut för hur omlandet ska utvecklas. Genom
att fler aktörer i omlandet med omnejd blir verksamma bidrar det till att
besöksnärings verksamhet sprids ut över ett större område med den förväntade
effekten att plana ut trycket under sommarmånaderna över ett större närliggande
område, utanför själva omlandet. Transporter inom projektet sker kollektiv när så är
möjligt.
Mångfaldseffekter

Effekter av mångfald följer av den gedigna kartläggning som redan gjorts över de
som bor och verkar i omlandet med omnejd; allt från näringslivsidkare, mångsysslare,
lantbrukare, föreningar till kyrkan. De boende och verksamma i omlandet är centrala
för bildandet av nationalparken och därigenom för Förstudie Omlandsprojekt.
Självfallet har alla samma rättigheter oavsett kön men även etnicitet, utbildning,
livsstil, arbetsform.
Hållbarhetsbedömning

Förstudie Omlandsprojekt bedöms ha en genomtänkt syn på hållbarhet. Projektet
kopplar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) Vårt Gotland 2040 och vill titta
på möjligheten till projekt under de två övergripande målen ”Gotland är en förebild i
energi- och klimatomställningen” och ”Gotland är en nytänkande tillväxtregion med
utvecklingskraft”. RUS beståndsdel ”barnperspektiv” återfinns i den långsiktiga
helhetssyn som är nödvändig för att tillgodose även kommande generationers
möjlighet att besöka området samt värna de ekosystemtjänster området besitter.
Liksom den geografiska; utgångspunkten är att centrum för förstudien ligger i
Bästeträsk men målet är att skapa utvecklingskraft på hela Gotland med fokus på
landsbygderna.
Motivering till beslut

Regionstyrelsen anser att projektet Förstudie Omlandsprojekt överensstämmer väl med
prioriteringen ”Utveckla attraktionskraften” med inriktning ”Stärk Gotlands
attraktionskapande faktorer” i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) Vårt Gotland
2040. Projektet kopplar även till de två övergripande målen ”Gotland är en förebild i
energi- och klimatomställningen” och ”Gotland är en nytänkande tillväxtregion med
utvecklingskraft” i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) Vårt Gotland 2040.
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Ansökan är utformad för att ge Region Gotland möjlighet att ta ett helhetsgrepp för
området i utformning av kommande projekt, för att värna det mest skyddsvärda i det
som förhoppningsvis blir nationalpark nämligen de boende, entreprenörer och andra
aktörer som är verksamma i området samt miljön och vattenresurserna.
Beslutsunderlag

Förstudie Omlandsprojekt - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2022-03-07.
Villkor

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

Projektledare ska finnas tillgänglig för löpande uppföljning under projektperioden.
Övrigt

Rapportering och ansökan om utbetalning ska vara Region Gotland tillhanda en
månad efter projektavslut. (via minansokan.se)

Kom ihåg:
Projektet ska i all sin externa kommunikation informera att insatserna är
delfinansierade av Region Gotland. Region Gotlands logotyp ska finnas med på allt
tryck material, på hemsidor, i annonser och i alla sociala medier som projektet nyttjar.
Region Gotlands medfinansiering ska omnämnas vid intervjuer i sociala medier,
tidningar, radio och TV.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Ansökan om stöd
1.1

Allmänna uppgifter

Projektnamn: Förstudie Omlandsprojekt
Ansökansid: 316059
Ärendeid: 20356203
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: Region Gotland

1.2

Stödsökande

Namn: Region Gotland

Org.Nr: 212000-0803
Antal anställda: 9999

62181 VISBY
Sverige
Arbetsställe
Namn: Regionstyrelseförvaltningen
Postadress:

Arb.ställenr.: 19133727
Besöksadress:
Visborgsallén
62181 Visby
62150 Visby
Region: Gotland
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?
Ja

19

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
Ja
Hemsida
www.gotland.se

1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

1.5

Projektinformation

Typ av konto: Plusgiro
Kontonummer: 189750-3
Detaljerad info:

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Regionstyrelsen beslutade 28 februari 2019 att ställa sig positiv till att det bildas en
nationalpark i Bästeträskområdet på norra Gotland och bildandeprocessen av en nationalpark
inleddes. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Region Gotland samarbetar kring detta, där Region Gotland representerar medborgarna och det
regionala utvecklingsperspektivet. Samarbetet, själva bildandeprojektet, fortlöper enligt
projektplanen med en planerad invigning av parken under 2025. Den föreslagna nationalparken
Bästeträsk kommer att bli ett populärt besöksmål för gotlänningar, svenska och internationella
besökare. Området har en unik natur där kustmiljöer, alvarmarker, tallskogar, våtmarker och
sjöar har mycket höga naturvärden och är synnerligen attraktiva för friluftslivet. Området är
även rikt på kulturhistoriska spår, fornlämningar liksom rester av dåtidens kalkbrytning. Som
besökare till området finns goda möjligheter till upplevelser och vistelser av vitt skilda slag.
Frågan är hur dessa bäst främjas och lokaliseras för att stärka den långsiktigt bärkraftiga
utvecklingen samtidigt som den sker med hänsyn till områdets bevarandevärden liksom de

knappa vattenresurserna. Utvecklingen ska självfallet präglas av ett välplanerat hållbarhetstänk
samt ta höjd för det redan höga besökstrycket. Eftersom en stor del av den service som behövs
för besökare, som information, transporter, aktiviteter, guidning, måltider, boende kommer att
ligga i området utanför den planerade nationalparken, i omlandet, eller i dess närhet, har
Region Gotland parallellt med bildandet av nationalparken undersökt förutsättningarna för att
genomföra ett omlandsprojekt. Bildandet av en nationalpark förändrar förutsättningarna på
flera sätt för de boende i omlandet, vilka är centrala för ett framgångsrikt bildande.
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Region Gotland har utforskat situationen i omlandet med
intervjuer av boende i såväl de förstudier som den fördjupade förstudie som gjorts kring
bildandet. Med utgångspunkt av det vill Förstudie Omlandsprojekt ta del av de senaste rönen
och erfarenheterna av hur andra omlandsprojekt, såsom Åsnen och Nämdö, har jobbat med
boende, företagare, föreningar och verksamheter i nationalparkens närhet. Vi vill även mer
specifikt titta närmare på andras innovativa transportlösningar, möjligheten att resa kollektivt
eller med alternativa färdmedel vilket är viktigt då dagens besök till Bästeträsk uteslutande sker
med bil. Detta pekas även ut som ett kvarvarande område att utreda i den förstudie som
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket nyligen har gjort. Målet med Förstudie Omlandsprojekt är
att med hjälp av den insamlade kunskapen se hur Region Gotland bäst ska kunna bidra i
omlandsprojektet utifrån sin roll och utforma kommande projekt. Omlandet består inte bara av
en mångfald av aktörer med skilda förutsättningar och inriktningar utan även riktlinjer.
Besöksnäringen är självklart en nyckelaktör men för regional utveckling i dess vidare
bemärkelse tillkommer även frågeställningar om innovativ teknik för vattenbesparande
åtgärder, alternativa energikällor, digitala lösningar, cirkulära system samt näringar inom blå
ekonomi. Såväl besöksnäringen som näringslivsutvecklingen bidrar till att öka välståndet i
regionen enligt Östersjöstrategins mål. Ett ytterligare mål är att se om det finns ett behov av ett
genomförandeprojekt för det större området runt Bästeträsk, dvs norra Gotland.
Besöksnäringens verksamhet behöver spridas ut över ett större område dels för att plana ut
månaderna med det största trycket och del styra dit de upplevelser som lika väl kan ske på
närliggande ställe, utanför själva omlandet. Genom att ha visionen om ett större projekt ser vi
även möjligheter väva in kunskapsspridning liksom forskning, även internationell sådan, och
dra nytta av Gotland som ett nav i Östersjön och även bidra till Östersjöstrategins mål att länka
samman regionen samt till att rädda havsmiljön.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region
Gotland samarbetar kring bildandet av en nationalpark i Bästeträskområdet på norra Gotland,
där Region Gotland representerar medborgarna och det regionala utvecklingsperspektivet. Den
föreslagna nationalparken kommer att bli ett populärt besöksmål för såväl gotlänningar som
nationella och internationella besökare. Området har en unik natur med höga naturvärden som
är mycket attraktiva för friluftslivet och är även rikt på kulturhistoriska spår. Som besökare till
området finns goda möjligheter till upplevelser men frågan är hur dessa bäst lokaliseras för att
stärka den långsiktigt bärkraftiga utvecklingen samtidigt som den sker med hänsyn till områdets
bevarandevärden och de boende liksom de knappa vattenresurserna. Eftersom en stor del av
den service som behövs för besökare, som information, transporter, aktiviteter, guidning,
måltider kommer att ligga i området utanför den planerade nationalparken, i omlandet, eller i
dess närhet, har Region Gotland parallellt med bildandet av nationalparken undersökt
förutsättningarna för att genomföra ett omlandsprojekt. Med utgångspunkt av det vill Förstudie
Omlandsprojekt ta del av hur andra omlandsprojekt har jobbat med boende, företagare,
föreningar och verksamheter i nationalparkens närhet samt titta närmare på andras innovativa
transportlösningar, möjligheten att resa kollektivt eller med alternativa färdmedel eftersom
dagens besök till Bästeträsk uteslutande sker med bil. Målet med Förstudie Omlandsprojekt är
att med hjälp av den insamlade kunskapen se hur Region Gotland bäst ska kunna bidra och bli
en aktiv dialogpartner till själva bildandeprojektet och även utforma kommande projekt.
Besöksnäringen är självklart en nyckelaktör men för regional utveckling i dess vidare
bemärkelse tillkommer även frågeställningar om innovativ teknik för vattenbesparande
åtgärder, alternativa energikällor, digitala lösningar, cirkulära system samt näringar inom blå
ekonomi. Ett ytterligare mål är att se om det finns ett behov av ett genomförandeprojekt för det
större området runt Bästeträsk, dvs norra Gotland. Besöksnäringens verksamhet behöver
spridas ut över ett större område dels för att plana ut månaderna med det största trycket och del
styra dit de upplevelser som lika väl kan ske på närliggande ställe, utanför själva omlandet.
Genom att ha visionen om ett större projekt ser Region Gotland möjlighet att väva in
kunskapsspridning liksom forskning, även internationell sådan, och dra nytta av Gotland som

ett nav i Östersjön vilket skulle bidra till Östersjöstrategins mål att länka samman regionen samt
till att rädda havsmiljön.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Projektet har två primära målgrupper; 1. Avdelningen för regional utveckling , där ett flertal
kollegor redan är inblandade. Det gäller särskilt ekostrategen som har en nyckelfunktion allt
sedan starten och arbetat mycket med de båda förstudierna och den fördjupade förstudien som
redan gjorts. Ekostrategen representerar även Region Gotland i själva bildandeprojektet.
Strategen för landsbygdsutveckling är också central i denna målgrupp liksom
näringslivsstrategen för Mat och livsmedel. 2. Själva bildandeprojektet, dvs Länsstyrelsen i
Gotlands län, Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Att Förstudie Omlandsprojekt blir en aktiv dialogpartner till själva bildandeprojektet, dvs där
Region Gotland deltar tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten. På så sätt får vi också feedback på förslag för det kommande
omlandsprojektet så att vi i samsyn har ett förslag på det fortsatta arbetet. Genom att Region
Gotlands roll i omlandsprojektet tydliggörs kan vi ta den förväntade rollen i projektgruppen.
Region Gotland förväntar sig också att genom kunskapsinhämtning från andra omlandsprojekt
och destinationer få en bild av de senaste rönen vad gäller spridning av besökare, förebyggande
av slitage samt innovativa trafiklösningar. Med den kunskapen vill vi också väcka frågan om en
satsning på elcyklar, utökad cykelväg, cykeltransport på regionens bussar och om möjligheten
att göra en riktad projektutlysning eller liknande för att stimulera detta. Omvärldsbevakningen
ger även kunskap om andra finansieringsmöjligheter, som exempel har södra Årefjällen i form
av ett EU-projekt lanserat ett lokaltransportsystem för såväl boende och gäster som bygger på
klimatsmarta fordon för anropsstyrda kollektivtransporter, samåkning, bilpool för tillfälliga
behov samt klimatsmart lokaldistribution av varor. I koncept ingår att turister ska kunna gå av
tåget i och klara sig utan bil hela vistelsen i ett stort geografiskt område vilket även kan bidra till
att vissa kategorier av besökare som tidigare varit relativt exkluderade får möjlighet att besöka
området.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Att bidra till ett genomtänkt omlandsprojekt för att undvika effekter av ett för högt besökstryck,
kanske i form av en utvidgad måttstock som inte bara mäter besökare i antal utan även mäter
tidslängden för besöket med en förhoppning om att fler stannar längre och utspridda på ett
mycket större område. Att i kommunikationen kring nationalparken och inte minst dess
omgivningar ha lyft in fokus på upplevelsevärden, istället för att fokusera endast på själva
aktiviteten. Det skulle bland annat leda till att besöken inte endast koncentrerades till vissa
ställen och tidpunkter, med minskad risk för trängsel och slitage i såväl nationalparken som
omlandet, samt till ett utökat attraktivt område, nämligen norra Gotland. Det skulle bidra till att
de av de boende i omlandet som är mångsysslande småföretagare, får större möjlighet att
utveckla komplement till sin pågående verksamhet genom logi, servering, gårdsförsäljning,
natur- och kulturupplevelser och uthyrning av cykel/häst. Genom att efterfrågan på
lokalproducerade produkter, inom såväl mat och dryck som olika former av lammprodukter
liksom konceptet att övernatta på lammgårdar/Bo på Lantgård/uthyrning av hästar/hästturer
ökar underlättar det för såväl aktörer i omlandet som på resten av Gotland att ha betande djur
vilket i sin tur ökar den biologiska mångfalden samt på sikt även självförsörjningsgraden i
enlighet den nationella livsmedelsstrategin. Dessutom ökar även mångfalden i sysselsättning,
livsstil samt utbud av upplevelser. I anslutning till omlandet kan även andra regionala aktörer
inom besöksnäringen och outdoor-upplevelser ha sin verksamhet. Det kan även inkludera
uthyrning av friluftsprodukter så att besökaren kan starta äventyret direkt på plats vilket redan
finns i anslutning till vissa nationalparker utomlands. Nationalparken är beroende av ett väl
genomtänkt omland, som i sig främjar besök av grupper som inte är så vana eller har haft
möjlighet att ta sig ut, genom olika former av information/pedagogisk verksamhet och ett
enklare besökscentrum. Förbokade grupper och skolor skulle kunna ta aktiv del av den

forskning som görs på plats liksom erbjudas att möta forskare. Ytterligare effekter på lång sikt
är ett ökat utbud av gotländska råvaror på områdets matställen, varav minst en behöver vara
helårsöppen i omlandet samt användning av innovativa lösningar på vatten- och energifrågor
liksom att en satsning på de blå näringarna resulterat i marina trädgårdar, skörd av tång som
tillagas med den senaste solcellstekniken.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Förstudie Omlandsprojekt ägs och leds av Region Gotland och initierades ursprungligen av
besöksnäringsstrategen. Projektledaren rapporterar till den styrgrupp som bildas tillsammans
med enhetschefen för Hållbar tillväxt, ekostrategen, projektledaren på Länsstyrelsen samt
besöksnäringsstrategen och landsbygdsutvecklingsstrategen. Vid sakfrågor bjuds andra kollegor
in såsom näringslivsstrategen för mat och livsmedel. Styrgruppen tar alla eventuella beslut om
ändring av projektet. Administration kopplad till projektet handhas av personal vid den
regionala utvecklingsavdelningen.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
Förstudien har en rad avgränsningar, det är en förberedande studie för att ge underlag till hur
Region Gotland kan välja inriktning och delta i det kommande omlandsprojektet men den
kommer inte att ge exakta svar på sakfrågor. I dagsläget är avgränsningen för nationalparken
ännu inte fastslagen vilket är en avgränsning i sig. Det är också det faktum att förstudien
använder den omfattande faktabas om boende och näringsidkare i omlandet som finns
sammanställd, då dessa redan har intervjuats ingående vid flera tillfällen och nätverk har
bildats. Vidare är förstudien avgränsad till att samla information om hur andra omlandsprojekt
löst vissa sakfrågor kring service, som transport och kollektivtrafik, men självklart varierar
förutsättningarna beroende på hur ansvaret är fördelat mellan kommunalt, regionalt och privat
ansvar. Projektet ingår ej i ordinarie verksamhet och avgränsas genom att vara just en förstudie
som samlar information och kunskap från andra förvaltningar inom Region Gotland liksom hos
övriga myndigheter för att utröna hur kommande projekt skulle kunna läggas upp.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Förstudie Omlandsprojekt kopplar till den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040,
och möjliga idéer till projekt kopplar till de två övergripande målen Gotland är en förebild i
energi- och klimatomställningen och Gotland är en nytänkande tillväxtregion med
utvecklingskraft. Exempel på de tre hållbarhetsaspekterna miljö, jämställdhet och mångfald är
att resor genomförs så energieffektivt som möjligt, om möjligt med kommunala transportmedel.
Jämställdhet är ett medvetet val vid intervjuer och alla som projektet omfattar har samma
rättigheter oavsett etnicitet, utbildning etc. Förstudien drar nytta av den gedigna kartläggning
som redan gjorts över boende i omlandet; näringslivsidkare, mångsysslare, lantbrukare,
föreningar, kyrkan där ett medvetet mångfaldsperspektiv bidrar till att olika behov,
förutsättningar, önskemål och farhågor bildar en helhetsbild. Medvetenheten om
hållbarhetsaspekterna utgör själva kärnan i hur den regionala utvecklingen bäst styrs i omlandet
och projektledaren utvärderar aktiviteterna utifrån dessa samt tillser att berörda ges
förutsättningar att delta i möten. Utöver ovan nämnt återfinns de tre beståndsdelarna;
barnperspektivet, jämställdhet och ett geografiskt perspektiv; Barn och unga är framtiden; en
långsiktig helhetssyn är nödvändig i planeringen av utvecklingen av området för att tillgodose
kommande generationers möjlighet att besöka det samt värna de ekosystemtjänster området
besitter. Lättillgänglig utbildning ger barn och unga praktisk kunskap för att känna engagemang
och delaktighet. Jämställdhet en rättighet och hävstång; en medvetenhet om jämställda villkor
genomsyrar förstudiens upplägg och ett jämställt bemötande är självklart oavsett kön och
etnicitet. Hela Gotland land och stad; utgångspunkten för förstudien är att centrum ligger i
Bästeträsk. Genom att skaffa kunskap från omkringliggande landsbygder utröna möjlighet till
ett större projekt för norra delen av ön. I samrådsförslag till översiktsplan för Region Gotland
föreslås Ar/Blått centrum och Bästeträsk Nationalpark som nytt område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Området har en stor grad av komplexitet med
den gamla kvarnen vid Bästeträsks utflöde, fiskeläge och havsbad liksom Ar forskningsstation,
med Uppsala Universitet som huvudman. Enligt samrådsförslaget till översiktsplan kan
eventuellt kommande servicefunktioner för kommande nationalpark som information,

utställningar, utbildningsmöjligheter, café, uthyrning av utrustning och cyklar finnas där. En
rad infrastrukturfrågor är redan i dag aktuella kring trafik, parkering, leder, sophantering och
toaletter. Grönplan Gotland nämner vikten av att ta hänsyn till ett ökat tryck på grön- och
rekreationsområden i planeringsarbetet för att få en långsiktigt hållbar besöksnäring för hela
Gotland. Med bristfällig planering kan ett högt besökstryck slita onödigt på områden och störa
djurliv. Tydliga stråk och kollektivtrafik som når besöksmålen kan vara tillräckligt, planer finns
redan på gång-och cykelvägar. Vikten av att se över den gröna kopplingen västerut från
Fårösund mot Bästeträsk liksom mot Bungenäs nämns, det finns goda möjligheter att binda
samman Fårösund med en kommande nationalpark med gång- och cykelvägar. Länsstyrelsen
har som mål att det ska finnas en vandringsled runt hela kusten där en koppling mellan
Bästeträsk nationalpark, genom Fårösund och vidare österut mot Bungenäs kan bli en
delsträcka. Såväl strategen för landsbygdsutveckling som den tidigare strategen för
besöksnäringen har deltagit i en arbetsgrupp inom arbetet med översiktsplanen där man tittat
noga på platser i hela området från Kappelshamn Gothem, runt kusten. Utöver de globala målen
för hållbar utveckling som sammanfaller med målen enligt ovan kopplar förstudien även till;
Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla (Bästeträsk utgör en
mycket viktig vattentäkt) samt Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

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

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

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

1.6

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet

Beskrivning

Förstudie

Förstudiearbete, i form av
kunskapsinhämtning och
nätverksbyggande inom Region
Gotland och med bildandeprojektet.

Startdatum Slutdatum
2022-04-01 2022-12-31

Kostnad
700 000

1.7

Kostnader

Budget

Kostnadsslag
Personal:
Projektledare
9 månader
Resor och logi:
5
Summa
kostnader
Projektintäkter

2022

Totalt

650 000

650 000

50 000

50 000

700 000

700 000

Summa
faktiska
kostnader
700 000
Bidrag annat än pengar
Summa
bidrag i annat
än pengar
Summa totala
kostnader
700 000

700 000

0
700 000

Finansiering
Finansiär
2022
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Region Gotland: .
350 000

Totalt

0
350 000

Total offentlig
kontantfinansiering
350 000
Total offentlig
finansiering
350 000
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering
Summa
medfinansiering
350000

350 000
350 000

0

0
0
350 000

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2022
350 000

Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader

Totalt
350 000

50,00%

Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering
Andel offentlig finansiering
Andel privat finansiering

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

1.8

Förskott

1.9

Mina kontakter

1.10

Dokument

Sökt förskottsbelopp: 0
Motivering:

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

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Karin Brann
0498269052
0704477333
karin.brann@gotland.se
Projektledare

Originalansökan
Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
2022-03-07

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

REGU § 25

Protokoll
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Förstudie Omlandsprojekt – Ansökan
om medel för regionala tillväxtåtgärder

Ärendenummer: RS 2022/360
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen




Region Gotland medfinansierar projektet ”Förstudie Omlandsprojekt” med
50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 350 000
kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2022-04-01 till 2022-12-31. Slutredovisning ska
ha inkommit till Region Gotland senast 2023-01-31.

Sammanfattning

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län
och Region Gotland samarbetar kring bildandet av en nationalpark i
Bästeträskområdet på norra Gotland, där Region Gotland representerar
medborgarna och det regionala utvecklingsperspektivet. Eftersom en stor del
av den service som behövs för besökare kommer att ligga i området utanför
den planerade nationalparken, i omlandet, har Region Gotland parallellt med
bildandet av nationalparken undersökt förutsättningarna för att genomföra ett
omlandsprojekt. Med utgångspunkt av det vill Förstudie Omlandsprojekt ta del
av hur andra omlandsprojekt har jobbat med boende, företagare och
verksamheter i nationalparkens närhet liksom destinationsutveckling.
Målet med Förstudie Omlandsprojekt och dess omvärldsbevakning är att
undersöka om det finns intresse och behov bland aktörer av ett
genomförandeprojekt för omlandet och det större området runt Bästeträsk,
dvs norra Gotland. Detta sker genom intervjuer och en uppdatering av den
kartläggning som gjorts över de som bor och verkar i omlandet med omnejd;
allt från entreprenörer, utvecklingsbolag, lantbrukare och föreningar till kyrkan.
De boende och verksamma i omlandet är centrala för bildandet av
nationalparken och därigenom för Förstudie Omlandsprojekt.
Ärendets behandling under mötet

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

Förstudie Omlandsprojekt - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2022-03-07.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-11

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/71
14 mars 2022

Annette Glover

Regionala utvecklingsutskottet

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

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Projektportföljen består av 24 projekt till ett värde av drygt 45 mkr.
Projektportföljen fördelar sig enligt följande (antal projekt inom parentes):
RUA (3)
Stimulera innovation och förnyelse (11)
Stärk tillgängligheten (3)
Säkra kompetensen (1)
Utveckla attraktionskraften (1)
Stärk och utveckla näringslivet (4)
Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna (1)

7,7 %
52,3 %
17,9 %
0,8 %
3,8 %
9,5 %
3,5 %

Företagsstöd utgör 4,5 % av portföljen.
Utnyttjandet av anslaget ligger på ca 47 mkr av 70 mkr. Enligt den indikativa
fördelningen av medel för de tre smart specialiseringsområdena samt Rua-projekt kan
man konstatera att besöksnäringsprojekt utgör 22,1 % av projektportföljen, dvs 7,1%
högre än beslutad fördelning. I prioriteringen mat och livsmedel utgörs bara 3,6% av
portföljen och i näringslivets energiomställning mindre än 1%. Rua-projekt utgör
7,7% av portföljen mot önskade 10%.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Redovisning anslag 1:1

Annette Glover
Projektsamordnare
E-post: annette.glover@gotland.se

RS 2022/71

Pågående projekt & ftg-stöd per prioritering RUS (tidsperiod 2022-2024)
Pågående
projekt

% av

utbetalningar 2022 års
pågående proj. utbetalningar Återstående

projekt-portfölj

Totala
Prioritering

Beviljade
Antal Total budget 1:1-medel

Indikativ fördelning Avvikelse från
enligt politiskt beslut indikativ fördelning

Stimulera innovation och förnyelse; stärk
innovationsförmågan i samhället

2

33 133 678 16 566 839

5 180 488

1 031 392

12 286 351

25,8

Stimulera innovation och förnyelse;
besöksnäring

7

31 300 699 14 452 467

4 001 196

482 000

10 451 271

22,1

15

+7,1

Stimulera innovation och förnyelse; mat- och
livsmedel

1

9 448 559

3 013 979

764 763

1 710 301

3,6

15

-11,4

Stimulera innovation och förnyelse;
näringslivets energiomställning

1

14 133 910

377 049

0

0

377 049

0,8

Stärk tillgängligheten

3

17 687 459

8 819 318

360 590

146 864

8 458 728

17,9

Stärk och utveckla näringslivet

4

47 664 571

6 850 404

2 380 801

183 746

4 469 600

9,5

RUA

3

16 527 158

7 318 869

3 699 901

0

3 618 968

7,7

Utveckla attraktionskraften

1

9 070 731

4 535 367

2 754 297

1 384 077

1 781 070

3,8

Utveckla attraktionskraften; Leader 20212022

(1

15 301 552

5 049 512

5 049 512

0

0)

---

Säkra kompetensen

1

5 703 209

799 996

399 998

0

399 998

0,8

Utveckla kulturen och ta tillvara
kulturmiljöerna

1

4 196 876

1 998 560

408 384

8 384

1 590 176

3,5

Främja hälsa, delaktighet och trygghet

0

Gå före i klimat- och energiomställningen

0

Säkra miljö och vatten

0

Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning

0

Totalt inklusive företagsstöd (9 st, 2 069 250 kr,
4,5% av portföljen)

4 724 280

47 212 762

15

-14,2

10

-2,3

Fördelning av medel inom RUS-prioriteringar i procent
Utveckla kulturen Företagsstöd 4,5%
3,5%
Säkra kompetensen
0,8%
Utveckla
attraktionskraften
3,8%

RUA 7,7%

Stärk och utveckla
näringslivet 9,5%

Stärk
tillgängligheten
17,9%

Stimulera innovation
och förnyelse
52,3%, inklusive
Besöksnäring 22,1%

Stimulera innovation och förnyelse

(Besöksnäring i rött, Mat- och livsmedels i grönt, Näringslivets energiomställning i blått)
Gotlands Besöksnäring AB Besöknäringsstrategi implementeringsprocess
Tillväxt Gotland
Sustainable Speis*
RF-SISU Gotland
OUT*
Gotlands besöksnäring
Digital hybridlösning Gotland*
Gotlands besöksnäring
En hållbar besöksnäring efter Corona *
Bugsviken utveckling AB Burgsviks hamn – fas 2
Gotlands Besöksnäring
Exportmoget Gotland 2024***
Gotlands Besöksnäring
Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi
Science Park Gotland
Zero*
Uppsala Universitet
Innovationssystem Gotland *
Peak Innovation AB

Plattform och utv. av regional ladd- och drivemedelsinfrastruktur

*=ERUF, **=CB, ***= REACT

333 672
1 710 301
3 776 854
1 357 574
2 051 125
731 476
910 570
1 290 000
5 728 070
6 558 281
377 049
24 824 972

Stärk tillgängligheten
medfinansiering:
Region Gotland

FYSGOT - Trafiksäkerhet och tillgänglighet

3 986 274

Region Gotland

Digital dialog

3 973 136

Region Gotland

Hållbara kartan

499 318
8 458 720

*=ERUF

Stärk och utveckla näringslivet
ALMI
ALMI
Lantbrukarnas Ekonomi AB
IUC Kalmar

*=ERUF

Gotland Goes Global*
FramgångsHubb*
Skogens mångbruk*
Metod för hållbar ökad tillväxt

985 254
2 363 632
646 924
473 790
4 472 600

Projekt som Region Gotland driver i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig
medfinansiering:
Region Gotland

OECD Territorial Review Gotland*

Region Gotland

Vägar till hållbar utveckling 2020-2022

Region Gotland

TSA Sydost

353 003
3 110 435
155 530
3 618 968

*=ERUF

Utveckla attraktionskraften
medfinansiering:
Region Gotland

Gemensam digital plattform för Gotland

1 781 070
1 781 070

*=ERUF, **=CB, ***= REACT

Säkra kompetensen
medfinansiering:
Tillväxt Gotland

Alla behövs på Gotland

399 998
399 998

Utveckla kulturen och ta till vara kulturmiljöerna
medfinansiering:
Tillväxt Gotland

Omställningskultur - hållbar tillväxt KKN

1 590 176
1 590 176

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30
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Redovisning av projektverksamhet 1:1medel för 2022

Ärendenummer: RS 2022/71
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Informationen godkänns.

Sammanfattning

Projektportföljen består av 24 projekt till ett värde av drygt 45 mkr.
Projektportföljen fördelar sig enligt följande (antal projekt inom parentes):
RUA (3)
Stimulera innovation och förnyelse (11)
Stärk tillgängligheten (3)
Säkra kompetensen (1)
Utveckla attraktionskraften (1)
Stärk och utveckla näringslivet (4)
Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna (1)
Företagsstöd utgör 4,5 % av portföljen.

7,7 %
52,3 %
17,9 %
0,8 %
3,8 %
9,5 %
3,5 %

Utnyttjandet av anslaget ligger på ca 47 mkr av 70 mkr. Enligt den indikativa
fördelningen av medel för de tre smart specialiseringsområdena samt Ruaprojekt kan man konstatera att besöksnäringsprojekt utgör 22,1 % av
projektportföljen, dvs 7,1% högre än beslutad fördelning. I prioriteringen mat
och livsmedel utgörs bara 3,6% av portföljen och i näringslivets
energiomställning mindre än 1%. Rua-projekt utgör 7,7% av portföljen mot
önskade 10%.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-14

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2021/1859
14 mars 2022

Anette Jansson

Regionstyrelsen

Remiss. Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län, Klimat att växa i
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen lämnar yttrande över förslag till aktualiserad Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Region Kalmar län har gett Region Gotland möjlighet att lämna synpunkter på
förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi för Kalmar län. Remisstiden löper
t o m 31 mars 2021. Ett preliminärt yttrande skickas efter sammanträde i regionala
utvecklingsutskottet den 30 mars, med reservation för att regionstyrelsen behandlar
yttrandet den 26 april.
Ärendebeskrivning

Region Kalmar län har gett Region Gotland möjlighet att lämna synpunkter på
förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi för Kalmar län. Remisstiden löper
t o m 31 mars 2021. Ett preliminärt yttrande skickas efter sammanträde i regionala
utvecklingsutskottet den 30 mars, med reservation för att regionstyrelsen behandlar
yttrandet den 26 april.
För lärande och stärkt samarbete mellan regionerna är det mycket värdefullt att ta del
av och lämna synpunkter på förslag till regionala utvecklingsstrategier. Region
Kalmar län ingår, liksom Region Gotland, i strukturfondspartnerskapet Småland och
öarna och har därmed ett utvecklat samarbete.
Den regionala utvecklingsstrategin ”Klimat att växa i” med sikte på 2030
formulerades i samband med regionbildningen 2019 (då ansvaret för regionala
utvecklingsfrågor övergick från Regionförbundet Kalmar län till Region Kalmar län).
Enligt förordning (2017:583) ska den regionala utvecklingsstrategin ses över
åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige.
Översynen har lett till att hållbar regional utveckling beskrivs samlat under en rubrik.
Det finns tydligare skrivningar om den alltmer alarmerande klimatsituationen, om
länets kunskap inom energiområdet, behovet av robust samhällsplanering och social
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 2021/1859

hållbarhet (jämlikhet och jämställdhet). En ny strategi för smart specialisering finns
med liksom ny text utifrån ny lagstiftning om barnkonventionen. För varje prioriterat
utvecklingsområde har 2-3 mål formulerats, tillsammans med sammanfattande bilder
om hur målen ska uppnås, följas upp (indikatorer), kopplingar till andra strategier och
handlingsplaner samt till Agenda 2030-målen.

Beslutsunderlag

Remiss. Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län, Klimat att växa i. Inkom 2021-12-21.
Remissversion Regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030.pdf (regionkalmar.se)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Region Kalmar län, registrator@regionkalmar.se
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Regionstyrelsen

Yttrande

RS 2021/1859
14 mars 2022

Region Kalmar län

Remiss. Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län, Klimat att växa i
Yttrande

Region Gotland tycker att förslaget till aktualiserad regional utvecklingsstrategi för
Kalmar län gjorts på ett väl avvägt sätt. Det vill säga att behålla de sedan tidigare
bärande fyra prioriterade utvecklingsområdena och att utveckla tydligare mål inom
dessa områden. Sedan tidigare är Region Kalmar län ett föredöme när det gäller
barnperspektivet i den regionala utvecklingsstrategin, med God miljö för barn och
unga som prioriterat utvecklingsområde. En fråga som skulle kunna övervägas vid
aktualisering är om målåret 2030 ska flyttas fram.
Tydligare mål med indikatorer sätter ett tydligare tryck på den förändring som ska
uppnås. Antalet mål är väl avvägt att ta med i en RUS, sedan tas de vidare i de
handlingsplaner för genomförande som tas fram. Genom att integrera Agenda 2030
och de globala målen fungerar RUS också som Agenda 2030-strategi för länet.
Region Gotland vill lyfta fram klimat- och energiomställningen som en väsentlig
hävstång för stärkt konkurrenskraft, ett synsätt vi säkert delar och som kan
tydliggöras genom de globala mål som kopplas till det utvecklingsområdet.
Omfattande person- och godstransporter sker till och från Gotland genom Kalmar
län, vilket sätter ljuset på behov av ytterligare utbyte mellan våra regioner. I många
frågor har Region Gotland och Region Kalmar län gemensamma ambitioner och
inriktning i arbetet och samarbetet inom strukturfondspartnerskapet Småland och
öarna är värdefullt. Det är en nivå för regionalt samarbete som skulle kunna nämnas
eller tas med på illustration. Region Gotland ser fram mot fortsatt gott samarbete,
inte minst inom gemensamma områden för smart specialisering.
Regionstyrelsen

Eva Nypelius
Ordförande Regionstyrelsen

Peter Lindvall
Regiondirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Datum

2021-12-14

Ärendenummer
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Enligt sändlista

Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län, ”Klimat att
växa i”
Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi ”Klimat att växa i” ska samla
länets aktörer kring en gemensam inriktning för framtiden. Den regionala
utvecklingsstrategin formulerades i samband med regionbildningen 2019 och
gäller fram till 2030. I Regionplanen 2020-2022 gavs i uppdrag att under
2021 göra en aktualisering av strategin. Enligt beslut i Regionala
utvecklingsnämnden ska de tidigare identifierade fyra utvecklingsområdena
fortsatt prioriteras:
- Delaktighet, hälsa och välbefinnande
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft
Detsamma gäller strategins tre horisontella perspektiv; Digital omställning,
kompetensförsörjning, Internationalisering.
Aktualiseringen har fokuserat på:
1. Uppföljning av indikatorer
2. Analys av corona-pandemins påverkan
3. Formulering av 2-3 målformuleringar till varje av de fyra prioriterade
utvecklingsområdena
4. Tydligare koppling till hur olika strategier, handlingsplaner och
program förhåller sig till varandra och till den regionala
utvecklingsstrategin, samt till hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
Under aktualiseringsprocessen har dialog förts med länets aktörer i Region
Kalmar läns ordinarie olika forum och nätverk, liksom ledningsgrupperna i
samtliga av länets kommuner.
Den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin remitteras nu till ett antal
av länets aktörer och andra regioner för förankring samt för att fånga upp
eventuella kompletterande synpunkter.

Region Kalmar län
Postadress

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

regionkalmar.se
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

region@regionkalmar.se
0480-810 00 växel

232100-0073
833-3007

Anvisningar för remissinstanser
Synpunkter skickas digitalt i word- och PDF-format till
region@regionkalmar.se senast den 31 mars 2022.
Efter remissen kommer regionala utvecklingsnämnden att behandla ärendet
innan strategin fastställs av regionfullmäktige.
Frågor om remissen besvaras av Sofia Seifarth, basenhetschef Näringsliv och
kultur (sofia.seifarth@regionkalmar.se).

Remissinstanser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Kommunförbundet i Kalmar län
Länsstyrelsen Kalmar län
Almi Företagspartner
Linnéuniversitetet
Campus Vimmerby
Campus Västervik
Campus Hultsfred
Nova Oskarshamn
Företagarna Kalmar län
Småföretagarnas Riksförbund
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Svenskt Näringsliv Kalmar län
LRF Sydost
Trafikverket
Funktionshinderrådets brukarorganisationer
Pensionärsrådets brukarorganisationer
Visita
Arbetsförmedlingen
Region Blekinge
Region Jönköpings län
Region Kronobergs län
Region Gotland
Region Östergötland
Kalmar Öland Airport
Svenska FN-förbundet – hållbar utveckling

Regionalt utvecklingsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-30

REGU § 27

Protokoll
Sida 35 (44)

Remiss. Begäran om yttrande över
förslag till aktualiserad Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län,
”Klimat att växa i”

Ärendenummer: RS 2021/1859
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Regionstyrelsen lämnar yttrande över förslag till aktualiserad Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Region Kalmar län har gett Region Gotland möjlighet att lämna synpunkter på
förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi för Kalmar län. Remisstiden
löper t o m 31 mars 2021. Ett preliminärt yttrande skickas efter sammanträde i
regionala utvecklingsutskottet den 30 mars, med reservation för att
regionstyrelsen behandlar yttrandet den 26 april.
Ärendets behandling under mötet

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

Remiss. Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län, Klimat att växa i. Inkom 2021-12-21.
Remissversion Regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030.pdf
(regionkalmar.se)
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-14
Skickas till

Region Kalmar län, registrator@regionkalmar.se

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/388
28 mars 2020

Karin Bill

Regionstyrelsen

Hansedagarna 2025 – Förslag på datum för genomförande av
evenemanget
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner datum för genomförandet av Hansedagarna 2025 till
5-8 juni 2025.

Ärendebeskrivning

I november 2021 beslutade Regionstyrelsen att Region Gotland skall åta sig
värdskapet av Hansedagarna år 2025.
I Hanseföreningens riktlinjer framgår att evenemanget skall genomföras under maj
eller juni månad. För detta har nuvarande projektledare med stöd av personer med
erfarenhet av evenemang, kommersiella möten, kongresser samt hotellverksamhet
analyserat lämplig tidpunkt utifrån Gotlands förutsättningar samt eftertraktade
perioder utifrån olika typer av besökare.
Utgångspunkten har varit att ej konkurrera med efterfrågade perioder för
kommersiella möten eller andra planerade evenemang, samt att Gotland skall vara
redo genom viss del av de säsongsanställda skall vara på plats och därmed ökad
servicenivå p.g.a. högre bemanning.
Resultatet av möten och förda diskussioner är att Regionstyrelseförvaltningen
föreslår datum för genomförandet till 5 – 8 juni 2025.
Beslutat datum skall även förankras hos Hanseföreningen. Därtill behövs logi- och
möteskapacitet säkras samt genom Länsstyrelsen bjuda in representanter från Hovet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att föreslaget datum är väl förankrat med
näringslivet och är det mest lämpliga för genomförande. Föreslagen helg möjliggör
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också att gotlänningen till större utsträckning har möjlighet att vara en del av
evenemanget då fredagen är helgdag.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2022/388
31 mars 2022

Karin Bill

Regionstyrelsen

Informationsärende Hansedagarna 2025
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Status förberedelser inför 2025
•

Budgeten genomgången och detaljerad. Kommer att skickas in till
budgetberedning efter förankring

•

Förslag till beslut avseende datum till dagens Regu

•

Organisation för projektkontor och genomförande under utveckling. I detta
arbete tas även förslag på modell för styrning fram. I arbetet med detta har
bland annat Jörgen Wessmans erfarenheter tagits i beaktande

•

En initial plan för sponsringsarbetet som även innehåller möjliga tematiska
områden är under utveckling. Även här lyssnar vi in Jörgens erfarenheter

•

Förberedelser inför en diskussion på RSAU den 6 april gällande näringslivets
nytta och initiala tankar kring sponsring pågår

•

I förberedelserna för Neuss 2022 har ett antal möten genomförts, bland
annat med näringslivsrepresentanter för att börja bygga engagemang som ska
skapa förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande 2025. Delegationen
anmäld.
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Ärendebeskrivning

•

En projektledare projektanställd t o m 31 maj med följande uppdrag:
•

En detaljerad budget inför Region Gotlands kommande
budgetberedning.

•

Bestämma datum för Hansedagarna 2025 samt blockboka hotellrum
för delegater.

•

Utveckla en modell för organisation för genomförande –
projektkontor. Hur ska organisationen byggas och styras.

•

Utveckla en initial plan för sponsringsarbetet innehållande även
möjliga tematiska områden som kan kopplas till presumtiva
sponsorer.

•

Delta i arbetet med exponering av Visby under Hansedagarna i Neuss
26-29 maj 2022.

Information om Hansedagarna 2025 är en stående punkt på Regu.
Bedömning

Arbetet med förberedelser inför Hansedagarna 2025 samt medverkan i Neuss 2022
fortlöper enligt plan.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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REGU § 28

Protokoll
Sida 36 (44)

Hansedagarna i Visby 2025

Ärendenummer: RS 2022/388
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Regionstyrelsen godkänner datum för genomförandet av Hansedagarna
2025 till 5-8 juni 2025.

Sammanfattning

I november 2021 beslutade regionstyrelsen att Region Gotland skall åta sig
värdskapet av Hansedagarna år 2025.
I Hanseföreningens riktlinjer framgår att evenemanget skall genomföras under
maj eller juni månad. För detta har nuvarande projektledare med stöd av
personer med erfarenhet av evenemang, kommersiella möten, kongresser samt
hotellverksamhet analyserat lämplig tidpunkt utifrån Gotlands förutsättningar
samt eftertraktade perioder utifrån olika typer av besökare.
Utgångspunkten har varit att ej konkurrera med efterfrågade perioder för
kommersiella möten eller andra planerade evenemang, samt att Gotland skall
vara redo genom viss del av de säsongsanställda skall vara på plats och därmed
ökad servicenivå p.g.a. högre bemanning.
Resultatet av möten och förda diskussioner är att regionstyrelseförvaltningen
föreslår datum för genomförandet till 5 – 8 juni 2025.
Beslutat datum skall även förankras hos Hanseföreningen. Därtill behövs logioch möteskapacitet säkras samt genom Länsstyrelsen bjuda in representanter
från Hovet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att föreslaget datum är väl förankrat med
näringslivet och är det mest lämpliga för genomförande. Föreslagen helg
möjliggör också att gotlänningen till större utsträckning har möjlighet att vara
en del av evenemanget då fredagen är helgdag.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) ställer sig skeptisk till genomförandet av Hansedagarna 2025.
Meit Fohlin (S) lämnar medskick om en mer jämställd representation till
Hansedagarna.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-28

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2022/335
30 mars 2022

Roland Engkvist

Regionstyrelsen

Uppföljning av Region Gotlands internationella strategi 20212024 för verksamhetsåret 2021
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
fullmäktige

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024, här benämnd Strategin, antogs
av regionfullmäktige den 21 juni 2021, RF § 101. Strategins syfte är att bidra till att
uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, som är en
strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland, och att ge ramar för
Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar att integrera det internationella
arbetet i sina verksamheter. Målen är att främja internationellt utbyte för en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, samt att utveckla
Region Gotlands verksamheter. Därtill ska Region Gotlands internationella arbete
bidra till demokratisk utveckling på lokal och regional nivå i andra länder. Det
internationella arbetet bedrivs i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökad
nytta i verksamheterna och för gotlänningarna, extern finansiering med projektmedel,
kompetens, kulturell förståelse, samt en förstärkt position av varumärket Gotland.
Enligt Strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas i nämndens
verksamhetsberättelse. I instruktionen ombeds förvaltningarna återrapportera vilka
EU-finansierade och andra internationella projekt de har bedrivit under året, samt
övrigt internationellt arbete, verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det
internationella arbetet.
Mer än 2 år av global pandemi har påverkat allt internationellt samarbete.
Förvaltningar och nämnder har anpassat sig genom att använda digitala kanaler eller
pausat de internationella utbytena och projektverksamheterna. Förvaltningarnas EUfinansierade projekt har och också påverkats men har i de flesta fall kunnat fortlöpa.
Det aktuella internationella läget gör det svårt att bedöma förutsättningar för
internationella samarbeten i och utanför Europa. Emellertid kan 2022 bli ett år av
omstart. Det sammanfaller med programstart med utlysningar i ny programperiod för
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EU:s Fonder och program perioden 2022-2027. Det sammanfaller med
genomförandeprogrammen för regional utvecklingsstrategi Vårt Gotland 2040. Det
sammanfaller även med publiceringen av OECD Territorial Review Gotland.
Ärendebeskrivning

Den 21 juni 2021 antog Regionfullmäktige Internationell strategi för Region Gotland
2021 – 2024 (bilaga). Enligt Strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas
till Regionfullmäktige. Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade
internationella arbetet som respektive förvaltning genomfört under året.
Uppföljningen till Regionfullmäktige omfattar en beskrivning per förvaltning/nämnd
av:
- EU-finansierade och andra internationella projekt som har bedrivits under
året,
- övrigt internationellt arbete, samt
- resultat av det internationella arbetet.
Bedömning

Samtliga förvaltningarna och nämnder bedriver EU-finansierade projekt eller andra
internationella projekt. Förvaltningarna omvärldsbevakar utifrån sina olika
verksamhetsområden och använder då SKR eller de i Strategin prioriterade
internationella nätverken. Intensitet och omfattning varierar i det internationella
arbetet mellan förvaltningarna. Det alla förvaltningar har gemensamt är att 2021 var,
liksom föregående verksamhetsår, ett år som präglades av pandemin. Det har
framförallt påverkat möjligheten till internationella utbyten, i synnerhet möjligheten
att mötas fysiskt. En del internationella samarbeten har därför legat nere eller så har
de enbart bedrivits digitalt. Digitala kontakter har till viss del kompenserat för
uteblivna fysiska möten, och i vissa fall medfört ökade kontaktytor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omvärldsbevakar EU-frågor kring hälsa via SKR:s
pressmeddelanden och publikationer. HSF bedriver sedan 2020 i samarbete med
bland andra Uppsala Universitet Innovation och Science Park Gotland projektet
Innovationssystem Gotland. Projektet finansieras av den europeiska regionala
utvecklingsfonden i Småland och Öarna. Projektet syftar till att ta tillvara
medarbetarnas idéer med innovationspotential.
Regionstyrelseförvaltningen bedriver flera EU-finansierade projekt och även ett
samarbete med Berislav i Ukraina med finansiellt stöd av ICLD. Det senare projektet
har under 2021 varit vilande till följd av pandemin. Regionstyrelseförvaltningen
använder de prioriterade internationella nätverken för att inhämta kunskaper och
analys som används i det regionala utvecklingsarbetet och för remisser och
ståndpunkter. Aktiviteter i de internationella nätverk där Regionstyrelseförvaltningen
är verksam har digitaliserats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen omvärldsbevakar och genomför kollegialt utbyte i
nätverket Union of Baltic Cities, Planning Cities Commission. Under 2021 avslutade
Samhällsbyggnadsförvaltningen även ett uppmärksammat EU-finansierat projekt,
DiSa – Digital samhällsbyggnad. Internationellt har förvaltningen presenterat
resultaten av projektet vid två internationella sammanhang: Östersjöforums årliga
konferens inom ramen för ett UBC-seminarium, samt vid ett av Miljödepartementet
arrangerat evenemang, Smart City Seden, i Kina.
Socialförvaltningen använder sig av externa projektmedel från den regionala
europeiska socialfonden i Småland och Öarna för att öka medarbetarnas digitala
kompetens. Projektet DigITal Äldreomsorg har uppmärksammats nationellt och
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internationellt, och finns nu med i en europeisk plattform online för innovativa
metoder och modeller inom yrkesutbildning som heter The DIGITLAL SKILLS
MAP.
Teknikförvaltningen leder det stora utvecklingsprojektet Digital Dialog som
finansieras med EU-medel via Tillväxtverket och Region Gotland. Region Gotlands
resa mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess fortsätter genom projektet Digital
dialog. Det tar vid där DiSa-projektet slutade och fokus ligger på att göra det lätt att
göra rätt för medborgare i såväl ärendehantering som i medskapande.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är den förvaltning vars verksamheter sedan
lång tid arbetar internationellt och flera skolor på Gotland har internationella
kontakter och samarbeten. UAF bedriver även EU-finansierade projekt och projekt
med finansiering från ICLD. Det finns även ett integrerat jämställdhetsperspektiv i
flera av samarbetena. Merparten av de internationella utbytena inom
utbildningsverksamheterna har bedrivits digitalt eller pausats i väntan på att
pandemins restriktioner ska upphöra. Det bedrivs internationella aktiviteter på alla
nivåer i utbildningsverksamheterna. Gotlands folkhögskola har flera internationella
samarbetspartners, bland annat i Indien. Wisbygymnasiet har ett omfattande utbyte
inom Europa. Klinteskolan och Terra Nova har utbyten med skolor i Zambia
respektive Sudan. Inom förskolan pågår ett projekt som finansieras av Europeiska
socialfonden, Framtiden barnskötare i fokus, syftande till att säkerställa en långsiktig
kompetensförsörjning och att rusta medarbetare inom sin nuvarande anställning.
Inom arbetslivsverksamheten har det ICLD-finansierade utbytesprojektet med
Kibaha bedrivits digitalt.
Sammantaget bidrar det internationella arbetet som Region Gotlands förvaltningar
redovisar till måluppfyllelse enligt de prioriteringar som finns i den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, i synnerhet till:
-

Främja hälsa, delaktighet och trygghet

-

Säkra kompetensen

-

Gå före i klimat- och energiomställningen

-

Stimulera innovation och förnyelse

-

Utveckla attraktionskraften

Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att det pågår ett arbete i enlighet
med den internationella strategin 2021-2024 i samtliga förvaltningar, om än med olika
intensitet, inriktning och omfattning. Till följd av pandemin är det gångna året inte
representativt för det internationella arbetet, men likväl upprätthåller förvaltningarna
sina internationella kontakter digitalt.
Regionstyrelseförvaltningen har tidigare konstaterat att det finns behov i samtliga
förvaltningar av hjälp och vägledning kring att ansöka, driva och rapportera EUfinansierade projekt och andra internationella projekt som finansieras med externa
medel. Likaså finns behov av mer vägledning till förvaltningarna för att arbeta mer
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med att länka internationellt arbete till genomförande av regionala strategier, samt
behov av mer information och kunskaper om hållbarhetsarbete.
Under 2021 tog förvaltningarna inom ramen för Regin Gotlands internationella
nätverk gemensamt fram en kortfattad och handlingsinriktad instruktion för
internationellt arbete, Internationalisering – så kan ni göra! (bilaga ). Instruktionen är
tänkt att kombineras med en dialog mellan förvaltningsledningar,
verksamhetsansvariga, Region Gotland internationella kontaktperson från respektive
förvaltning och projekt- och finansieringsteamet vid Regionstyrelseförvaltningen.
Projekt- och finansieringsteamet erbjuder förvaltningarna med start våren 2022 även
en projektskola, som även vänder sig till deltagare från regionala aktörer på Gotland.
Arbetet med internationellt arbete skulle kunna tjäna på en ytterligare förstärkt
samordning med genomförandeprogrammen av den regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040, med Finansieringsplan för hållbar regional utveckling, samt med
Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021 – 2027.
Ytterligare pågående strategiska arbeten som kan komma att påverka det
internationella arbetet i Region Gotland är OECD Territorial Review, som blir klart
våren 2022, samt uppdraget Styrmodell för Region Gotland kopplad till Gotlands
regionala utvecklingsstrategi, RS 2020/1324.
Beslutsunderlag

Bilaga Internationell strategi för Region Gotland 2021 – 2024, RS 2020/1254
Bilaga Internationalisering – så kan ni göra!
Samtliga svar från nämnderna

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Teknikförvaltningen leder det stora utvecklingsprojektet Digital Dialog som finansieras med EUmedel via Tillväxtverket och Region Gotland. Region Gotlands resa mot en digitaliserad
samhällsbyggnadsprocess fortsätter genom projektet Digital dialog. Det tar vid där DiSa-projektet
slutade och fokus ligger på att göra det lätt att göra rätt för medborgare i såväl ärendehantering som
i medskapande. För att möta behoven från företag, boende och besökare när det gäller
samhällsbyggnadsfrågor (allt från att söka bygglov till att kunna lämna synpunkter under ett samråd)
ska projektet ta fram tjänster och arbetssätt som bidrar till mer transparent och effektiv
ärendehantering, tydlig och tillgänglig information och ökad delaktighet i samhällsplaneringen.

Region Gotland

Uppföljning internationell
strategi 2021

Underlag:
Förvaltning: Socialförvaltningen Region Gotland
Uppgiftslämnare: Anna-Lena Gutedal, ekonomichef; Caroline Allard
projektledare DigITal äldreomsorg
Mailadress: anna-lena.gutedal@gotland.se; caroline.allard@gotland.se

Bakgrund
Den 21 juni 2021 antog Regionfullmäktige en reviderad version av Internationell strategi
för Region Gotland 2021-2024. Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen
redovisas till Regionfullmäktige. Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade
internationella arbetet som respektive förvaltning genomfört under året.
Uppföljningen till Regionfullmäktige omfattar en beskrivning per förvaltning/nämnd av
EU-finansierade och andra internationella projekt som har bedrivits under året, övrigt
internationellt arbete och resultat av det internationella arbetet. Där det är möjligt ska
rapporteringen innehålla könsuppdelad statistik.

Pågående EU-projekt och andra internationella projekt
ESF-projekt DigITal äldreomsorg på Gotland
Socialförvaltningen driver ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden,
DigITal äldreomsorg på Gotland.
Projektet DigITal äldreomsorg på Gotland är helt finansierat av Europeiska
Socialfonden (ESF), och budgeten är cirka 6 mnkr fördelat över projektets tre år.
Projektet är avgränsat till medarbetare och chefer på särskilda boenden i egen och privat
regi samt till förvaltningsledningen. Övergripande mål är att enhetscheferna och
medarbetarna ska öka sin digitala kompetens och att medarbetarna aktivt ska kunna
använda och ta initiativ till vardagsteknik utifrån de boendes behov.
Vad gäller övriga internationella kontakter så är DigITal äldreomsorg nu också en del av
Digital Skills Map. För att underlätta och främja ett europeiskt utbyte om framtidens
digitala kompetenser har man i Berlin skapat en online-utbytesplattform för exempel på
god praxis, innovativa metoder och modeller inom yrkesutbildning. The DIGITAL
SKILLS MAP (Digitala färdkartan) styrs och administreras i Berlin av senatens
avdelning för integration, arbetsmarknad och sociala tjänster (SenIAS), inom ramen för
"Urban Agenda for EU" med europeiska partners.

Övrigt internationellt arbete
Socialförvaltningen har inte haft något övrigt internationellt arbete under 2021.
Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det
internationella arbetet
ESF-projektet DigITal äldreomsorg kommer att slutredovisas i mars 2022. Dock finns
många positiva effekter av arbetet i projektet och bedömningen är att syftet med
projektet har uppnåtts.
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Regionstyrelsen

Uppföljning av den internationella strategin - RSF
Ärendebeskrivning

Uppföljning av den internationella strategin ska göras årligen i verksamheternas
verksamhetsberättelser. Regionstyrelseförvaltningens uppföljning framgår i det
följande:
Pågående EU-projekt och andra internationella projekt






OECD Territorial Review
Vägar till hållbar utveckling
Gemensam digital plattform
TFA Sydost
Region Gotland - Berislav Municipality

Övrigt internationellt arbete

ICLD-projektet med Kibaha som regionen driver och där enhetschef för social
hållbarhet sitter i styrgruppen har på grund av pandemin i princip varit vilande.
RSF regional utveckling har medverkat i nätverksaktiviteter inom ramen för de av
Region Gotland prioriterade internationella nätverken. Deltagande i internationella
nätverk har främst skett genom digitala möten, framförallt genom arrangemang av
CPMR och UBC.
Region Gotland är ordförande och sammankallande i CPMR Sverige-gruppen.
Arbetet med att revidera internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
inleddes hösten 2020 och slutfördes våren 2021. Regionfullmäktige antog
Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024 i juni 2021.
Under 2021, har arbetet slutförts med att ta fram det operativa programmet för
ERUF i Småland och öarna tillsammans med de andra länen i programområdet, samt
det operativa programmet för Interreg Central Baltic. Förvaltningen har även bistått
Tillväxtverket i framtagandet av omställningsplan för Gotland samt operativt
program för Fonden för en rättvis omställning (FRO). Arbetet med att ta fram
regionala handlingsplaner inom ESF + har inletts tillsammans med de andra länen i
Småland och Öarna. Information om arbetet regionalt har ägt rum via Partnerskapet
för EUs Fonder och Program på Gotland och via Tillväxtrådet.
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RSF regional utveckling har arbetat med internationell marknadsföring av Gotland på
den tyska marknaden. Detta har gjorts framförallt genom samarbete med Visit
Sweden som arbetat aktivt med att attrahera tyska journalister att åka till Gotland och
göra reportage. Detta har skett genom ett samfinansierat projekt, där destination
Gotland är medfinansiär.
Förutom detta har Gotland tagit emot journalister från andra länder, bland annat
England. Även där har vi planerat och genomfört program.
Arbetet med Energimyndighetens uppdrag, att möjliggöra att Gotland blir ett
pilotområde för Sveriges omställning till ett hållbart energisystem, har medfört ökat
internationellt intresse för Gotland inom energiomställning. Region Gotland har
genom etablerandet av Energicentrum Gotland tagit tillvara det internationella
intresse och haft erfarenhetsutbyten med andra regioner , bland andra Samsö.
RSF regional utveckling har tagit fram en Strategi för smart specialisering i Gotlands
Län 2021 – 2027. Inom ramen för det arbetet har internationell omvärldsbevakning
och erfarenhetsutbyte ägt rum.
Arbetet med OECD Territorial Review Gotland har fortlöpt under 2021. Arbetet har
omfattat genomförande av 2 digitala besöksprogram och ett fysiskt besöksprogram
på Gotland. I december fick RSF regional utveckling ta del av det första utkastet från
OECD.
Avdelningen kvalitet och kansli ansvarar för projektet Innovationssystem Gotland
inom Partnerskapet med Uppsala Universitet. Inom projektet sker internationella
kontakter tillsammans med Uppsala universitet till exempel via projektet Enlight.
Chef för avdelningen kvalitet och kansli sitter för Region Gotlands räkning i styrelsen
för internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD). Internationella möten har på
grund av pandemin hänvisats till digitala arenor genom en punkt på varje
styrelsemötes agenda. Styrelsearbetet förbereds tillsammans med strateg i
internationella frågor och medlem i det regionala utvecklingsutskottet (REGU).
Upphandlingsstödsenheten bidrar för Region Gotlands räkning till den nationella
samordningen för Hållbar upphandling. Den nationella samordningen har i uppdrag
att genomföra uppföljningar av leverantörer och leverantörskedjor som förekommer
utanför Sveriges gränser. Resultatet av uppföljningarna delas sedan mellan Sveriges
regioner. Under 2021 genomfördes ett antal uppföljningar inom samarbetet. Region
Gotland stod som beställare för en revision på ett företag med fabriker i ett flertal
länder. I revisionen deltog chefer från produktionsanläggningar i Sydafrika och
Mexiko som fick frågor om arbetsmiljö, levnadslöner, antikorruption och
miljöarbete. Leverantören påvisade ett gott arbete och blev godkänd. Vidare har
upphandlingsstödsenheten varit delaktig i annat arbete inom den nationella
samordningen för hållbar upphandling under 2021. Genom arbetet bidrar Region
Gotland till FN:s globala mål i Agenda 2030 och delmål 12.7: Främja hållbara
offentliga upphandlingsmetoder.
Exempel på internationella möten och utbyten under 2021
 SKR:s internationella dag den 27 januari, digitalt möte från Stockholm, med deltagande av
tjänstepersoner
 Region Gotlands interna internationella nätverk har haft 7 möten under 2021: 1/2, 29/3, 3/5,
15/6, 7/9, 27/10, 20/12.
 Partnerskapet för EU:s Fonder och program på Gotland har haft 4 mötestillfällen: 22/9
 Förvaltningen har deltagit i lanseringen av Interreg Central Baltic Programme 15/11
 Förvaltningen arrangerade ett öppet möte om EUs Fonder och Program den 17/11 med
medverkan av Stockholmsregionens Europaförening.
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 Hansa-dagarna i Riga den 19-21 augusti genomfördes utan medverkan av andra Hansestäder fysiskt
på plats. Tjänstepersoner och representanter från regionstyrelsen och delegater deltog digitalt.
Höstkommissionen
i HANSAN ägde rum den 16 oktober i Neuss, Tyskland, med representation

från regionstyrelsen.
 Energicentrum arrangerade elflygsdag på Visby flygplats den 1/10 med deltagande av internationell
media
Förvaltningen
arrangerade OECD study mission till Gotland den 4-8 oktober

 CPMR Baltic Sea Commission general assembly den 23 september med deltagande av
regionstyrelse och tjänsteperson från förvaltningen.
CPMR
General Assembly och Political Bureau den 13-14 oktober, som ägde rum digitalt, med

deltagande av regionstyrelsen och en tjänsteperson från förvaltningen.
 CPMR Political Bureau den 26/3 med representation av regionstyrelse
 Peer review den 16 juni med Région Corse (Korsika) och CPMR om smart specialisering
 Region Gotland var värd för Estlands ambassadör den 2/6, med representation av
regionfullmäktiges ordförande och medverkan av riksdagsledamöter, sakkunniga strateger från
förvaltningen
 Via medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening, SKR och CPMR har förvaltningen tagit
del av programinnehåll i förslagen för EU:s sammanhållningspolitik, sektorsprogrammen och
återhämtningsfonden. Vid det regionala utvecklingsutskottets sammanträden och vid möten med
Partnerskapet för EU:s Fonder och Program på Gotland, vid Tillväxtrådets möten, samt vid det
internationella interna nätverkets möten har förvaltningen informerat.
 Därutöver har det omvärldsbevakats och delats erfarenheter med andra regioner genom deltagande
i de internationella nätverkens digitala aktiviteter, och via nätverksträffar för EU-samordnare på
SKR.
 Förvaltningen har deltagit i nationella nätverksträffar som Tillväxtverket bjuder in till om
revideringen av Östersjöstrategin.
Förvaltningen
har deltagit i lanseringen av Horisont Europa den 10 februari

 Förvaltningen bistår i beredningen av ärenden till ICLD:s styrelsemöten.
 Deltagande i regional referensgrupp till framtagande av effektrapport om Covid-19 på
sammanhållningspolitiken som beställts av Europaparlamentets kommitté för regional utveckling.

Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet

Synlighet för Gotland, tillgång till kvalificerad analys, påverkansmöjligheter inom EU,
omvärldsbevakning som utgår från Gotlands intressen och möjligheter, information
om utlysningar och samarbeten inom Europa, erfarenhetsutbyten med andra öar och
kustregioner, goda internationella exempel kring de styrkeområden vi arbetar med,
såsom kulturarv, hållbar samhällsplanering, hållbar besöksnäring och mat- och
livsmedel, samt energiomställning. För de deltagande är internationella utbyten och
omvärldsbevakning betydelsefulla för att kvalitetssäkra arbetet med framtagande av
bland andra RUS:en, genomförandeprogrammen av RUS, strategi för smart
specialisering.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Lena Larsen
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SBF, internationellt arbete 2021.
I följande aktiviteter och engagemang inom ramen för Region Gotlands internationella nätverk
och åtaganden har SBF deltagit under 2021. Pandemin har starkt påverkat möjligheten till
internationellt arbete under året.
Union of the Baltic Cities (UBC)
Från den 20 september 2021 tillträdde Frida Brunner, projektledare/enhet Plan rollen som
förvaltningens representant i Regionens internationella nätverk som leds av
Regionstyrelseförvaltningen (RSF). Det innebär bl.a. medverkan i Region Gotlands engagemang
i det av Regionen prioriterade internationella nätverket - Union of the Baltic Cities (UBC) inklusive
delnätverket - Planning Cities Commission. Formellt tar Frida plats i styrelsen för - Planning Cities
Commission - den 1 januari 2022, efter den tidigare stadsarkitekten, Christian Hegardt, som
slutade sin tjänst den 20 september 2021. Nätverket har under många år träffats i någon av
medlemsstäderna för att i workshopformat studera lokala viktiga stadsbyggnads-uppgifter.
Nätverkande med kollegor inom planeringsprofessionen från andra länder och städer är en
synnerligen viktig del av utbytet inom Planning Cities, och det syftar också till att genom
seminarierna ge stöd och råd i planeringsfrågor till de arrangerande kommunerna. Under hösten
2021 anordnades, trots pandemin, en work-shop (fysiskt möte) i Rostock. Region Gotland hade
dock inte möjlighet att delta.
DiSa – Digital Samhällsbyggnad

Projektet har genomförts 2018-2021 med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region
Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1.
Projektet DiSa, Digital samhällsbyggnad, har genom att skapa sömlös digital
samhällsbyggnadsprocess gjort det enklare företagare, boende och besökare att få tillgång till
information, påverka och hantera ärenden kopplade till samhällsbyggnad på Gotland.
DiSa-projektet pågick 2018-2021 och hade följande mål:
 Bättre service och snabbare beslut – Företagare, boende och besökare hittar, förstår och
använder informationen de behöver för att planera och genomföra sitt byggprojekt.
 Ökad transparens och tillgänglighet – Kunden kan följa och hantera sitt ärende via
gotland.se
 Hållbar samhällsutveckling – Kunden bjuds in till dialog och delaktighet.
Intresset för DiSa, både externt och internt, har under hela projekttiden varit stort.
Presentationerna har under 2021, till följd av pandemin, uteslutande gjorts digitalt. De
internationella presentationer som DiSa genomfört under 2021 var:
 12th EUSBSR Annual Forum – Union of the Baltic Cities
 Smart City Sweden – Miljödepartementet i den kinesiska staden Shenzhen
Bomba Suecia, pågående samarbete.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Räddningstjänsten har sedan ca 10 år ett fortlöpande utbyte med en brandstation i Chile, Bomba
Suecia. Inledningsvis skänktes brandbilar från Gotland. Personal på räddningstjänsten har
tidigare deltagit med ledningshjälp vid skogsbränder, och utbildat brandmän från Chile. Under
2021 har Räddningstjänsten inte haft kontakt eller samarbete men samarbetet kommer att pågå
framgent.
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Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024
Gotland påverkar och påverkas av omvärlden. Som ö-region har Gotland alltid varit öppet
för influenser från omvärlden, något som fortfarande är fallet, inte minst genom internationellt samarbete. Allt detta stärker förmågan till förnyelse och omställning.
Den ökade globaliseringen och regionernas ökade betydelse i Europa innebär att Region
Gotland, med ansvar för regional utvecklingspolitik, har en viktig roll att fylla internationellt som företrädare för Gotland och därmed säkerställa att regionens intressen och internationella samarbetsmöjligheter tillvaratas.
Region Gotland har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. Samarbeten inom EU underlättas av att det finns gemensamma strukturer och finansieringsmöjligheter. Samtidigt
sker samarbeten även med regioner utanför EU. Geografin avgör inte val av samarbetspartners, utan det är mervärdet i Region Gotlands verksamhetsutveckling och mervärdet för
Gotland och gotlänningarna som är avgörande.
Förutsättningar

Ett framgångsrikt internationellt samarbete kräver fortlöpande kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som bland tjänstepersoner. Språkkunskaper, kunskaper om det europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kunskaper om samhällsförhållanden och kultur
i andra regioner, kompetens i projektledning och projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla Gotlands roll på den internationella arenan.
De rådande ekonomiska förutsättningarna inom Region Gotland medför stor arbetsbelastning på de olika förvaltningarna. Detta får dock inte lägga hinder i vägen för ett strategiskt
fortsatt utvecklingsarbete. Även om arbetet med till exempel EU-projekt kan ses som
tidskrävande är det, om kärnverksamheten får stå i fokus, en investering för framtiden som
utvecklar medarbetarna och organisationen samtidigt som det kan tillföra externa medel.
Syfte

Allt internationellt arbete ska syfta till ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling,
lokalt och globalt. Den internationella strategin klargör hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040,
som är en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland.
Strategin syftar även till att ge ramar för Region Gotlands samtliga nämnder och förvaltningar att integrera det internationella arbetet i sina verksamheter.

Ärendenr RS 2020/1254 Datum 2021-06-21

Mål

De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
 att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt
 att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Internationalisering ska vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde, utan ett ansvar för alla nämnder och förvaltningar där sakkunskap finns. Goda kontakter med nationella myndigheter
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och nätverk ökar möjligheterna till framgång i det internationella arbetet. Genom vårt internationella samarbete kan vi bidra till demokratisk utveckling på lokal och regional nivå i
andra länder.
Genom att sträva mot de uppsatta målen ska Region Gotlands internationella arbete leda
till:
 ökad internationell samverkan mellan olika aktörer som ger en tydlig nytta för den egna
verksamheten och gotlänningarna,
 en ökad extern finansiering genom olika samarbetsprojekt,
 en ökad kompetens inom Region Gotland, men även hos andra aktörer på Gotland, genom erfarenhets- och kunskapsutbyte,
 en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund, samt
 en tydligare roll för Region Gotland i nationella och internationella sammanhang, samt
en förstärkt position av varumärket Gotland.
Region Gotlands behov och långsiktig nytta ska styra engagemang och deltagande i det internationella arbetet. Målen ska brytas ner och konkretiseras per nämnd, och aktiviteter redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Till stöd för arbetet finns ett nätverk som utgörs
av förvaltningarnas utsedda internationella kontaktpersoner.
Prioriteringar

Region Gotlands internationella arbete tar sin utgångspunkt i Vårt Gotland 2040, vilken
bygger på En nationell strategi för hållbar regional tillväxt, Agenda 2030 samt EU:s klimatmål 2050.
Det är viktigt att Region Gotland prioriterar utifrån mervärde, nytta och resurser inför
medverkan i projekt och nätverk och för andra åtaganden med koppling till det internationella arbetet. Region Gotland finns representerat i flera nationella nätverk och beredningar,
bland annat inom Sveriges kommuner och regioner (SKR). Medlemskapen är viktiga att aktivt nyttja för kunskapsinhämtning och påverkansarbete. Region Gotland prioriterar att aktivt arbeta med medlemskapen i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR),
Union of the Baltic Cities (UBC), Organization of World Heritage Cities (OWHC) samt
Stockholmregionens Europakontor. Region Gotlands engagemang i Hansan är fortsatt en
prioriterad uppgift. Region Gotland prioriterar även sitt engagemang i ICLD.
Det är viktigt att sakfrågan i första hand styr det internationella arbetet och inte geografin.
Genom att säkerställa att projekt och samarbeten ligger i linje med övriga befintliga strategier kan de skapa ett mervärde i Region Gotlands verksamheter och det regionala tillväxtarbetet.
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Arbetssätt

Region Gotlands internationella arbete ska vara ett verktyg för att nå de mål och inriktningar som är fastställda i styrdokument. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och samtidigt
vara målinriktat, såväl vid studiebesök och konferenser som vid medverkan i projekt. Resultat och erfarenheter från projekt, resor och konferenser ska dokumenteras, spridas och
delas med kollegor på hemmaplan. Nya kontakter och möjliga projektidéer ska följas upp.
Genom att arbeta på detta sätt blir Region Gotland en relevant, attraktiv och kunnig samarbetspartner som samtidigt bidrar till ökad förståelse för mervärdet av internationell samverkan på Gotland.
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För att skapa förutsättningar för engagemang i nätverk och andra utvecklingsaktiviteter avsätts medel i regionstyrelseförvaltningens budget med syftet att stimulera förvaltningarna
att arbeta med internationella aktiviteter.
För att uppnå Region Gotlands mål med det internationella arbetet krävs ofta samverkan
med andra aktörer. Region Gotland har bland annat en överenskommelse om samverkan
med Länsstyrelsen i Gotlands län där internationella frågor ingår, liksom en partnerskapsöverenskommelse med Uppsala universitet Campus Gotland, där internationalisering är ett
av samverkansområdena.
Framgångsfaktorer

Ärendenr RS 2020/1254 Datum 2021-06-21

För att Region Gotland ska uppnå målen med den internationella strategin krävs:
 Tydliga prioriteringar som utgår från Region Gotlands strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till ordinarie verksamhet och dess behov.
 Långsiktighet, uthållighet och aktivt engagemang – nya kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan därför inte alltid ses direkt.
 Att Region Gotland aktivt ska identifiera möjligheterna för delfinansiering av verksamhetsutveckling via externfinansiering som ligger väl i linje med styrdokument och utvecklingsmål.
 Tydlig styrning och uppföljning från såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningarna för ett hållbart och långsiktigt internationellt arbete.
 Att Region Gotlands aktivt och strategiskt använder sig av medlemskapen i nationella
och internationella nätverk för påverkansarbete, kunskapsutveckling och nya perspektiv
för både politiker och tjänstepersoner.
Medverkan ska värderas utifrån relevans, mervärde, kostnad och arbetstid/restid. Deltagandet ska kontinuerligt utvärderas, följas upp och redovisas.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för den verksamhetsutveckling som kontinuerligt
behövs för att förbättra, anpassa eller förändra regionens verksamheter för att möta omvärldsförändringar och för att nå uppsatta mål. Viktiga förutsättningar för verksamhetsutveckling skapas genom ett internationellt fokus, där personella och finansiella resurser avsätts för att få tillgång till extern projektfinansiering, omvärldsinformation, kompetens och
idéer.
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GENOMFÖRANDE – ansvar och arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs och utser varje mandatperiod politiska representanter till internationella nätverk. Rapportering av det internationella arbetet görs årligen till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.
Regionstyrelsen leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och ansvarar
även för långsiktiga relationer i de internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut om val av politiska företrädare till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter och permanent deltagande i kommittéer och arbetsgrupper.
Rapportering av det internationella arbetet görs årligen till regionstyrelsen i samband med
årsredovisningen. Regionstyrelsen beslutar även om eventuell revidering av strategin.
Nämnderna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och
att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt de samarbeten och nätverk som
är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG) utgör styr/avstämningsgrupp för koncernövergripande
frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar för och bevakar den internationella utvecklingen inom

sina respektive områden, samt för att undersöka möjligheten till extern medfinansiering av
beslutad verksamhetsutveckling. Förvaltningscheferna ansvarar också för att utse en internationell kontaktperson till det interna internationella nätverket.

EU-samordnaren är övergripande kontaktperson för Region Gotlands internationella nätverk och har i uppdrag att:
 hålla sig à-jour med EU-agendan och utveckling som påverkar Region Gotland och
Gotland i stort
 bistå de förtroendevalda representanterna för Region Gotland i de internationella nätverken och stödja förvaltningarna i nätverksaktiviteter
 sammankalla Region Gotlands interna internationella nätverk.

Ärendenr RS 2020/1254 Datum 2021-06-21

Regionstyrelseförvaltningens finansierings- och projektkontor bistår Region Gotlands
samtliga verksamheter med aktuell information om projektstöd, finansieringsmöjligheter
och omvärldsbevakning.

Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner företräder den egna förvaltningen i

Region Gotlands internationella nätverk. Kontaktpersonen ska, med stöd av EU-samordnaren ansvara för informations- och kunskapsförmedling med syftet att stimulera förvaltningens internationella arbete. Tillsammans bildar kontaktpersonerna ett nätverk som träffas regelbundet för kunskaps- och informationsutbyte.
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Uppföljning och utvärdering

Ärendenr RS 2020/1254 Datum 2021-06-21

Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet beskrivs, rapporteras och utvärderas i nämndens verksamhetsberättelse. Redovisningen ska innehålla:
 Pågående EU-projekt och andra internationella projekt.
 Övrigt internationellt arbete.
 Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet.
 Där det är möjligt ska rapportering ske med könsuppdelad statistik.
För att tydliggöra det internationella arbetet och visa på resultat ska årligen en sammanställning med goda exempel redovisas. Detta görs av EU-samordnaren i samarbete med förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. För den regiongemensamma utvärderingen
ansvarar regionstyrelsen. Syftet är att det arbetssätt som tillämpas för det internationella arbetet blir mer resultat- och kunskapsinriktat. Fokus läggs på ett ökat lärande i verksamheterna.
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Företeckning över Region Gotlands internationella nätverk
Stockholmsregionens Europakontor

Region Gotland är medlem av Stockholmregionens Europaförening som äger Stockholmregionens Europakontor. De har sin bas i Bryssel och verksamheten syftar till att hålla
Stockholmsregionen à-jour med EU-agendan samt profilera regionen i Bryssel. Region
Gotland har en styrelseplats i Stockholmregionens Europaförening och kan på så sätt vara
med och påverka utvecklingen av organisationen.
Hemsida: http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kronor (2020).
Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe (CPMR)

Nätverket består av cirka 120 regioner från 28 länder och har till syfte att påverka EU så att
EU:s politik främjar en balanserad territoriell utveckling. Gotland har varit medlem i
CPMR sedan tidigt 1990-tal och är idag medlemmar i två av nätverkets sex arbetsgrupper:
Island Commission som arbetar med ö-frågor, och Baltic Sea Commission som arbetar
med Östersjörelaterade frågor. För Gotland är det viktigt att vara aktiva inom detta nätverk
för regionala utvecklingsfrågor där vi kan möta andra regioner med liknande utmaningar.
Hemsida CPMR: www.cpmr.org
Hemsida Baltic Sea Commission: http://www.balticseacommission.eu
Hemsida Island Commission: http://www.islandscommission.org/en
Årlig medlemsavgift:19 228 euro (CPMR 7 636 euro, Baltic Sea Commission 7 000 euro,
Island Commission 4592 euro). (2020)
Union of the Baltic Cities (UBC)

UBC är ett nätverk med cirka 100 medlämsstäder från länder i Östersjöområdet. Huvudsyften är att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan städerna, och här kan Region
Gotlands kommunala uppdrag få input i sitt arbete, samt hitta partners till eventuella projekt. Arbetet är uppdelat i sju arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett omtag under 2015 då arbetsgrupper slogs ihop, en ny hemsida lanserades och inriktningen i nätverket ändrades och
mer fokus lades på projektsamarbete och erfarenhetsutbyte. Sekretariatet är placerat i
Gdansk.
Hemsida: www.ubc.net
Årlig medlemsavgift: 3250 euro (2020).

Ärendenr RS 2020/1254 Datum 2021-06-21

Organization of World Heritage Cities (OWHC)

Ett nätverk för städer som finns med på FN:s världsarvslista; platser värda att bevara för
framtiden. OWHC samarbetar framför allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare.
Sekretariatet ligger i Quebec. Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt sekretariat för nordvästra Europa och Nordamerika i
Regensburg.
Hemsida: http://www.ovpm.org/.
Årlig medlemsavgift: 2700 euro (2020)
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Hansan

Hansan är ett nätverk med mer än 190 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd
för Hansedagen, där 75-120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper
och konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna.
Det finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer
utan till enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck.
Gotland innehar platsen som vice ordförande både i nätverket och i föreningen. Gotland
står värd för Hansadagarna 2025.
Hemsida: www.hanse.org.
Årlig medlemsavgift: Ingen medlemsavgift. (Varje organisation täcker sina egna kostnader
för deltagande i olika aktiviteter, årlig kostnad för web-medverkan är 50 euro).
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL)

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk,
administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt önätverk där Bornholm, Gotland och Åland deltar. Nätverket fokuserar på särskilda
utmaningar och möjligheter inom ”glesbygden”, förnärvarande och framöver är integrationsfrågor prioriterad ur olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/.
Årlig medlemsavgift: Arbetstid (övriga kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. SKR är ICLD:s huvudman. Lunds
Universitet, Region Gotland och SKR utgör ICLD:s styrelse.
Hemsida: www.icld.se
Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Ärendenr RS 2020/1254 Datum 2021-06-21

Medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner och regioner som har till uppgift att
stötta och bidra med verksamhetsutveckling och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. (SKR) SKL har till uppgift att ge service och professionell rådgivning inom alla de områden kommuner och regioner är verksamma. Region Gotland är aktiva inom flera nätverk och beredningar som drivs av (SKR), både på tjänstepersonnivå
och politikernivå.
Hemsida: www.skr.se
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Internationalisering – så kan ni göra!
Planera och aktivera!

Vill ni ha inspiration och tips för att utveckla er verksamhet? Den här lathunden
kan hjälpa er med verksamhetsutveckling genom internationalisering.

Lär och utveckla!
Varför internationalisering?



















Nå målen i Agenda 2030 och i Vårt Gotland 2040
Uppnå mål i Region Gotlands styrmodell
Stärker den egna verksamheten och utvecklar yrkesrollerna
Vi är en del av den globala ekonomin och arbetsmarknaden
Verksamhetsutvecklande och kompetenshöjande
Skapar synergieffekter – behov, samband och kreativitet
Ökar förståelse av omvärlden
Genom andra får vi syn på oss själva
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
Utmanar invanda föreställningar
Stärker arbetsglädje, social kompetens och språkkunskaper

Verksamhetsplanering och styrning






Nätverkande






Vårda era relationer och bygg nya
Svara på förfrågningar om deltagande eller vidarebefordra
Ta hand om eldsjälarna
Dra nytta av ö-läget och våra nätverk
Utnyttja evenemang eller beslutstillfällen - timing

Nyttor och mervärde

Spana och hämta hem!

Stärker varumärket Gotland
Möjligheter till extern finansiering
Delta i andra länders utveckling och demokratisering
Erfarenheter och berikande för organisation och individ
Inspiration och samhörighet genom nätverkande
Kapacitetsbyggande på hemmaplan

Verksamhetsutveckling





Marknadsföring
Var stolta över det ni redan gör!
Lyft nyttorna och mervärdet
Berätta och sprid goda exempel internt och externt
Be kommunikatörerna om hjälp med spridningen
Ge projekt och deltagare tid och utrymme att marknadsföra

Lyft blicken! Hur gör andra?
Diskutera hur internationella samarbeten kan bidra till er egen
verksamhetsutveckling
Skaffa inspiration och kunskap från andra projekt/samarbeten
Ge några medarbetare i uppgift att omvärldsbevaka
Internationalisering på agendan

Berätta och sprid!






Planera in mål och aktiviteter i VP:n
Ha tydliga mätbara målsättningar
Identifiera synergierna för ordinarie verksamhet
Ge tid initialt till uppstartsarbete
Investera i kunskap, tid och relationer





Gör internationellt arbete till en stående punkt på agendan/dagordningen
Inventera och ta tillvara erfarenheter som medarbetare redan har
Lyft fram det arbete som redan görs!

Agera – så går ni vidare!
Börja så här:







Finansiella instrument
Kontakta EU-samordnaren
Läs den internationella strategin
Kontakta internationella nätverket
Läs information på gotland.se
Omvärldsbevaka
Ta del av aktivitetsförslagen nedan

Förslag på aktiviteter



















Inventera era behov – kan något utvecklas genom internationalisering?
Synliggör och lyft internationellt arbete i er VP
Låt internationellt arbete bli en stående punkt på dagordningen
Olika medarbetare får 5 minuter att presentera relevant omvärldsbevakning på
avdelnings- eller enhetsmöten.
Inventera de relevanta nätverk som finns för er verksamhet
Bjud in nätverksrepresentanter till digitala möten 1-2 ggr/år
Kontakta andra projekt för kunskapsinhämtning
Samla erfarenheter och synliggör pågående aktiviteter och projekt
Skicka deltagare till seminarier och kunskapshöjande insatser
Arbeta med spridning av de projekt ni deltar i
Hitta en rimlig målsättning genom dialogmöten
Fundera på vilka verktyg ni behöver och ta hjälp av andra
Synliggör nyttan för er verksamhet – kvalitet och lärande
Ta del av nyhetsbrev och sprid vidare
Visualisera ert arbete på webben och i sociala media (t.ex. Instagram-kontot)
Låt era eldsjälar berätta
Be EU-samordnaren om ett vägledande samtal
Delta i lokala informationsmöten om EU:s fonder och möjligheter




EU:s fonder och program
Regionala anslagsmedel (1:1-medel)

Informationskanaler






Information på gotland.se
Internationaliseringsgrupp på Insidan
Representanterna i internationella nätverket
Skriftlig information om internationellt arbete i regionstyrelsen, reserapporter
Nyhetsbrev, t ex från SKR

Så här kan projekt- och finansieringsfunktionen stötta förvaltningarna:












Information om EU:s strukturfonder
Coachning av verksamhetsutvecklande relevanta projektmöjligheter
Feedback på förändrings- och projektlogik, samt projektansökningar
Lotsa potentiella projektidéer till rätt fond och finansiär
Stöd och coachning till interna befintliga och potentiella projektägare med
ansökningar om 1:1-medel (medel för regional utveckling)
Stötta projektägare i planering av projektekonomi
Bistå regionens strateger och förtroendevalda i internationella nätverk, utbyten
och samarbeten
Kontakter med externa aktörer kring internationalisering
Använda det internationella nätverket som informationskanal
Föra samman personer mellan förvaltningarna kring internationalisering
Förmedla goda exempel och stimulera till lärande genom internationella projekt
och utbyten

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 12

Sida 1 (2)

Uppföljning av den internationella
strategin 2021

Ärendenummer: HSN 2021/13
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 9
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

I samband med verksamhetsberättelsen ska samtliga förvaltningar redovisa
aktiviteter utifrån Region Gotlands internationella strategi.
Sedan 2020 pågår projektet Innovationssystem Gotland i samverkan med
Uppsala universitet och Science park. Projekt pågår under två år och har
tilldelats 16,2 miljoner inom ramen för strukturfondspartnerskapet i Småland
och Öarna, samt regionala utvecklingsmedel. Syftet med projektet är att
utveckla förmågan att uppmuntra och ta tillvara på medarbetares inom hälsooch sjukvårdens idéer med innovationspotential.
Under år 2021 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte deltagit i något nytt
EU-finansierat projekt eller annat internationellt projekt. På grund av
pandemin covid-19 har deltagandet i konferenser varit begränsat och inga
internationella besök där förvaltningen har varit värd har förekommit.
Via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ges möjligheten att följa
pressmeddelanden och publikationer då SKR bevakar och ger stöd i EU- och
internationella frågor.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 9
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2021/13
12 januari 2022

Elin Gottfridsson
Nämndsekreterare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppföljning av den internationella strategin
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning

I samband med verksamhetsberättelsen ska samtliga förvaltningar redovisa aktiviteter
utifrån Region Gotlands internationella strategi.
Sedan 2020 ingår pågår dock projektet Innovationssystem Gotland i samverkan med
Uppsala universitet och Science park. Projekt pågår under 2 år och har tilldelats 16,2
miljoner inom ramen för strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna, samt
regionala utvecklingsmedel. Syftet med projektet är att utveckla förmågan att
uppmuntra och ta tillvara på medarbetares inom hälso- och sjukvårdens idéer med
innovationspotential.
Under år 2021 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte deltagit i något nytt EUfinansierat projekt eller annat internationellt projekt. På grund av pandemin covid-19
har deltagandet i konferenser varit begränsat och inga internationella besök där
förvaltningen har varit värd har förekommit.
Via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ges möjligheten att följa
pressmeddelanden och publikationer då SKR bevakar och ger stöd i EU och
internationella frågor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021
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Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Uppföljning av internationell strategi 2021

1. Bakgrund
Den 21 juni 2021 antog regionfullmäktige en reviderad version av Internationell strategi för
Region Gotland 2021 - 2024. Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas till regionfullmäktige. Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade internationella
arbetet som respektive förvaltning genomfört under året.
Uppföljningen till regionfullmäktige omfattar en beskrivning per förvaltning/nämnd av
EU-finansierade och andra internationella projekt som har bedrivits under året, övrigt internationellt arbete och resultat av det internationella arbetet. Där det är möjligt ska rapporteringen innehålla könsuppdelad statistik.
Nedan beskrivs det arbete inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ansvarsområde
som pågår och som i vissa fall avslutats under året. Detta år har präglats av coronapandemin vilket medfört att det mesta av förvaltningens internationella arbete har begränsats eller helt pausats.
Nedanstående tre punkter har beaktats vid redovisningen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är en stor förvaltning med många avdelningar. Av den anledningen redovisas
varje avdelning för sig.
1. Redovisa pågående EU-projekt och andra internationella projekt
Namnge vilka projekt avdelningen är delaktig i som helt eller delvis är finansierade av externa finansiärer, se exempel på externa finansiärer nedan. Ange projektnamn, en mening
som beskriver syftet med projektet, belopp extern finansiering, namn på extern finansiär,
projektperiod (datum projektstart-slut).
Avser projektverksamhet som finansieras helt eller delvis av externa finansiärer.
Exempel på externa finansiärer: EU:s fonder och program, såsom den Europeiska regionala utvecklingsfonden, den Europeiska socialfonden, Interreg Central Baltic, ERASMUS,
Horisont Europa (se https://gotland.se/euprogram ), Nationella myndigheter, ICLD – Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, Svenska institutet.
2. Redovisa övrigt internationellt arbete

Ärendenr RS BUN & GVN 2021/11 Datum 2022-02-08

Exempel på sådana aktiviteter kan vara: internationella besök och utbyten, värdskap för
konferenser, seminarier, möten eller evenemang med internationella deltagare, deltagande i
aktiviteter som arrangeras av något av de internationella nätverk som Region Gotland är
medlem i, internationell marknadsföring, deltagande i internationella mässor.
3. Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet
Utifrån de redovisade projekt och aktiviteter i denna uppföljning, beskriv på vilket sätt
dessa har påverkat avdelningens möjlighet att genomföra sitt uppdrag. Har pågående alt.
genomförda projekt/aktiviteter haft påverkan på verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet?
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2. Avdelning Förskolan
Förskolan Gotland deltar i ett ESF projekt inom kompetensförstärkning, framtidens barnskötare i fokus. Projektet löper på till februari 2023. Det handlar om att stärka ställningen
på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer
som står långt från arbetsmarknaden, och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och
arbetsmarknadens behov.
Bakgrund till detta är att utbildningssektorn på Gotland står inför stora rekryteringsutmaningar när det gäller flera olika yrkeskategorier, däribland förskollärare, lärare i fritidshem
och barnskötare. Kommande pensionsavgångar, Gotlands geografi och demografiska utmaningar i kombination med en nationell lärarbrist utgör en del av problemet. Det här projektet syftar till att stärka barnskötares ställning på arbetsmarknaden genom validering av
befintliga kompetenser och utbildning kopplat till nuvarande och framtida kompetensbehov. Dessutom har projektet som ytterligare syften att ta fram och implementera en kompetenstrappa för förskola respektive fritidshem, undersöka förutsättningar för att införa en
tredje yrkeskategori samt ta fram en plan för breddad rekrytering. Projektet kan då fungera
som ett lärandeprojekt hur man långsikt går tillväga för att säkerställa kompetensförsörjningen och även rusta medarbetarna inom sin nuvarande anställning.
En annan bakgrund till projektet är att det finns cirka 130 tillsvidareanställda medarbetare
inom Region Gotland som anställts som barnskötare utan en formell utbildning eller med
bristande utbildning. Med anledning av det svåra rekryteringsläget och att det under lång tid
funnits för få utbildade barnskötare, bland annat i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
vikariepool, har outbildad personal anställts. Anställningarna har blivit långvariga och konvertering till en tillsvidareanställning har skett.
Vidare finns ett problem när det gäller fördelning mellan män och kvinnor. När det gäller
den kommunala verksamheterna är - per september 2020 - 225 barnskötare tillsvidareanställda i förskolan varav 96 procent är kvinnor. I grundskolan är motsvarande siffra 78
barnskötare, varav 67 procent är kvinnor. Att uppnå en jämnare könsfördelning inom
gruppen barnskötare är också en aspekt vi önskar belysa i projektet.

Ärendenr RS BUN & GVN 2021/11 Datum 2022-02-08

Förvaltningen har konstaterat att utbildningsbehovet är stort och detta projekt har för avsikt att vara en pilot där målet är att höja och validera kompetensen hos cirka 40-50 medarbetare under en tvåårsperiod. Kompetenshöjande insatser ska bidra till att öka trygghet och
likvärdigheten för barnen, stärka medarbetarnas personliga utveckling samt främja arbetsmarknaden på Gotland.

3. Avdelning Särskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2021.
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4. Avdelning Grundskolan
4.1 Klinteskolan

Ärendenr RS BUN 2018/7 & GVN 2018/5 Datum 2018-01-31

Tyvärr har även 2021 begränsat skolans internationella arbete. Varje klass arbetar med
de globala målen, men redovisningar mellan klasserna som mynnar ut till konserten och
det öppna huset blev inställt i år pga. pandemin. Skolans avsikt är att fortsätta det långsiktiga internationella arbetet så fort vardagen blir så normal som möjligt igen.
Klinteskolan har under 20 års tid engagerat sig i internationellt arbete. De två längsta projekten är GotZam, ett samarbete med Frälsningsarmén för donation till barnhemmet
ARTECO i Zambia och det andra projektet är Childrens World Price (CWP). Skolan arbetar utifrån olika värdegrundsteman som berör både barn, ungdomar och vuxna. Några
exempel är vattenbristen, psykisk ohälsa och de senaste två åren har skolan fokuserat på
de globala målen i samarbete med CWP. Arbetet integreras i undervisningen under läsåret och varje år i början av juni har skolan normalt ett Öppet Hus då eleverna redovisar
sitt arbete för sina närstående. Skolans duktiga musikelever bjuder på en konsert och
eleverna ställer ut olika alster från slöjden som även går till försäljning. Skolan har ett
långt samarbete med näringslivet i närsamhället som sponsrar med bland annat korv
och bröd till försäljning. Varenda intjänad krona går oavkortat till barnhemmet ARTECO för deras elevers möjlighet till att gå i skolan
4.2 Terra Nova

På grund av coronapandemin har inget besök från Sudan genomförts under 2021. Läsåret
20/21 visade specialpedagog bilder från Knalleskolan i Sudan. Några bilder var från utdelandet av stipendier från föreningen. Det är en viktig del för att eleverna i Sudan ska kunna
gå i skolan. För skolans elever är det en viktig insikt, att alla barn inte får gå gratis i skolan.
Andra bilder visade hur barnen lärde om demokratiprocessen. Den är högst aktuell på
grund av styrningen av landet efter avsättning av president. Läsåret 20/21 har Knalleskolan
genom samarbetet med Terra Novaskolan fått till klassråd och elevråd på Knalleskolan.
Brevväxlingen som skett mellan skolorna och fungerat genom besöken, planeras nu bli digitala, då besök framöver är ovisst. Det kommer att bli både individuella brev och brev
mellan klasser. Elever på Terra Novaskolan är intresserade hur eleverna i Sudan har det och
ställer ofta frågor om det.

Ärendenr RS BUN & GVN 2021/11 Datum 2022-02-08

5. Avdelning Kulturskolan
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2021.
6. Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet har ett uppdrag att öka förståelsen hos eleverna om samspelet mellan det
lokala och globala. Det är skolans målsättning att alla elever involveras i ett internationellt
projekt eller utbyte under sin gymnasietid. Pågående internationella projekt finansieras i
hög grad av externa medel så som stipendier och EU-stöd. En del samarbeten har pågått
under så lång tid som 40 år. I huvudsak sker internationella utbyten inom Europa. På
Wisbgymnasiet bedrivs ett aktivt arbete för att utveckla och öka internationaliseringen.
Arbetet bedrivs inom arbetslag, program och ämnesgrupper.
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Frankrike och Belgien, Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram

En permanent verksamhet som syftar till att öka elevers kunskap om europeisk parlamentarisk demokrati, Europaparlamentet och EU.
Finansiering: I huvudsak egna medel. Europaparlamentets kontor i Stockholm delar ut
vinstpengar i samband med tävlingar.
Effekter och resultat: Återkommande aktiviteter där elever i ambassadörsprogrammet lär
andra elever om EU.
Estland, Nuckö

Utbytet syftar till att ge svenska och estniska elever kunskaper och internationella perspektiv genom att interagera kulturellt, akademiskt och socialt med fokus på bland annat hållbar
utveckling.
Projektperiod: 2021
Finansiering: Nordplus, 203 kkr
Effekter och resultat: På grund av pandemin är projektet försenat. Genomförs tidigast vårterminen 2022.
Tanzania, Kibaha

Ett kommunalt partnerskap som syftar till att skapa medvetenhet och engagemang för arbetet mot globala målen bland studenter och intressenter i skolor i Kibaha och på Wisbygymnasiet.
Projektperiod: 2021-23
Finansiering: ICLD, 1500 kkr
Effekter och resultat: På grund av pandemin har inga formella utbyten eller andra förberedelser på plats kunnat genomföras. Alla kontakter sköts tillsvidare digitalt.
Italien, Bergamo

Elevutbyte inom idrottsgymnasiet med klubben Albina Leffe i Bergamo. Målen med resan
utgår från det centrala innehållet i kursen Idrottsspecialisering 3, ”Idrottens tränings- och
tävlingsverksamhet ur internationellt perspektiv.”
Finansiering tillsammans med RF SISU Gotland om ca 2000 kr per elev som delas mellan
verksamheterna.
Effekter och resultat: Internationell tränings- och tävlingserfarenhet som enligt utvärderingarna har hög påverkan på elevernas resultat.

Ärendenr RS BUN & GVN 2021/11 Datum 2022-02-08

Tyskland, Soest

Språk- och kultursamarbete mellan Conrad-von-Soestgymnasium i Soest och Wisbygymnasiet. Eleverna från skolorna träffas vid två tillfällen under våren, en gång i Tyskland och en
gång på Gotland. Respektive skola anordnar aktiviteter dagtid. Under kvällarna språkträning i värdfamiljerna. Förmodligen ett av Sveriges längsta elevutbyte (>40 år).
I huvudsak egen finansiering.
Effekter och resultat: Förbättrade språkkunskaper
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Polen, toleransprojekt

Värdegrundsarbete på olika yrkesprogram, som syftar till att stärka elevernas yrkeskompetens och kulturförståelse. Med en ökad otrygghet och starka politiska tongångar i den offentliga diskursen lär man sig de förflutnas varningssignaler.
Projektperiod: 2021
Finansiering: Folke Bernadottestiftelsen och Claes Groschinskys minnesfond, 110 kkr
Effekter och resultat: Respekt och förståelse för yrkespersoner från andra länder.
Grekland, Aten

Studieresa till Aten i syfte att uppmärksamma vår kulturella identitet, erhålla kunskap om
och skapa stolthet över den kulturella kontext vi lever i.
I huvudsak egen finansiering.
Effekter och resultat: Pausat på grund av pandemin
Tyskland och Italien, arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Utlands APL på olika hästgårdar i Europa.
Egen finansiering.
Effekter och resultat: Ökad anställningsbarhet
Finland, elevmöten

Språk- och kulturmöte för såväl elever som personal tillsammans med en gymnasieskola i
Finland.
Inga kostnader.
Effekter och resultat: Ökad kulturförståelse

7. Vuxenutbildning
Avdelningen har inte varit involverad i internationella projekt under 2021. Avdelningen är
delaktiga i ESF-projektet ”Framtidens barnskötare i fokus”.

Ärendenr RS BUN & GVN 2021/11 Datum 2022-02-08

8. Avdelning för Arbetsliv och etablering
Avdelningen drivet ett utbytesprojekt finansierat av ICLD med en partnerkommun i Tanzania. Syftet med projektet är att utbyte och dialog kring jämställdhet och möjligheten för
kvinnor att nå styrande positioner i samhället. Tanken är fysiska resor till respektive länder
och kommuner för att öka förståelse och dela erfarenheter med varandra. Under 2021 har
detta arbete dirigerats om till några digitala möten mellan styrgrupperna i de olika partnerkommunerna för att hålla kontakten och projektet vid liv utifrån rådande omständigheter.
9. Ungdomsavdelningen
Inget internationellt arbete eller utbyte har skett under 2021.
10.
Gotlands folkhögskola
Folkhögskolan har flera internationella samarbetspartners. Filmutbildningen samarbetar
med Whistling Woods International film school i Bombay. Storyutbildningen samarbetar
med flera stora internationella partners inom manusskrivande. Socialpedagogutbildningen
har utbyte med Orchid school i Pune Indien. Under pandemin har utbytet endast kunnat
ske digitalt.
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11.
Avdelning för stöd och utveckling
Avdelningen har under 2021 inte deltagit i några internationella utbyten eller projekt

Ärendenr RS BUN & GVN 2021/11 Datum 2022-02-08

12.
Avdelning för Barn och elevhälsa
Avdelningen har under 2021 inte deltagit i några internationella utbyten eller projekt
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Uppföljning av Region Gotlands
internationella strategi 2021-2024 för
verksamhetsåret 2021

Ärendenummer: RS 2022/335
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen för beslut i
regionfullmäktige



Informationen godkänns.

Sammanfattning

Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024, här benämnd Strategin,
antogs av regionfullmäktige den 21 juni 2021, RF § 101. Strategins syfte är att
bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040, som är en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för
Gotland, och att ge ramar för Region Gotlands samtliga nämnder och
förvaltningar att integrera det internationella arbetet i sina verksamheter. Målen
är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Därtill ska Region Gotlands internationella arbete bidra till demokratisk
utveckling på lokal och regional nivå i andra länder. Det internationella arbetet
bedrivs i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökad nytta i
verksamheterna och för gotlänningarna, extern finansiering med projektmedel,
kompetens, kulturell förståelse, samt en förstärkt position av varumärket
Gotland.
Enligt Strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas i nämndens
verksamhetsberättelse. I instruktionen ombeds förvaltningarna återrapportera
vilka EU-finansierade och andra internationella projekt de har bedrivit under
året, samt övrigt internationellt arbete, verksamhetsrelaterade effekter och
resultat av det internationella arbetet.
Mer än 2 år av global pandemi har påverkat allt internationellt samarbete.
Förvaltningar och nämnder har anpassat sig genom att använda digitala kanaler
eller pausat de internationella utbytena och projektverksamheterna.
Förvaltningarnas EU-finansierade projekt har och också påverkats men har i
de flesta fall kunnat fortlöpa.
Det aktuella internationella läget gör det svårt att bedöma förutsättningar för
internationella samarbeten i och utanför Europa. Emellertid kan 2022 bli ett år
av omstart. Det sammanfaller med programstart med utlysningar i ny
programperiod för EU:s Fonder och program perioden 2022-2027. Det
sammanfaller med genomförandeprogrammen för regional utvecklingsstrategi
Vårt Gotland 2040. Det sammanfaller även med publiceringen av OECD
Territorial Review Gotland.

Digital justering

Regionalt utvecklingsutskott
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Bedömning

Samtliga förvaltningarna och nämnder bedriver EU-finansierade projekt eller
andra internationella projekt. Förvaltningarna omvärldsbevakar utifrån sina
olika verksamhetsområden och använder då SKR eller de i Strategin
prioriterade internationella nätverken. Intensitet och omfattning varierar i det
internationella arbetet mellan förvaltningarna. Det alla förvaltningar har
gemensamt är att 2021 var, liksom föregående verksamhetsår, ett år som
präglades av pandemin. Det har framförallt påverkat möjligheten till
internationella utbyten, i synnerhet möjligheten att mötas fysiskt. En del
internationella samarbeten har därför legat nere eller så har de enbart bedrivits
digitalt. Digitala kontakter har till viss del kompenserat för uteblivna fysiska
möten, och i vissa fall medfört ökade kontaktytor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omvärldsbevakar EU-frågor kring hälsa via
SKR:s pressmeddelanden och publikationer. HSF bedriver sedan 2020 i
samarbete med bland andra Uppsala Universitet Innovation och Science Park
Gotland projektet Innovationssystem Gotland. Projektet finansieras av den
europeiska regionala utvecklingsfonden i Småland och Öarna. Projektet syftar
till att ta tillvara medarbetarnas idéer med innovationspotential.
Regionstyrelseförvaltningen bedriver flera EU-finansierade projekt och även
ett samarbete med Berislav i Ukraina med finansiellt stöd av ICLD. Det senare
projektet har under 2021 varit vilande till följd av pandemin.
Regionstyrelseförvaltningen använder de prioriterade internationella nätverken
för att inhämta kunskaper och analys som används i det regionala
utvecklingsarbetet och för remisser och ståndpunkter. Aktiviteter i de
internationella nätverk där Regionstyrelseförvaltningen är verksam har
digitaliserats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen omvärldsbevakar och genomför kollegialt
utbyte i nätverket Union of Baltic Cities, Planning Cities Commission. Under
2021 avslutade Samhällsbyggnadsförvaltningen även ett uppmärksammat EUfinansierat projekt, DiSa – Digital samhällsbyggnad. Internationellt har
förvaltningen presenterat resultaten av projektet vid två internationella
sammanhang: Östersjöforums årliga konferens inom ramen för ett UBCseminarium, samt vid ett av Miljödepartementet arrangerat evenemang, Smart
City Seden, i Kina.
Socialförvaltningen använder sig av externa projektmedel från den regionala
europeiska socialfonden i Småland och Öarna för att öka medarbetarnas
digitala kompetens. Projektet DigITal Äldreomsorg har uppmärksammats
nationellt och internationellt, och finns nu med i en europeisk plattform online
för innovativa metoder och modeller inom yrkesutbildning som heter The
DIGITLAL SKILLS MAP.
Teknikförvaltningen leder det stora utvecklingsprojektet Digital Dialog som
finansieras med EU-medel via Tillväxtverket och Region Gotland. Region
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Gotlands resa mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess fortsätter genom
projektet Digital dialog. Det tar vid där DiSa-projektet slutade och fokus ligger
på att göra det lätt att göra rätt för medborgare i såväl ärendehantering som i
medskapande.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är den förvaltning vars verksamheter
sedan lång tid arbetar internationellt och flera skolor på Gotland har
internationella kontakter och samarbeten. UAF bedriver även EU-finansierade
projekt och projekt med finansiering från ICLD. Det finns även ett integrerat
jämställdhetsperspektiv i flera av samarbetena. Merparten av de internationella
utbytena inom utbildningsverksamheterna har bedrivits digitalt eller pausats i
väntan på att pandemins restriktioner ska upphöra. Det bedrivs internationella
aktiviteter på alla nivåer i utbildningsverksamheterna. Gotlands folkhögskola
har flera internationella samarbetspartners, bland annat i Indien.
Wisbygymnasiet har ett omfattande utbyte inom Europa. Klinteskolan och
Terra Nova har utbyten med skolor i Zambia respektive Sudan. Inom
förskolan pågår ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden,
Framtiden barnskötare i fokus, syftande till att säkerställa en långsiktig
kompetensförsörjning och att rusta medarbetare inom sin nuvarande
anställning. Inom arbetslivsverksamheten har det ICLD-finansierade
utbytesprojektet med Kibaha bedrivits digitalt.
Sammantaget bidrar det internationella arbetet som Region Gotlands
förvaltningar redovisar till måluppfyllelse enligt de prioriteringar som finns i
den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, i synnerhet till:






Främja hälsa, delaktighet och trygghet
Säkra kompetensen
Gå före i klimat- och energiomställningen
Stimulera innovation och förnyelse
Utveckla attraktionskraften

Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att det pågår ett arbete i
enlighet med den internationella strategin 2021-2024 i samtliga förvaltningar,
om än med olika intensitet, inriktning och omfattning. Till följd av pandemin
är det gångna året inte representativt för det internationella arbetet, men likväl
upprätthåller förvaltningarna sina internationella kontakter digitalt.
Regionstyrelseförvaltningen har tidigare konstaterat att det finns behov i
samtliga förvaltningar av hjälp och vägledning kring att ansöka, driva och
rapportera EU-finansierade projekt och andra internationella projekt som
finansieras med externa medel. Likaså finns behov av mer vägledning till
förvaltningarna för att arbeta mer med att länka internationellt arbete till
genomförande av regionala strategier, samt behov av mer information och
kunskaper om hållbarhetsarbete.
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Under 2021 tog förvaltningarna inom ramen för Regin Gotlands
internationella nätverk gemensamt fram en kortfattad och handlingsinriktad
instruktion för internationellt arbete, Internationalisering – så kan ni göra! (bilaga ).
Instruktionen är tänkt att kombineras med en dialog mellan
förvaltningsledningar, verksamhetsansvariga, Region Gotland internationella
kontaktperson från respektive förvaltning och projekt- och finansieringsteamet
vid regionstyrelseförvaltningen. Projekt- och finansieringsteamet erbjuder
förvaltningarna med start våren 2022 även en projektskola, som även vänder
sig till deltagare från regionala aktörer på Gotland.
Arbetet med internationellt arbete skulle kunna tjäna på en ytterligare förstärkt
samordning med genomförandeprogrammen av den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, med Finansieringsplan för hållbar
regional utveckling, samt med Strategi för smart specialisering i Gotlands län
2021 – 2027.
Ytterligare pågående strategiska arbeten som kan komma att påverka det
internationella arbetet i Region Gotland är OECD Territorial Review, som blir
klart våren 2022, samt uppdraget Styrmodell för Region Gotland kopplad till
Gotlands regionala utvecklingsstrategi, RS 2020/1324.
Ärendets behandling under mötet

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

Bilaga Internationell strategi för Region Gotland 2021 – 2024, RS 2020/1254
Bilaga Internationalisering – så kan ni göra!
Samtliga svar från nämnderna
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-30
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Ärende RS 2021/10
16 mars 2022

Lina Holmgren

Regionstyrelsen

Återrapportering villkorsbeslut för budgetåret 2021
Förslag till beslut

•

Informationen mottages och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Region Gotland ska1 samordna utvecklingsinsatser för genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin (Vårt Gotland 2040), följa upp, låta utvärdera och
årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till
regeringen.
Återrapporteringen 2021 är den första med utgångspunkt i den nya nationella
strategin och Vårt Gotland 2040. De större förändringarna för årets rapportering
ligger i linje med ett stärkt fokus på hållbar regional utveckling. Arbetet med
hållbarhetsintegrering och Agenda 2030 samt det territoriella perspektivet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att 2021 års återrapportering speglar
kommande års förväntningar och ökade krav med utgångspunkt i stärkt fokus på
resultat och på hållbarhet. Vilket ställer ökade krav på regionstyrelseförvaltningen i
termer av verksamhetsutveckling.
Ärendebeskrivning

Region Gotland ska2 samordna utvecklingsinsatser för genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin (Vårt Gotland 2040), följa upp, låta utvärdera och
årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till
regeringen. Det villkorsbeslut som regionerna får av regeringen inför varje nytt år,
innehåller förtydliganden av hur detta arbete ska redovisas.
Villkorsbeslutet med återrapporteringar kan därför sägas beskriva vad Region
Gotland övergripande förväntas arbeta med som Regionalt utvecklingsansvarig och
därmed resultatrapportera på. Lag om regionalt utvecklingsansvar (SFS 2010:630)
samt förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2017:583) är utgångspunkt för
villkorsbeslutet med återrapporteringar. Regionernas återrapporteringar utgör ett
1
2

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
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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

underlag för Regeringskansliet och en kunskapskälla för Tillväxtverket i arbetet med
att följa, kommunicera, diskutera och gemensamt utveckla strategiskt regionarbete.
Regeringen antog i mars 2021 den nya Nationella strategin för hållbar regional
utveckling i hela landet 2021–2030 (Rs 2020/21:133). Strategin sätter den långsiktiga
inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och har ett starkt fokus på en
hållbar utveckling. Strategin är vägledande för de regionala utvecklingsstrategierna.
Vidare är den nationella strategin styrande för vad de statliga medlen för regionalt
utvecklingsarbete får användas till. Strategin ska även främja statliga myndigheters
medverkan i det regionala utvecklingsarbetet. Villkorsbrev och återrapportering av
regionalt utvecklingsarbete baseras på den nationella strategins strategiska områden
och Vårt Gotland 2040 har tagits fram med beaktande av arbetet med den nya
nationella strategin och dess prioriteringar.
Återrapporteringen 2021 är den första med utgångspunkt i den nya nationella
strategin och Vårt Gotland 2040. Återrapporteringen består följande delar:
• En sammanfattning av verksamheten med utgångspunkt nationella strategins
strategiska områden.
•

En beskrivning av fördelningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under
utgiftsområde 19 Regional utveckling.

•

En beskrivning av hur samverkan med andra aktörer har bedrivits.

•

En beskrivning av hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har
integrerats i verksamheten samt vilka insatser som har genomförts för att
stärka jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat i det regionala
tillväxtarbetet.

•

En beskrivning av hur arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det
regionala tillväxtarbetet har bedrivits.

•

Därutöver erbjuds regionerna att redovisa hur deras arbete inom det
regionala utvecklingsansvaret bidrar till Agenda 2030 (om arbetet med
Agenda 2030 inte på ett tydligt sätt är integrerat i den regionala
utvecklingsstrategin).

De större förändringarna för årets rapportering ligger i linje med ett stärkt fokus på
hållbar regional utveckling. Arbetet med hållbarhetsintegrering och Agenda 2030
samt det territoriella perspektivet återfinns integrerat under återrapportering 1, 2 och
5 och under återrapportering 1 ska även en beskrivning av hur arbetet möter aktuella
samhällsutmaningar rapporteras.
2021 års återrapportering går från att arbetet för en hållbar utveckling särredovisas till
att bli en hygienfaktor i all rapportering och därmed i alla insatser för en hållbar
utveckling.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att 2021 års återrapportering speglar
kommande års förväntningar och ökade krav med utgångspunkt i stärkt fokus på
resultat och på hållbarhet. Det bekräftas också av 2022 års villkorsbrev.
Bedömning är att detta ställer ökade krav på regionstyrelseförvaltningen avseende
verksamhetsutveckling i följande delar.


Samordna formerna för verksamhetsplanering med formerna för
återrapportering så långt som möjligt
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Samordna verksamhetsberättelse och återrapportering i relevanta delar samt:
-

Utveckla arbetsformer för att följa upp faktiska resultat av
avdelningens arbete (direkt eller indirekt) i termer av såväl
prestationer (vad som genomförts) samt faktiska och förväntade
effekter av dessa prestationer – samt att använda det som grund för
rapportering.

-

Utveckla hanteringen av anslag 1.1. Uppföljning och utvärdering av
resultaten av projektverksamheten och vad som ska rapporteras när
(exempelvis årets beslutade, resultat av beslutade år x samt
avslutade/slutrapportering).



Utveckla arbetsformer/processer för uppföljning, utvärdering och
gemensamt lärandet enligt kommande plan för uppföljning, utvärdering och
lärande.



Utveckla gemensam syn på samverkan och samråd, utveckla hur och vad vi
ska återrapportera i relation till prioriteringar i Vårt Gotland 2040 liksom
förmågan att synliggöra vad som fungerar bra, utmaningar och
framgångsfaktorer.



Utveckla hållbarhetsarbetet genom att:



-

Utveckla arbetsformer för hållbarhetssäkring av insatser i relation till
mål för en hållbar utveckling enligt Vårt Gotland 2040 (effektmål och
agenda 2030-mål). Samt för att synliggöra mål- och intressekonflikter
mellan olika mål och föra upp dem för diskussion och i
beslutsunderlag.

-

Utveckla/avgränsa arbetet med hållbarhetssäkring och målkonflikter
med stöd av utarbetade riktlinjer för hållbarhetsintegrering utifrån de
genomgående perspektiven i vårt Gotland 2040.

Årligen tillställa REGU återrapporteringen godkännande inför rapporteringen
till regeringen.

Beslutsunderlag
Återrapportering av regionalt utvecklingsarbete 2021 tillställd Näringsdepartementet 2021-02-18 i
enlighet med villkorsbeslut för 2021.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Återrapportering av regionalt utvecklingsarbete
2021
Bakgrund
Regeringen beslutade 2020-12-17 om villkor m.m. för budgetåret 2021 för
regionerna. I enlighet med beslutet ska regionerna lämna en redovisning till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 21 februari 2022.

Ärendet
Region Gotland överlämnar härmed redovisning för år 2021.

Stefan Persson
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facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Mall för återrapportering av villkorsbeslut 2021
Inledning
Regionerna och Gotlands kommun ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa
resultaten av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen.
För återrapportering av villkorsbeslut för 2021 ska denna mall användas.
Villkorsbeslut för 2021 bifogas.
Alla frågor ska besvaras. Om det inte har genomförts några insatser för den
aktuella återrapporteringen ska det kommenteras. Det finns dock inte krav på att
ni ska ha genomfört insatser i samtliga områden som listas i denna mall för
återrapportering av villkorsbeslut 2021.
I de fall redovisningarna är relevanta under mer än en fråga behöver ni enbart
redovisa svaret en gång och hänvisa till detta från andra delar i redovisningen.
Återrapporteringen ska lämnas i wordformat till
n.registrator@regeringskansliet.se samt till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
senast den 21 februari 2022 om inget annat anges. Ange diarienummer
N2020/03076 och Ä 2021–7242. Återrapporteringen ska även stansas in i den
enkät som Tillväxtverket tillhandahåller. Enkäten får ni tillgång till senast den 1
november 2021. Enkäten ska skickas in, via enkätverktyget Webropol, till
Tillväxtverket senast den 21 februari 2022.
Om ni har frågor kontakta Camilla Randström
camilla.randstrom@tillvaxtverket.se (08-681 96 75).

Resultatbeskrivning
Syftet med resultatbeskrivningen är att ge en bild av vilka resultat som har
uppnåtts baserat på de insatser som regionerna har varit delaktiga i utifrån sitt
regionala utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det område som
återrapporteringen gäller.
Resultatredovisningen ska beröra mål, resultat i form av prestationer och effekter
på kort och medellång sikt, samt om möjligt effekter på lång sikt. Det är
eftersträvansvärt att beskriva en resultatkedja, även kallat effektkedja eller
interventionslogik, så långt det är möjligt.
Resultat kan presenteras såväl kvantitativt som kvalitativt. Om det saknas en
uppföljning eller en utvärdering som stöd för resultatbeskrivningen, ber vi er att
göra en egen bedömning av resultaten. Ange om resultatbeskrivningen baseras på
en uppföljning, utvärdering eller en egen bedömning.
Resultatbeskrivningen ska vara överskådlig och ge en rättvisande bild av
verksamheten. Samtidigt kan det behöva göras ett urval från den mängd av
prestationer och effekter som kan kopplas till verksamheten/området.
I kolumnen Mål handlar det om att ange vilket eller vilka mål i den regionala
utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet respektive de
territoriella samarbetsprogrammen (Interreg) som insatsen ska bidra till. I
kolumnen Mål erbjuds ni även att ange vilket eller vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030 som insatsen ska bidra till.
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Exempel på insatser
Exempel på insatser efterfrågas i flertalet återrapporteringar. Insatserna kan vara
helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även
insatser med annan finansiering kan redovisas. Insatserna som efterfrågas är
sådana som har initierats eller genomförts under året. I de fall insatser är
relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid
behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.

Lagen om regionalt utvecklingsansvar
Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) gäller för regioner och Gotlands
kommun från den 1 januari 2019. Där finns bestämmelser om regionalt
tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Lagen innebär att regioner och Gotlands kommun:








Ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna
insatser för genomförandet av strategin.
Ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete.
Ska följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet till regeringen.
Får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
Ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Ska samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda
statliga myndigheter.
Ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet
i länet.
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Återrapportering 1 – Regionalt utvecklingsarbete
Utifrån 5–7 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar respektive 3–5, 8–10, 16–17 §§ förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska regionerna ge en sammanfattande beskrivning av verksamheten under
året. Redovisningen ska innehålla uppgift om:






Hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatser för att genomföra
strategin har bedrivits.
Vilka insatser som har genomförts, vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra samt hur de har
bidragit till att nå de mål som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala
strukturfondsprogrammet respektive programmen för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).
Vilken hänsyn som har tagits till de olika förutsättningarna som råder i olika delar av länet.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och
insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service i
serviceglesa områden under året. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur insatserna har bidragit till att nå de
mål som fastställts i den regionala utvecklingsstrategin och andra relevanta strategier.
Redovisningen ska innehålla en beskrivning av arbetet med att främja bredbandsutbyggnad under året.
Redovisningen kan också innehålla uppgift om det arbete som eventuellt har bedrivits utöver det som har utförts av
regionala bredbandskoordinatorer.
Redovisning av insatser inom kompetensförsörjning bör vara strukturerad utifrån den inriktning och de
fokusområden som anges i erbjudande 4 i Villkor m.m. för budgetåret 2018 (N2017/07699).
Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Återrapportering 1 avser regionens regionala tillväxtarbete utifrån det regionala utvecklingsansvaret
enligt lag, dvs. inte avgränsat till insatser som är helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder. Insatserna kan alltså vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, men
även insatser med annan finansiering kan redovisas. Insatserna som efterfrågas är sådana som har initierats eller
genomförts under året. I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid
behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
Avsnitt 1.2–1.5 utgår från de strategiska områdena i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet
2021–2030:





likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem.

Återrapportering 1 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 1.
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1.1 Den regionala utvecklingsstrategin och aktuella
utmaningar
1.1.1 Den regionala utvecklingsstrategin


Beskriv kortfattat hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och
samordningen av insatser för genomförandet av strategin har bedrivits under året.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet integrerats i arbetet. Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet
har bidragit till Agenda 2030.
Observera! Information om uppföljning och utvärdering av den regionala
utvecklingsstrategin behöver inte redovisas då den informationen inhämtas i
återrapportering 5 – Arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala
utvecklingsarbetet.

Den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 antogs i februari 2021.
Från perioden januari 2021-januari 2022 har mycket arbete lagts på
förutsättningarna för kommande års arbete med att samordna insatser för
genomförandet av Vårt Gotland 2040 med fokus på 2027. Det har gjorts
genom utarbetandet av två genomförandeprogram med sikte på 2027.
”Näringslivets förutsättningar och innovation” samt ”Klimat, miljö och energi”
med beslut under våren 2022. Liksom planering av process och innehåll för ett
tredje program som ska utarbetas under 2022, ”Social välfärd”. Som ett
komplement till programmen har även en strategi för smart specialisering tagits
fram som ska stärka arbetet med insatser inom de gotländska styrkeområdena.
Genomförandeprogrammen är samhandlingsprogram med fokus på
samhandling kring prioriterade mål och insatsområden för att möta utmaningar
och mål enligt Vårt Gotland 2040. Syftet med genomförandeprogrammen är
att skapa handlingskraft i frågor där ingen enskild aktör ensam kan stå för
genomförandet och där det är särskilt viktigt med koordinering och
samhandling. Ambitionen är alltså att genomförandeprogrammen ska bidra till
ett starkt mervärde genom att åstadkomma en förändring som inte varit möjlig
utan samordning kring de val och prioriteringar som genomförs gemensamt
mellan aktörerna.
Genomförandeprorammen ska:
-

Formulera mål på kortare sikt (2027) med sikte inställt på
effektmålen 2040 enligt RUS,
konkretisera insatsområden utifrån prioriteringarna i RUS som
regionala utvecklingsaktörer behöver kraftsamla kring på kort sikt
stärka hållbarhetsarbetet på Gotland
underlätta den återkommande uppföljning och utvärdering av mål
samt resultat av regionala utvecklingsinsatser

En viktig del av samordningen av insatser för genomförandet av strategin är
det statliga anslaget. Avdelningen för regional utveckling har under 2021
påbörjat ett stort arbete med att utveckla och kvalitetssäkra
projektverksamheten och därmed anslaget i relation till den nya
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utvecklingsstrategin, dess prioriteringar och mål. Utvecklingsarbetet tar stöd av
och genomförs till del inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling.
En stor del av kvalitets- och utvecklingsarbetet innebär att kvalitetssäkra och
utveckla processer, samverkan och verktyg och som del i det utveckla arbetet
med att integrera hållbarhet i finansieringsverktygen. Kunskapshöjning är också
en viktig del, internt och externt, i relation till projektägare och andra
stödmottagare.
Avseende ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i arbetet så har arbetet
med färdigställande av genomförandeprogrammen tagit sikte på hållbarhetsmål
(effektmål 2040) enligt Vårt Gotland 2040 (se figur 1 nedan). Utöver detta har
Region Gotland under 2021 påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer för
hållbarhetsintegrering enligt de genomgående perspektiven för en hållbar
utveckling i Vårt Gotland 2040. Riktlinjerna ska bidra till att omvandla
ambitioner om en hållbar utveckling till handling samt adressera målkonflikter.
Riktlinjerna ska implementeras i ändamålsenliga fall genom tillämpning i
arbetet med analys, i direktiv för projekt, uppdrag och program liksom
underlätta utvecklingsarbetet med metoder och verktyg för att finansiera en
hållbar utveckling med stöd av exempelvis anslag 1.1. Utvecklingsarbetet tar
stöd av och genomförs till del inom ramen för projektet Vägar till hållbar
utveckling. Vidare har Region Gotland under året genomfört ett
utvecklingsarbete för förbättrad ärendeberedning med hänsyn till ett antal
horisontella perspektiv inkluderat barnrätt, jämställdhet, landsbygdsperspektiv
(det territoriella perspektivet), ekonomi samt klimat och miljö. Ambitionen är
att det arbetet ska vidareutvecklats med stöd av kommande riktlinjer för
hållbarhetsintegrering.
Relationen mellan målen enligt Vårt Gotland 2040 och Agenda 2030 ser ut
enligt följande figur 1.

Figur 1 Hållbarhetsmål Vårt Gotland 2040. Illustration av relationen mellan effektmålen i
Vårt Gotland 2040 som hållbarhetsmål och därmed relationen till Agenda 2030 målen. Den
vertikala pilen illustrerar att de genomgående perspektiven enligt vårt Gotland 2040,
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miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, behöver integreras i insatser som genomförs på
vägen mot effektmålen 2040. För det behövs riktlinjer såväl som utvecklade arbetsformer.

Under 2021, har Region Gotland även arbetat med att färdigställa det operativa
programmet för ERUF i Småland och öarna tillsammans med de andra länen i
programområdet. Region Gotland har även arbetat med att bidra till
färdigställandet av Programmet Interreg Central Baltic 2021 – 2027. Region
Gotland har även bistått Tillväxtverket i att ta fram en omställningsplan för
Gotland samt operativt program för Fonden för en rättvis omställning (FRO).
Dessa delar kommer vara centrala i kommande genomförande av Vårt Gotland
2040.


Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med den
regionala utvecklingsstrategin. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och
prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel
landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella
samband över kommun-, läns-, och landsgränser.

Under året har Region Gotland, vid sidan av arbetet med förbättrad
ärendeberedning där det territoriella perspektivet och landsbygd ingår,
utarbetat en arbetsmodell för landsbygdsutveckling. Se avsnitt 1.2 nedan samt
även beskrivningen av utvecklingsarbete med hållaberhetsintegrering ovan där
det territoriella perspektivet är en viktig del.

1.1.2 Utmaningar


Beskriv kortfattat vilka utmaningar som har varit särskilt aktuella under året vad
gäller ert regionala utvecklingsansvar och genomförandet av det regionala
utvecklingsarbetet. Hur har dessa utmaningar hanterats?

I enlighet med vad som beskrivs under återrapportering 1.1.1 har
verksamheten inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret under 2021
och även 2020 varit i en stark transformationsfas. Dels har en ny regional
utvecklingsstrategi antagits, vilket medfört ett utvecklingsarbete med
förändrade och utvecklade genomförandeprocesser. Dels är EU i en fas där en
programperiod är på väg att avslutas och en ny ska programsättas.
Sammantaget leder detta till att de flesta av de strategiska
samhällsutvecklingsprogram som omfattar Gotland under en och samma tid
ska förnyas eller ersättas. Detta sker samtidigt som Region Gotland också ska
verkställa en ambition att samordna processerna kring regional utveckling och
organisationens koncernstyrning, ett viktigt och kritiskt utvecklingsområde för
ambitioner och utveckling av hållbarhetsarbete, samt planering och
rapportering av verksamhet. Utöver detta har det faktum att en pandemi
drabbat samhället skapat behov av ändrade resursallokeringar, tillsammans med
en starkt ökad prioritering av krisberedskap och civilförsvarsfrågor.
Detta har påverkat arbetet inom ramen för samtliga nedanstående
återrapporteringar, i mindre eller större omfattning.
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1.2 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i
hela landet
Strategiskt område och prioriteringar NS

Prioritering RUS (utan inriktningar)

Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och
välfärd i hela landet:

-

Främja hälsa, delaktighet och trygghet

-

Utveckla kulturen och ta tillvara

-

Hög livskvalitet med goda och
attraktiva livsmiljöer

-

God samhällsplanering

-

God tillgång till kommersiell och
offentlig service

kulturmiljöerna
-

Skapa förutsättningar för byggande och

-

Utveckla attraktionskraften

bostadsförsörjning

1.2.1 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd
Observera att kommersiell service redovisas separat under 1.2.2.


Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området likvärdiga möjligheter till
boende, arbete och välfärd som ni har arbetat med under året.

Hög livskvalitet med goda och attraktiva livsmiljöer: Ja ☒ Nej ☐
God samhällsplanering: Ja ☒ Nej ☐
God tillgång till kommersiell och offentlig service: Ja ☒ Nej ☐


Beskriv kortfattat hur arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och
välfärd har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i
genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet integrerats i arbetet. Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet
har bidragit till Agenda 2030.

Arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd sker inom
ramen för prioriteringar i Vårt Gotland 2040, inte minst prioriteringarna Skapa
förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning, Utveckla attraktionskraften och
Främja hälsa, delaktighet och trygghet.
Arbetet har under året exempelvis bedrivits genom att avdelningen för regional
utveckling arbetat för en utvecklad framtida samhällsbyggnad.
Samhällsbyggnads-processen har under flera år utvecklats och 2021 togs beslut
om att göra nödvändiga organisatoriska justeringar för en mer samlad
organisation för samhällsbyggnad. Som en del i arbetet med utvecklade
möjligheter till boende, och därmed också till arbete och välfärd, har ett
utvecklingsarbete med dubbel markanvisning som arbetsmetod gått in i
byggnationsfas. Behovet av fler bostäder är stort både i Visby och på
landsbygden. Inom ramen för framtagande av ny översiktsplan har genomförd
bostadsmarknadsanalys samt beslutade ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”
utgjort viktiga underlag. Det planförslag som ska samrådas under vintern 2022
pekar ut mark för byggande av motsvarande 10 000 bostäder fram till år 2040.
Den nya översiktsplanen är sammanställd inför samråd och den tar sikte på
2040 och målen i RUS/Vårt Gotland 2040. Den nya översiktsplanen kan sägas
vara det fysiska uttrycket av vårt Gotland 2040. Gotlands grundvattentillgångar
är en förutsättning för goda och attraktiva livsmiljöer. I juli kom mark- och
miljööverdomstolens beslut att inte pröva Cementas överklagade
brytningstillstånd. Cementa startade omedelbart processen kring en nytt,
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kortare brytningstillstånd där avdelningen för regional utveckling medverkade i
avgränsningssamrådet kring miljökonsekvensbeskrivningen.
Som en del i arbetet för möjligheter till arbete och välfärd har under året en
utredning kring den regionala arbetsmarknadspolitiken, dess organisation och
ambitioner utförts och resulterade i tydliga beslut om uppdrag och organisering
av arbetet inom regionen och i relation till det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Vidare har ett forum för social hållbarhet
etablerats för strategisk samverkan mellan alla Region Gotlands förvaltningar
och Gotlandshem, vilket ska ge bättre förutsättningar att leda och samordna
arbetet mot vårt Gotland 2040.
Som en del i arbetet med en stärkt regional attraktionskraft antogs under året
en uppdaterad varumärkesplattform för Gotland, vilken tydligt anhängiggörs i
den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Nya Gotland.com
lanserades med den nya varumärkesplattformen. I det arbetet inkluderas
verksamheter på hela Gotland i den så kallade verktygslådan där de kan
marknadsföra sin egen verksamhet, men även ta del av
marknadsföringsmaterial. Region Gotland har under året, i projektform,
initierat aktiviteter kring att de många distansarbetare och deltidsgotlänningar
som bott på Gotland under pandemin ska stanna kvar och bosätta sig
permanent.
En central pusselbit i arbetet inom prioriteringen Utveckla attraktionskraften
har under året varit framtagande av Arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Modellen presenterar en struktur för Region Gotlands arbete för landsbygders
utveckling med utgångspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget och dess
verktyg samt den genomförandekraft som finns i den kommunala
organisationen. Modellen är ett sätt att bryta ner hur Region Gotland ska
arbeta för livskraftiga landsbygder och starka regionala synergier mellan
politikområdena Landsbygdspolitik – Näringspolitik - Hållbar regional
utvecklingspolitik. Arbetsmodellen kommer även underlätta arbetet med
integrering av det genomgående perspektivet enligt RUS: ”Hela Gotland- land
och stad tillsammans”.
Arbetet med kommersiell och offentlig service har också stark bäring på
prioriteringen och Region Gotland har under året arbetet med att utveckla
konceptet kring offentlig service i serviceorterna, servicepunkter, som ska
underlätta för invånarna att komma i kontakt med Region Gotlands olika
verksamheter. Dessutom har Region Gotland påbörjat arbetet med att ta fram
ett nytt regionalt program för kommersiell service för perioden 2022-2030.
Livskraftiga landsbygder är centralt för Gotlands attraktionskraft vilket även
går igen i nämnd arbetsmodell för regionens arbete med landsbygdsutveckling.
Se återrapportering 1.1.1. för hållbarhetsintegrering. Se figur 1 avsnitt 1.1.1 för
bidrag till Agenda 2030.


Beskriv kortfattat hur arbetet med likvärdiga möjligheter till boende, arbete och
välfärd har bidragit till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna
med demografiska förändringar, globalisering, miljöproblem och klimatförändringar,
socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.
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Vårt Gotland 2040 identifierar de samhällsutmaningar med störst bäring på
Gotlands utveckling enligt följande:
- demografisk utveckling; klimat, miljö och energi; social
sammanhållning; globalisering samt digitalisering.
Som en del i att möta utmalningarna har mål för utvecklingen 2040 enligt Vårt
Gotland 2040 och mål för 2027 enligt kommande genomförandeprogram
utvecklats under året. Arbetet som beskrivs ovan under återrapportering 1.2 tar
sikte på målen i Vårt Gotland och kan därmed sägas möta utmaningarna om vi
ser en positiv förändring i kommande mätningar av målen. Ett arbete som
ännu inte påbörjats. Generellt sett är samhällsplanering ett centralt verktyg för
att möta utmaningar och kan främja lösningar som möter flera utmaningar och
intressen inom såväl demografisk utveckling, klimat, miljö och energi samt
social sammanhållning. På Gotland finns också möjligheter att ta tillvara inom
ramen för exempelvis klimatutmaningen, globalisering och digitalisering.


Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med
likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd. Med territoriella perspektiv
avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar
mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också
olika funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.

Se återrapportering 1.1.1. Vid sidan av de direkta insatserna i denna rapportering.



Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller
delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med
egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i
tabellen nedan.
Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska
bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen bedömnin
Ange även om det är faktiska elle
förväntade resultat.

Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel ny/öka
kunskap.

Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller n
varor/tjänster.

Om möjligt, beskriv även effekter
på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
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beteende hos målgruppen eller p
samhällsnivå. Till exempel ökad
konkurrenskraft eller bättre hälsa

Bo, leva och verka
Projekt som samlat
identifierar drivkrafter för en
positiv befolkningsutveckling
och konkreta insatser för att
utveckla platsvarumärket
Gotland. Region Gotland är
projektägare.

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040
-

Gotland är en
nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft

Prestationer
Under året har projektet
levererat följande
prestationer:
-

Arbetsgrupp, med bred
Region Gotland har

människors val av Gotlan

analyserat kvantitativa

som plats att bo, leva och

undersökningar och valt

verka på.

-

Gotland är en
nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft

-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle

-

Ökat samarbete mellan

framtida aktiviteter

olika delar inom Region

baserat på dessa.

Gotland.

Initierat en kommunikativ
aktivitet mot

Effekter på medellång sikt

distansarbetare som bott

-

pandemin.

Alla tre övergripande mål
enligt Vårt Gotland 2040

Ökad kunskap om vilka
faktorer som påverkar

på Gotland under

Konferensen ”92
möjligheter”
Region Gotland är
medarrangör till Sverige
största publika konferens,
mätt i antal deltagare, med
fokus på
landsbygdsutveckling.
Arrangeras på årlig basis.

-

representation från

fokusområden för

-

Faktiska effekter på kort
sikt
(baserat på uppföljning av
projekt)

Prestationer
Under 2021 genomfördes
konferensen digitalt vid tre
tillfällen, under namnet
”Studio 92”. Konferensen var
gratis och livesändes via
Facebook från tre olika platser
på Gotland.

Öka antal boende på

Gotland i arbetsför ålder.

Förväntade effekter enligt
effektmål Vårt Gotland
2040:
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet
4. God utbildningsnivå och god
förutsättningar för livslångt
lärande
11. En inkluderande
arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
Faktiska effekter på kort
sikt:
(utvärdering av konferensen)
Stort genomslag, med flera
tusen visningar per avsnitt.
Många personer involverade i
varje sändning.

med livskraft för alla
-

Gotland är en förebild i
energi- och

Leader, förlängning
pågående programperiod
(20303452)

Leader Kommande
programperiod

klimatomställningen
Alla tre övergripande mål
enligt Vårt Gotland 2040.
Se ovan

Alla tre övergripande mål
enligt Vårt Gotland 2040.
Se ovan.

Prestationer
Medfinansiering av Leader
Gutes förlängningsår 20212022.
Leader Gutes styrelse LAG tar
beslut om projekt utifrån den
lokala utvecklingsstrategin.

Effekter på kort sikt:
Synergier mellan Vårt Gotland
2040 med Leaders lokala
utvecklingsstrategi och nära
samverkan mellan den
regionala och lokala nivån.

Prestationer
Framtagande av ny lokal
utvecklingsstrategi för
kommande programperiod,
2023-2027. Projektledningen

Effekter på kort sikt:
Synergier mellan Vårt Gotland
2040 med Leaders lokala
utvecklingsstrategi och nära
samverkan mellan den
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Alla tre övergripande mål
enligt Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är en
nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft

-

Gotland är ett tryggt och

har deltas lika mellan Leader
Gute och Region Gotland.
Leadermetoden är en viktig
del i Region Gotlands
finansieringsverktygslåda, där
stora delar av Region Gotlands
anslag 1.1 med inriktning
landsbygdsutveckling och lokal
utvecklingskraft placeras.
Prestationer
Arbetsmodell framtagen och
förankrad inför beslut.
Arbetsmodellen pekar på fyra
verktyg:
-

arbetet med

inkluderande samhälle
med livskraft för alla
-

Gotland är en förebild i
energi- och
klimatomställningen

Lokalt utvecklingsbidrag

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är en
nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft

Projektet ”Skogens kraft”.
(20203143)

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
-

Gotland är en
nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft

Projektet ligger i linje med
utpekade utvecklingsområden
i den regionala
skogsstrategin.

Landsbygdsperspektivet i
hållbarhetsintegrering

-

Forum för

regionala och lokala nivån.

Effekter på lång sikt
ligger i linje med flera av
effektmålen enligt Vårt Gotlan
2040.

Effekter på kort sikt:
-

arbete för livskraftiga

landsbygder
Förväntade effekter på lån
sikt
-

Förbättringsdialoger

-

Lokala utvecklingsplaner

Prestationer
Region Gotland har erbjudit en
ny form av utvecklingsbidrag
till lokala utvecklingsaktörer
under 2021 till idéutveckling
inom ramen för
landsbygdsutveckling har
fördelat till lokala
utvecklingsaktörer över hela
ön. Koordinerats av
föreningen gotländska
utvecklingsbolag i samverkan
GUBIS.
Prestationer
Beslut om finansiering till
LRF som projektägare.
Projektet riktar sig till
befintliga mångbrukare inom
träförädling, jakt & fiske,
turism och skogens mat.

ligger i linje med flera av
effektmålen enligt Vårt

landsbygdsutveckling
-

Kraft och samling kring

Region Gotlands samlade

Gotland 2040.

Effekter på kort sikt:
-

Tillämpning av ny kunska
och utveckling av nya
varor/tjänster.

Förväntade Effekter på kor
sikt;
-

Genomförda studieresor,
workshops, kurser,

mångbrukskonvent har le
till nya produkter på
marknaden och nya
samarbeten.

Effekter på medellång sikt
-

Målet med satsningen är
att organisera befintliga
och nya mångbrukare i
Gotlands, Jönköpings,

Kalmar och Kronobergs lä
som vill knyta nya
kontakter, hitta
inspirerande
samarbetspartners och
bredda sina

affärsmöjligheter. På sikt
är ambitionen att

nätverket ska ha kapacite
att växlas upp till en
nationell organisation.
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Förväntade effekter på lån
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet

Innovationsprojekt
fallprevention, Vinnova

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle
med livskraft för alla

Prestationer
Region Gotland har deltagit
och bidragit till
kvalitetssäkring avseende
affärsmodell och kundbehov

Effekter på kort sikt
Tillgång till användbara
innovativa hjälpmedel för att
förhindra fallskador.

Effekter på medellång sikt
Färre fallskador samt
arbetstillfällen kopplade till
produktutveckling av
hjälpmedel.

Förväntade effekter på lån
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämställd
hälsa
Förstudie med fokus på
koppling arbetsmarknad –
psykisk hälsa. ESF.

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle
med livskraft för alla

Mål ESF:
2.1 Kvinnor och män som står
långt från arbetsmarknaden
ska komma i arbete,
utbildning eller närmare
arbetsmarknaden.

Färdplan ”Hälsa genom
hela livet”

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle
med livskraft för alla

Prestationer
Förstudie genomförd.
Som levererat
kunskapsunderlag kring
psykisk hälsa – kopplad till
arbetsmarknaden –inkl
konkreta idéer för framtida
ESF-projekt och nya
samarbetskonstellationer.

Prestationer
Färdplan med målbild
framtagen och beslutad i
samverkan mellan hälso- och
sjukvård, socialtjänst, skola
och folkhälsa.

Effekter på kort sikt
Fler insatser som syftar till att
ge adekvat stöd till personer
långt från arbetsmarknaden.

Effekter på medellång sikt
ett minskat utanförskap och e
större andel innevånare som ä
aktiva på arbetsmarknaden
Förväntade effekter lång
sikt, effektmål Vårt Gotlan
2040:
1. En god, jämlik och jämställd
hälsa
11. En inkluderande
arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
Effekter på kort sikt
ökad kunskap och samverkan
mellan berörda aktörer
omställning till god och nära
vård.

Effekter på medellång sikt
ökat fokus på tidiga och
förebyggande insatser,
förbättrad samordning och
effektivare resursanvändning.

Effekter på medellång sikt
1.

En god, jämlik och
jämställd hälsa

2.

En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor

1.2.2 Kommersiell service


Beskriv kortfattat hur arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell service i
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serviceglesa områden har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar
i genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet integrerats i arbetet. Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet
har bidragit till Agenda 2030.

Arbetet med att främja tillgängligheten till kommersiell service har under 2021
genomförts i enlighet med riktlinjerna i Regionalt serviceprogram Gotlands län
2014-2020 (förlängt fram tills att ett nytt program är på plats).
Under hösten 2021 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt regionalt
serviceprogram för perioden 2022-2030. Programmet kommer att fungera som
en konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040, i
form av prioriterade områden och konkreta insatser för att stärka
tillgängligheten till kommersiell service. Region Gotland bevakar
utvecklingsbehoven genom regelbundna samordningsmöten med övriga
offentliga finansiärer på Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Leader
Gute, där de kommersiella servicefrågorna är stående på dagordningen. Under
hösten 2021 har mobilisering skett främst kring informationsinsamling om öns
drivmedelsstationer. Tillgängligheten till kommersiell service på Gotland är god
och endast en ansökan om kommersiellt stöd har beviljats under 2021.


Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med att
främja tillgänglighet till kommersiell service i serviceglesa områden. Med territoriella
perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande
förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och
karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, läns- och
landsgränser.

Arbetet med service utgör ett verktyg för genomförandet av Vårt Gotland
2040 med fokus på insatser för landsbygders utveckling och människors och
företags förutsättningar att vistas, verka och växa runt om på Gotland. Arbetet
med kommersiell service är en viktig byggsten i arbetet med hållbara platser
och platsutveckling.
I framtagande och genomförande av det regionala serviceprogrammet kommer
arbetet att förhålla sig till hållbarhetsmålen enligt Vårt Gotland 2040 och
kommande beslut om insatser enligt programmet så behöver de genomgående
perspektiven för en hållbar utveckling integreras (Se även återrapportering
1.1.1.).
Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt
eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även
insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10
insatser och fyll i tabellen nedan.
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Mål
Ange vilket eller vilka mål, fastställda i
den regionala utvecklingsstrategin,
det regionala
strukturfondsprogrammet respektive
de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg),
som insatsen ska bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller vilka av
de globala målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030 som
insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen
eller förväntade resultat.
Med prestationer avses antal
och omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen ell
förväntade resultat.

Ange om resultatbeskrivninge
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om de
är faktiska eller förväntade
resultat.

Med effekter på kort sikt avse
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.

Med effekter på medellång sik
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap elle
nya varor/tjänster.

Om möjligt, beskriv även
effekter på lång sikt. Med
effekter på lång sikt avses
effekter av förändrat beteende
hos målgruppen eller på
samhällsnivå. Till exempel öka
konkurrenskraft eller bättre
hälsa.
Särskilt driftstöd till
dagligvarubutiker
(217881)

Nytt regionalt
serviceprogram för
perioden 2022-2030.

Bidrar till målet i RSP om att:
ingen invånare på Gotland skall ha
längre än 20 minuter till närmaste
livsmedelsbutik/drivsmedelsstation.

Prestationer
Bidrag beviljat till en
livsmedelsbutik som är
berättigade stöd.

Alla tre övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:

Påbörjat arbetet med att ta
fram ett program som ska
färdigställas kvartal 2, 2022.

-

Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med
utvecklingskraft

-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle med
livskraft för alla

-

Gotland är en förebild i
energi- och
klimatomställningen

God tillgänglighet till service
över hela Gotland.

Ökad konkurrenskraft för
butikerna.
Effekter på kort sikt:
konkretisering av den
regionala
utvecklingsstrategin, i form
av prioriterade områden och
konkreta insatser för att
stärka tillgängligheten till
kommersiell service. Det är
en viktig byggsten i arbetet
med hållbara platser och
platsutveckling.

Effekt medellång sikt:
Tillgänglighet till kommersie
service

Förväntade effekter på
lång sikt enligt effektmå
Vårt Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft oc
tillväxt i näringslivet

1.2.3 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med likvärdiga
möjligheter till boende, arbete och välfärd som har gett resultat
under året
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Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat
under 2021. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.
Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärderin
eller egen bedömning.

Lokala utvecklingsplaner (LUP)
Region Gotland processleder framtagandet av lokala
utvecklingsplaner

Huvuddelen av utsedda LUP-områden har tagit fram lokala
utvecklings-planer eller påbörjat arbetet. Hittills ses resultat i
termer av exempelvis mer strukturerad samverkan kring centra
lokala utvecklingsfrågor.

1.3 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela
landet
Strategiskt område och prioriteringar NS
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela
landet
Väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och
livslångt lärande
Utvecklat regionalt kompetensförsörjningsarbete

Prioritering RUS (utan inriktningar)
•

Säkra kompetensen

1.3.1 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling


Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området kompetensförsörjning och
kompetensutveckling som ni har arbetat med under året.

Väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande: Ja ☒ Nej ☐
Utvecklat regionalt kompetensförsörjningsarbete: Ja ☒ Nej ☐


Beskriv kortfattat hur arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling
har bedrivits under året.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet integrerats i arbetet.
Observera! Redovisningen av denna punkt ska innehålla uppgifter om det arbete som
har bedrivits utöver fokusområdena validering, regionalt yrkesvux, etablering av
lärcentrum samt analyser och prognoser.

Det gångna året har till stor del präglats av strategiskt och planerande arbete.
Ett operativt kompetensråd har formaliserats och tilltänkta insatser har
identifierats. Nu följer arbetet med att formalisera det strategiska
kompetensrådet. Arbetet med genomförandeprogrammen har tagit relativt
stort utrymme.
Hållbarhetsperspektiven är genomgående i alla insatser och aktiviteter som
genomförs. Vi ser dock effekterna av det i ett genomfört arbete, och inte alltid
i planering. Nu finns en ny regional utvecklingsstrategi som tar avstamp i
hållbarhet. För kommande rapportering kommer vi på ett tydligare sätt kunna
redovisa mer konkret hur hållbarhetsperspektiven genomsyrar allt vi gör. (Se
återrapportering 1.1.1).


Beskriv kortfattat hur arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling
har bidragit till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara möjligheterna med
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demografiska förändringar, globalisering, miljöproblem och klimatförändringar,
socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.

Arbetet med genomförandet av Vårt Gotland 2040 ska möta
samhällsutmaningarna (jfr återrapportering 1.2.1). Idag ingår prioriteringen
Säkra kompetensen i en tydlig struktur. Prioriteringen är också kopplad till en
rad olika effektmål i vårt Gotland 2040 som alla ger stöd i arbetet med att möta
samhällsutmaningarna.
Arbetet med att möta samhällsutmaningarna har under det gångna året sett
ganska olika ut och har varit av olika dignitet. Gällande demografiska
förändringar, globalisering, socioekonomi och sammanhållning, så har detta
genomsyrat stora delar av arbetet. Arbetet med att etablera och utveckla en väl
fungerande infrastruktur för livslångt lärande och analyser och prognoser är
pågående och kommer förhoppningsvis ge goda förutsättningar för att
tillvarata möjligheterna med demografiska förändringar.
Validering är ett viktigt verktyg för att ta tillvara på redan befintligt kompetens,
samt att ytterligare bygga på befintlig kompetens. Det fungerar också som ett
viktigt verktyg i en väl behövlig integrationsprocess. Många insatser, t.ex.
projektet Alla behövs på Gotland, tar avstamp i de socioekonomiska
samhällsutmaningarna. I en tid, då kompetens är en bristvara, är det av yttersta
vikt att allas kompetens tas tillvara på.


Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Med territoriella perspektiv avses
hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till
exempel landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika
funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.

Många av de insatser som genomförts innefattar ett tydligt territoriellt
perspektiv. Dock behöver det stärkas med stöd av vad som beskrivs under
återrapportering 1.1.1 så att varierande förutsättningar beaktas redan i
planering.
Idag finns ett etablerat lärcentrum med stöd för digital undervisning, det finns
också möjlighet för alla gotlänningar, oavsett hemvist, att få digital vägledning
gällande studier och arbete. En av de viktigaste samverkansaktörer som
involveras i prioriteringen Säkra kompetensen är utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och dess ingående enheter och verksamheter. De har
verksamhet över hela ön och därigenom täcks det territoriella perspektivet.


Beskriv kortfattat eventuella utmaningar i arbetet med kompetensförsörjning och
kompetensutveckling.

En stor utmaning som återfinns i arbetet, men som inte är specifikt för just
kompetensförsörjning och kompetensutveckling, är att realisera utveckling i
samverkan. Samverkan tar tid och är en förutsättning för att få kraft i
utvecklingsfrågor där ingen enskild aktör ensam kan göra skillnad.
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1.3.2 Mål för kompetensförsörjningsarbetet


Beskriv kortfattat vilka mål som har tagits fram för arbetet med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Beskriv även hur ni arbetar med
att följa upp målen.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.

1. Gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal med rätt kompetens
2. Antalet utexaminerade studenter som stannar på och/eller återvänder
till ön ökar med X%
3. Samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i ett väl
fungerande system
4. Utbildningar på olika nivåer som efterfrågas av arbetsgivare erbjuds
genom olika flexibla former
5. Arbetsmarknaden är rörlig där individer, både redan bosatta och
inflyttade, ser möjliga karriärvägar på Gotland under sitt hela arbetsliv.
6. Universitetet är en naturlig tillväxtmotor och en väl etablerad
samverkanspart-ner för den gotländska arbetsmarknaden.
7. Attityd och inställning till eftergymnasial och högre utbildning är
positiv, liksom bilden av och möjligheten till ett livslångt lärande.
8. Utbildningsnivån på Gotland är höjd.
Många av dessa mål följs upp med i olika uppföljningar och rapporteringar, till
delar exempelvis i Region Gotlands årsredovisning. I och med Vårt Gotland
2040 med genomförandeprogram kommer målen för
kompetensförsörjningsarbetet och resultaten av regionala
komptensförsörjningsinsatser kunna följas upp och utvärderas mer samlat.
Se återrapportering 1.1.1 för hållbarhetsintegrering


Har ni en politiskt fastställd strategi och/eller handlingsplan specifikt för
kompetensförsörjning? Ja ☒ Nej ☒

Ja, det finns äldre handlingsplaner. Dock behöver dessa uppdateras.
Genomförandeprogram där kompetensförsörjning är centralt ska beslutas
under 2022. Även instruktioner till t.ex. ett Kompetensråd är under
utarbetande.

1.3.3 Insatser utifrån framtagna analyser och prognoser
Beskriv kortfattat hur arbetet med analyser och prognoser har genomförts under
året. Ange även vilka aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.

Avdelningen regional utveckling har tillsammans med WSP tagit fram en analys
av arbetsmarknadseffekter av en eventuell nedläggning av Cementa. Utöver
detta så ingår strateg med ansvar för kompetensförsörjning i flera nationella
initiativ gällande analyser och prognoser. Skolverket arbetar med planeringsoch dimensioneringsunderlag för gymnasiala utbildningar. SCB jobbar för att ta
fram ordentliga underlag för trender gällande utbildnings- och
arbetsmarknadsbehov.
Se återrapportering 1.1.1 för hållbarhetsintegrering.
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1.3.4 Validering på regional nivå


Beskriv kortfattat hur arbetet med validering har genomförts under året. Ange även
vilka aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet integrerats i arbetet.

Arbetet med validering har under året tagit stora steg framåt. Det operativa
arbetet har primärt genomförts av Vuxenutbildningen Gotland, med
avdelningen för Regional utveckling som finansiär och samverkanspart.
Vuxenutbildningen driver bl.a. projektet Valideringslyftet som ämnar tillskapa
en nationell och regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning
(se även nedanstående tabell). Utöver detta så har även Vuxenutbildningen
sökt statsbidraget Kartläggning och validering för utfört arbete.
Validering är ett viktigt verktyg för en mer hållbar utveckling inom ramen för
alla perspektiv, genom att ta tillvara på befintlig, men outnyttjad kompetens.
Det stärker näringslivets förutsättningar till kompetensförsörjning och kan
därigenom stärka näringslivets möjligheter till intäkter. Samtidigt så är det ett
sätt att integrera människor i en arbetsmarknad som de i annat fall stått ganska
långt ifrån. Att man i arbetet med validering i sig behöver jobba med
hållbarhetsintegrering behöver göras med stöd av vad som beskrivs under
återrapportering 1.1.1.

1.3.5 Regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning


Beskriv kortfattat hur arbetet med yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning har
genomförts under året. Ange även vilka aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

Samarbeten med olika branscher, bland annat inom industrin, har varit
framgångsrikt även om pandemin i viss mån fortsatt haft en betydelse under
2021 i kommunikationen med branscherna.
I och med att coronapandemin fortsatt pågår sker stora satsningar inom vård
och omsorg gjorts. Detta för att tillgodose volymbehoven i nära samarbete
med framförallt berörda förvaltningar inom Region Gotland, men även privata
aktörer.
Vuxenutbildningen Gotland har de senaste tre åren startat upp en rad olika
utbildningar i egen regi utifrån de nationella yrkespaketen inom vård,
barnomsorg, fritidshem, industri, träteknik, restaurang, turism och bygg. Inom
ett par branscher finns det även upphandlad verksamhet (transport, handeloch administration, vård och barnomsorg, elektriker, gröna näringarna). Det
har även satsats på regionalt lärlingsvux inom ett flertal branscher. Trots den
senaste tidens satsningar finns det ytterligare behov inom fler branscher samt
behov av utökning av befintliga utbildningar.
Se återrapportering 1.1.1. för hållbarhetsintegrering. Se figur 1 avsnitt 1 för
bidrag till Agenda 2030.
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1.3.6 Etablering av lärcentrum


Beskriv kortfattat hur arbetet med etablering av lärcentrum har genomförts
under året. Ange även vilka aktörer ni har samverkat med.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet. Ni erbjuds även att kortfattat
redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

Gotland har ett befintligt Lärcentrum i Vuxenutbildningen Gotlands lokaler i
Visby. De planerade insatserna såsom att inspireras av Lärcentrum i andra
kommuner/regioner, utbildningar etc. har inte kunnat genomföras som
planerat utan fick istället riktas om till att göra anpassningar efter
pandemisituationen. Istället för studiebesök på andra ställen så har arbetat
handlat om de problem som uppstått då eleverna inte kunde komma fysiskt till
Vuxenutbildningen.
De insatser som genomförts är bl.a. utveckling av pedagogisk handledning via
Teams och ett tillgängliggörande av Lärcentrum oberoende av geografisk plats.
Gällande YH och Lärcentrum har ett fortsatt pågående samarbete med
framförallt Nackademin genomförts avseende Gotland som
satellitortsutbildning.
Se återrapportering 1.1.1 för hållbarhetsintegrering och figur 1 avsnitt 1 för
bidrag till agenda 2030.

1.3.7 Insatser – kompetensförsörjning och kompetensutveckling


Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt
eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även
insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10
insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska
bidra till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på ko
medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen bedömning
Ange även om det är faktiska elle
förväntade resultat.

Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel ny/öka
kunskap.

Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller n
varor/tjänster.

Om möjligt, beskriv även effekter
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på lång sikt. Med effekter på lång
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller p
samhällsnivå. Till exempel ökad
konkurrenskraft eller bättre hälsa

Etablering av strategiskt och
operativt kompetensråd
Ett strategiskt och operativt
kompetensråd ska utgöra
infrastrukturen för hantering av
insatser gällande regionalt
kompetensförsörjningsarbete.

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är en
nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft

-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle
med livskraft för alla

Prestationer
Under året har insatsen levererat
följande prestationer:
Arbetsgrupp för det
operativa kompetensrådet
etablerad.
Aktiviteter för det
operativa kompetensrådet
framtagna.

Effekter på kort sikt:
-

Ökad dialog mellan
näringsliv och
utbildningsanordnare

gällande kompetensbeho
-

Ökad analysförmåga för a
skapa god
kunskapsunderlag.

-

Ökad kunskap och

förståelse för aktörers oli
verksamheter.

Effekter på medellång sikt:
Se målen under avsnitt 1.2.3

Arbete med validering

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är en
nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft

-

Gotland är ett tryggt och

Prestationer:
Under året har insatsen
levererat följande
prestationer:
Arbete med validering
-

Ca 20 personer har

Förväntade effekter på lån
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet.
11. En inkluderande
arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven.
12. God utbildningsnivå och
goda förutsättningar för
livslångt lärande.
Effekter på kort sikt:
-

validering hos såväl

utbildare som arbetsgivar
-

indikatorer som ger

teoretisk och praktisk

med livskraft för alla

underlag för utveckling a

validering och

regionens infrastruktur fö

kompletterande

validering med stöd av

utbildning/prövning inom

bland annat

vård- och omsorgsyrken.
-

Valideringsdelegationens

Cirka 50 individer har

tidigare arbete och för

genomfört praktisk

teknisk utformning utgå

validering på arbetsplats

från myndighetens

samt kompletterande

befintliga verktyg.

utbildning/prövning inom
vård och omsorg.
Valderingslyftet
-

Utbildning avklarad.

-

Arbete med att ta
fram ett
valideringsverktyg

Framtaget

självskattningsverktyg me

genomfört kartläggning,

inkluderande samhälle

Ökad kunskap om

Förväntade effekter på
medellång sikt:
-

Mål 1 samt 3-8 under
avsnitt 1.2.3 samt:

-

Fler personer inom fler

områden och på fler nivå
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för Gotland initierat.

i utbildningssystemet har
blivit validerade.
-

Utländsk arbetskrafts
inträde på
arbetsmarknaden kan
genom validering
förkortas.

-

Personer med informell
och icke-formell kunskap
kan flyttas ”uppåt” i
systemet så att de kan

erbjudas mer kvalificerad
tjänster och fylla deras

platser med personer me
lägre kompetens.
-

Stärkt samverkan mellan

utbildningsanordnare och
arbetsgivare.

Förväntade effekter på lån
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet.
11. En inkluderande
arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven.
12. God utbildningsnivå och
goda förutsättningar för
livslångt lärande.
Alla behövs på Gotland
(20205516)
Näringslivsdrivet
arbetsmarknadsprojekt.
Projektägare Tillväxt Gotland

Övergripande mål enligt Vårt
Gotland 2040:
-

Gotland är en
nytänkande tillväxtregion
med utvecklingskraft

-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle
med livskraft för alla

Prestationer
Under 2021 har projektet
jobbat med totalt 50 unga
individer, 41 av dessa har de
lyckats matcha mot jobb.

Effekter på kort sikt:
-

Stärkt

infrastruktur/stödverksamh
kring målgruppen och dess
behov.

Projektet förankrat hos ca nya
50 privata företag, varav 19
företag tagit emot en eller fler
deltagare.
Utökat och stärkt samarbete
mellan näringsliv och det
offentliga i frågor som rör
arbetsmarknad och
kompetensförsörjning.

-

Ökad kunskap hos privata
och offentliga arbetsgivare
kring rekrytering av
målgruppen.

Förväntade effekter på
medellång sikt
-

säkra kompetensbehovet
inom näringslivet genom
att få fler ungdomar i
arbete samt

-

Mål 1 samt 3-8 under
avsnitt 1.2.3

Förväntade effekter på lån
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet.
11. En inkluderande
arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven.
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1.3.8 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling som har gett
resultat under året


Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under
2021. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.
Namn på insats och kort beskrivning

Teknikcollege
Samverkan- och kompetensförsörjningsstruktur inom olika
teknikyrken.

Inventering branschstruktur
Arbete som genomfördes tillsammans med WSP. I arbetet
definierades besöksnäring och mat och livsmedel genom att gruppera
branscher utifrån 5-siffrig SNI-kod
Maker Tour – Mot nya höjder
Projekt som drevs av Fenomenalen. Ämnade sprida kunskap om, och
intresse för, teknik till skolor som inte har möjlighet att ta sig till
Fenomenalen.

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärderin
eller egen bedömning.
Fler företag har anslutit sig till samverkanskonceptet.
Insatser för att attrahera tjejer till teknikyrken har genomförts.
Genom samverkan med arbetsgivare har fler APL-platser
(praktikplatser för gymnasiet) etablerats
Antal elever som söker utbildningar inom Teknikcollege har
dubblerats på två år. 50 till 100
Nämnden har därför ökat antalet platser på utbildningen.
Resultatet har kommunicerats till ansvariga strateger.
Gett en tydlighet till hur vi kan följa upp hur det går inom olika
övergripande områden, så som just besöksnäring och mat och
livsmedel.
-

Fler sökande till Teknikcollege.
Pågående diskussion hur detta kan göras inom fler
kunskapsområden. Typ demokrati.
Stärkt positionen för Fenomnenalen som aktör inom
kompetensförsörjning.
Stärka intresset hos unga – ökat söktryck till utbildningar – fler
som tar gymnasieexamen inom en viss bransch
(branschområde).

1.4 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och
företagande i hela landet
Strategiskt område och prioriteringar NS
Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i
hela landet
•
Omställning genom starka regionala innovations-system och smart
specialisering
•
En konkurrenskraftig, cirkulär och biobaserad samt klimat- och
miljö-mässigt hållbar ekonomi
•
Tillvarata digitaliseringens möjligheter
•
Ett gott näringsklimat med goda ramvillkor och väl fungerande
kapitalförsörjning
•
Internationalisering, investeringsfrämjande och ökad export

Prioritering RUS (utan inriktningar)
•
•
•
•

Stimulera innovation och
förnyelse
Stärk och utveckla näringslivet
Gå före i klimat- och
energiomställningen
Säkra miljö och vatten

1.4.1 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande


Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området innovation och förnyelse samt
entreprenörskap och företagande som ni har arbetat med under året.

Omställning genom starka regionala innovationssystem och smart specialisering: Ja ☒ Nej

☐

En konkurrenskraftig, cirkulär och biobaserad samt klimat- och miljömässigt
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hållbar ekonomi: Ja ☒ Nej ☐
Tillvarata digitaliseringens möjligheter: Ja ☒ Nej ☐
Ett gott näringslivsklimat med goda ramvillkor och väl fungerande kapitalförsörjning: Ja
☒ Nej ☐
Internationalisering, investeringsfrämjande och ökad export: Ja ☒ Nej ☐


Beskriv kortfattat hur arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och
företagande har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i
genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet integrerats i arbetet. Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet
har bidragit till Agenda 2030.

Arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande
sker inom ramen för prioriteringar i Vårt Gotland 2040, inte minst
prioriteringarna Stimulera innovation och förnyelse, Stärk och utveckla näringslivet samt
Gå före i klimat- och energiomställningen. Mycket kraft har som sagt lagts på
processen för framtagandet av genomförandeprogram inom vilka prioriteringar
och mål för utvecklingen finns.
Inom ramen för prioriteringarna ligger arbetet med Gotlands styrkeområden
mat och livsmedel och besöksnäring. Parallellt har en strategi för smart specialisering
tagits fram och beslutats för att stärka arbetet inom och mellan
styrkeområdena. Energiomställningen på Gotland kräver och kommer fortsatt
kräva innovativa lösningar. Samtidigt finns stort engagemang för detta inom
delar av näringslivet. Näringslivets energiomställning är därför ytterligare ett
styrkeområde för Gotlands utveckling inom ramen för strategi för smart
specialisering och i enlighet med Vårt Gotland 2040.
Arbetet med elektrifiering har utvecklats under året. Region Gotland har
deltagit i nationella elektrifieringsstrategigruppens tidiga dialog och har
efterfrågat fortsatt dialog. Frågan om elektrifiering syns bland annat också i
arbetet med Fonden för rättvis omställning (FRO). En utmaning är det ökande
behovet av el som förutses inom cementindustrin för att klara omställningen
till infångning och förvätskning av koldioxid från industrin. Den utmaningen
involverar även flera aktörer utöver cementindustrin. Enligt liggande förslag så
avsätts drygt 300 mnkr att kunna minska den stora utsläppskälla av koldioxid
som Cementas fabrik i Slite utgör. Arbetet med Energimyndighetens uppdrag,
att möjliggöra att Gotland blir ett pilotområde för Sveriges omställning till ett
hållbart energisystem, har fortsatt operationaliserats regionalt bland annat
genom ett ERUF-finansierat projekt, två projekt har beviljats och skapat
utrymme att utveckla företagsrådgivningen. Energicentrum är nu fullt ut
etablerad (En av Region Gotlands insatser inom Regeringsuppdraget
Energipilot Gotland). Vidare redovisade Svenska kraftnät i sin årsredovisning i
februari 2021 att Gotland har behov av en tredje kabel. Uppdraget för Svenska
kraftnät har varit att bedöma om Gotland har en trygg och säker elförsörjning
på kort och lång sikt. Region Gotland ser fram emot Svenska kraftnäts
fortsatta arbete med att hitta den bästa lösningen med ny förbindelse samt vem
som ansvarar för vilken del i genomförandet och ägandet.
Året har, med anledning av pandemins påverkan, innefattat samordning av
interna resurser för att stödja företag i kontakten med Region Gotland samt
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samverka med näringslivets representanter för att ta fram riktade regionala
stödåtgärder till krisande branscher. Sammanlagt har Region Gotland levererat
sex väl förankrade stödpaket som kommit näringslivet på hela Gotland till del.
Genom riktade stödinsatser med ERUF-medel i form av REACT-utlysningar
har regionens företagsstöd kunnat förstärkas och erbjuda Gotländska företag
omställningsstöd i en större omfattning och med en högre finansieringsgrad.
Inom ramen för arbetet med uppdraget Vägar till hållbar utveckling har
insatser genomförts med fokus på en hållbar omställning inom ramen för
styrkeområdena mat och livsmedel samt besöksnäring. I arbetet för ett gott
näringslivsklimat har det interna förbättringsarbetet med bemötandekulturen
utvecklats genom att fokus riktas mot större ansvar hos chefer och
kommunikatörer i alla led inklusive ett ökat medarbetaransvar. Ansvaret
omfattar implementering av metoder och verktyg för att driva
förändringsprocessen samt implementering av fem bemötandeprinciper.
Ett stärkt samarbete inom ramen för etablerings- och företagsfrämjande
systemet har utvecklats under året i syfte att underlätta för näringslivets
utveckling. Samarbetet går under namnet Gotland Grow och paketering och
kommunikation finns på gotland.com.
Region Gotland har initierat ett samarbete med huvudaktörerna i det
företagsfräm-jande systemet i syfte att komplettera utbudet av riskkapital riktat
mot startups och företag med tillväxtambitioner. Samarbetet har resulterat i ett
första steg att etablera ett investerarnätverk med fokus på att matcha privata
investerare med företagens behov av riskkapital.
Se återrapportering 1.1.1. för hållbarhetsintegrering. Se figur 1 avsnitt 1 för
bidrag till Agenda 2030.


Beskriv kortfattat hur arbetet med innovation och förnyelse samt entreprenörskap och
företagande har bidragit till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara
möjligheterna med demografiska förändringar, globalisering, miljöproblem och
klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.

Arbetet med insatser inom prioriteringen, såsom Vägar till hållbar utveckling,
REACT och FRO, har sikte på att genom omställning och förnyelse ta tillvara
möjligheterna som ligger i samhällsutmaningarna. Inte minst miljö- och
klimatutmaningarna. Med dessa följer förstås målkonflikter som kan förstärka
andra samhällsutmaningar och arbetet med att identifiera målkonflikter och
hållbarhetssäkra eller integrera flera perspektiv behöver därför utvecklas i linje
med vad som beskrivits under återrapportering 1.1. Cementindustrins fortsatta
verksamhet liksom elproduktion från förnybara energislag, innehåller
exempelvis flera målkonflikter ifråga om målen i Vårt Gotland 2040 och
Agenda 2030-målen, särskilt ifråga om gruvdrift versus hållbart nyttjande av
mark och vatten.


Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med
innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande. Med territoriella
perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande
förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och
karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, läns-, och
landsgränser.
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Se återrapportering 1.1.1.


Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt eller
delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även insatser med
egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i
tabellen nedan.
Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska
bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal
och omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda
2030 som insatsen ska bidra
till.

Resultat i form av effekter på kort,
medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.

Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning, utvärderin
eller egen bedömning. Ange även om
det är faktiska eller förväntade
resultat.

Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos målgruppen.
Till exempel ny/ökad kunskap.

Med effekter på medellång sikt avses
förändrat beteende hos målgrupper.
Till exempel tillämpning av ny kunska
eller nya varor/tjänster.

Om möjligt, beskriv även effekter på
lång sikt. Med effekter på lång sikt
avses effekter av förändrat beteende
hos målgruppen eller på samhällsnivå
Till exempel ökad konkurrenskraft ell
bättre hälsa.

Gotland goes global
(20203135)
Projekt Almi Företagspartner
Gotland AB

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är en
nytänkande
tillväxtregion med
utvecklingskraft

Prestationer:
Riktade
affärsutvecklingsinsatser med
aktiviteter som leder mot en
internationell marknad
planerade och påbörjade.
Samverkan mellan aktörer
som kan bidra till att
gotländska företag kan nå en
större marknad.

Effekter på kort sikt:
-

Almis kompetens för att
förbereda, utveckla och

accelerera företagens förmåg

att agera och etablera sig på

internationella marknader ha
förbättrats
-

Fler företag får tillgång till

internationaliseringskompete
på Gotland
Effekter på medellång sikt:
-

Ökad samverkan mellan loka
aktörer.

-

Fler företag etablerar sig på
en större marknad.

Förväntade effekter på lång
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
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10. God konkurrenskraft och tillvä
i näringslivet

Investerarnätverk
Samverkansinsats mellan
Region Gotland och
näringslivsorganisationerna.

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är en
nytänkande
tillväxtregion med
utvecklingskraft

Prestationer
Arbete påbörjat under 2021
med uppstart av 5 st
investerare inom Tillväxt
Gotland.
Under arbetet identifierades
att en större massa av
investerare behövs.
Inriktning för arbetet under
2022 beslutad. Kommer att
ledas av Tillväxt Gotland med
stöd av Connect Sverige
Region Öst.

Effekter på kort sikt:
-

Ökad kunskap och
medvetande om möjligheter
och innebörd av privata

investeringar för företag och
investerare.
Förväntade effekter på
medellång sikt
-

Stärkt finansiellt ekosystem

som bidrar till innovation och
affärsutveckling.
-

Fler startups och innovatione
har möjlighet att finansieras
med privat kapital.

-

Fler företag får möjligheten a
nå en större marknad och

därmed skapa arbetstillfällen
-

Fler innovationer och nya
affärsidéer utvecklas på
Gotland då
finansieringspaletten blir
större.

-

Stärkt innovationsförmågan i
det gotländska samhället

-

Bättre förutsättningarna att
starta, driva och utveckla
företag

Förväntade effekter på lång
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillvä
i näringslivet
Etableringsråd/Utveckla
det företagsfrämjande
systemet.
Råd för att utveckla
strukturer för mer
organiserad samverkan
mellan regionala
utvecklingsaktörer aktörer i
det företagsfrämjande
systemet.

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är en
nytänkande
tillväxtregion med
utvecklingskraft

Prestationer:
Gemensam struktur för
samverkan har utarbetats och
råd skapat. websida som
beskriver det
företagsfrämjandesystemet
framtagen.
Behov och arbetsformer för
2022 planerade inkluderat
ökad delaktighet.

Effekter på kort sikt:
Struktur och samarbetsformer
etablerat 2021.
Förväntade effekter på
medellång sikt:
-

Ökat antal etableringar på
Gotland.

-

Stärkt samverkan, lärande oc
genomförandestrukturerna
kring regionalt tillväxtarbete
på Gotland

-

Förbättra förutsättningarna a
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starta, driva och utveckla
företag
-

Förväntade effekter på lång
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillvä
i näringslivet
Gemensam Digital
plattform för varumärket
Gotland. (20205415 ).
Genomförandeprojekt.

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

-

Gotland är en

Under 2021 har projektet
levererat följande
prestationer:

nytänkande

-

Utformning av den

tillväxtregion med

digitala plattformens

utvecklingskraft

grafiska representation,

Gotland är ett tryggt

vilka gemensamma
gotländska budskap som

och inkluderande

den digitala plattformen

samhälle med livskraft

Effektmål på kort sikt enligt
egen uppföljning:
Prestationerna i projektet lett till a
SMF fått kunskap och vilja att
använda verktyget och under 202
har:
-

verktygslådan.
-

dessa budskap ska

-

förmedlas har

Förväntade effekter på kort
sikt:

implementerats.

-

tillhörande verktygslåda

ökad exponering.
-

Innehåll har modererats,

näringsliv och Region Gotlan

producerats och

näringsidkare emellan samt

publicerats inför och

civilsamhälle och akademi.

efter lansering.
En bred förankring av
det gotländska
varumärket har
introducerats genom
verktygslådan.
-

Workshops med
målgruppen om hur man
använder verktygslådan.

-

Bilder och filmer har
tagits fram.

-

Utveckling och analys av
användandet av sociala
medier och digital
marknadsföring.

-

Möten med strategiska
aktörer och andra
projekt för att inkludera
dem i arbetet framåt
med plattformen samt
uppmuntra sina
målgrupper att ansluta
sig till verktygslådan.

-

Bättre förutsättningar för
digital samverkan, mellan

lanserades 15 juni 2021.

-

Deltagande SMF har stärkta

konkurrensfördelar tack vare

En digital plattform,
gotland.com med

-

Verktygslådan innehåller 914
verksamheter.

ska förmedla, samt hur

för alla

289 SMF anslutit sig till

Samverkan, extern
kommunikation,

Förväntade effekter på längre
sikt:
-

10. God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet

-

11. En inkluderande
arbetsmarknad där

kompetensen möter behoven
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resultatspridning,
kunskapsutbyte och
information inom ramen
Bildande av styrgrupp
för den regionala matoch livsmedelsstrategin,
samhandling Q-helix.

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

-

Gotland är en

för samtliga aktiviteter.
Prestationer styrgrupp
2021
-

Plattform uppbyggd för

Ett handlingskraftigt forum

att samla

som gemensamt representer

tillväxtregion med

representationskap från

styrkeområdet.

utvecklingskraft

näringsliv, akademi,

Gotland är en förebild i

offentlig aktör och

energi- och

utvecklingsaktör.

Globala målen, Agenda
2030:

-

Förväntade effekter på
medellång sikt.
-

operativa aktören som
iscensätter mat- och

handlingsplan för den

17:6 Samarbeta och

livsmedelsstrategins

regionala mat- och

handlingsplan i nära

livsmedelsstrategin sker

vetenskap, teknik och

samarbete med strategins

parallellt med arbetet

innovation.

styrgrupp.

med RUS

7:17 Uppmuntra

Matbyrån, i regi av Gotland
Grönt Centrum AB, är den

Fortsatt process med
framtagande av ny

dela kunskap kring

-

-

nytänkande

klimatomställningen

-

Förväntade effekter på kort
sikt

genomförandeprogram.

effektiva partnerskap.
-

Dokument har
upprättats om
gemensam målbild av

Förväntade effekter på lång
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
10. God konkurrenskraft och tillvä
i näringslivet

styrgruppens uppdrag
och mandat och en
Operation Matbyrån
2020-637 JV
Gotland Grönt Centrum AB
med stöd av JV. I
partnerskap med Tillväxt
Gotland och LRF Gotland.
En näringslivsfinansierad
klusterorganisation som
verkar utifrån behoven hos
mat- och
livsmedelsnäringarna på
Gotland är etablerad.

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

-

Gotland är en

arbetsgrupp är tillsatt.
Prestationer i projektet
2021
-

Projektet har under Q2

nytänkande

2021 bytt projektledare,

tillväxtregion med

vilket sannolikt lett till

utvecklingskraft

ett närmare samarbete

Gotland är en förebild i

med projektet

energi- och

Sustainable Speis.

klimatomställningen
Globala målen, Agenda
2030:
-

-

tillsammans med sin
styrgrupp arbetat fram

17:6 Samarbeta och

en modell för

dela kunskap kring

näringslivsfinansierad

vetenskap, teknik och

verksamhet.

innovation.
-

7:17 Uppmuntra
effektiva partnerskap.

-

-

-

Projektet har

-

Under 2021 har
diskussionerna om

17:19 Utveckla nya sätt

driftsform och

att mäta framsteg.

ägarstruktur av

(Kopplat till S3)

Matbyrån lett fram till att

9 Hållbar industri,

en framställan skett till

innovationer och

GGCAB:s styrelse från

infrastruktur

Tillväxt Gotland att ingå

12 Hållbar produktion

delägarskap i GGCAB

och konsumtion

som också planeras bli
moderbolag till Matbyrån

Faktiska effekter på kort sikt:
Konstellationen i styrgruppen har
lett till ett nära samarbete mellan
utvecklingsaktörer som tidigare
stått relativt långt ifrån varandra.
Detta har även medverkat till att
det varit en lättare process att
tillsätta mat- och
livsmedelsstrategins styrgrupp som
inkluderar viktiga aktörer som äve
representeras i Matbyråns
styrgrupp, som LRF och Tillväxt
Gotland.
Förväntade effekter på
medellång sikt
-

Ökad förädlingsgrad (i volym

och antal produkter/tjänster)
-

Ökad försäljning på och
utanför Gotland

-

En samlad främjandestruktur

med fokus på styrkeområden

kommer medverka till att fler
företag inom mat- och
livsmedelssystemet (inkl

besöksnäringen) får möjlighe

att etablera sig, utvecklas oc
hitta nya
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AB

Projekt: Sustainable
Speis (20202676)
Projektägare: Tillväxt
Gotland
Projekt ska genom affärsoch marknadsutveckling
stärka förutsättningarna för
måltidsturism på Gotland.

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

-

Gotland är en

Under 2021 har projektet
levererat följande
prestationer:

nytänkande

-

Effekter på kort sikt
-

inom ramen för en

utvecklingskraft

arbetsgrupp bestående

Gotland är en förebild i

av primärproducenter

småföretag inom
måltidsturism.
-

hållbarhetsaspekterna; miljö,

genomförts och är

ekonomi,

pågående. 17 företag i

inkludering/mångfald samt

första omgången, 10

Besöksnäringsstrategins
övergripande målbild:

jämställdhet som

företag i andra

Gotland ska upplevas

innovationsdrivande faktorer

omgången deltar.

för att utveckla nya tematisk

som en exportmogen
destination 2024 där

-

produkter och

Framtagande av

företagen samverkar

gemensamt

för att uppnå synergier

kommunikativt material.

som skapar hållbar

Färdigställt

tillväxt. Visionen: Att

varumärkesplattform

Gotland ska upplevas

samt tagit fram

som norra Europas

bildmaterial. Samverkan

mest hållbara och

med projektet

attraktiva resmål 2027.

Gemensam digital

reseanledningar.
Effekter på medellång sikt:
-

besöksnäringen i regionen ha
en god tillväxt.
-

Planering av 2-dagars

dess utbud inom
måltidsturism.
-

plats att verka på för de som

Speis Gastronomy,

jobbar med mat genom att

genomförande oktober

erbjuda möjligheter att jobba

2021. 120 anmälda

nära matens ursprung, med

deltagare.

fokus på klimatutmaningen

och i samarbete mellan olika

Genomfört pressresor

aktörer från jord och hav till

med internationella samt

bord.

svenska journalister och
bloggare.

Projektet har bidragit till att

Gotland blivit en mer attrakti

eventet Sustainable

-

Besökare har ökad kännedom

om destinationen Gotland oc

Gotland.
-

Ökad konkurrenskraft hos SM
samt att företag inom

plattform för varumärket
-

Företagen har stärkt sin

förmåga att arbeta aktivt me

och restauranger har

klimatomställningen

Affärs- och
marknadsutveckling inom

Affärsutvecklingsinsatser

tillväxtregion med

energi- och

-

Förväntade effekter på lång
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
5. Ett klimatneutralt Gotland
7. Säkrad tillgång till vatten av go
kvalitet och kvantitet
8. Hållbara kretslopp
9. Säkrad biologisk mångfald
10. God konkurrenskraft och tillvä
i näringslivet

-

Gotländsk mat och livsmedel
har fått starkare

genomslagskraft tack vare et
synliggörande av matturism
samt mat och livsmedel på
export.
Förväntade effekter på lång
sikt enligt effektmål Vårt
Gotland 2040:
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5. Ett klimatneutralt Gotland
7. Säkrad tillgång till vatten av go
kvalitet och kvantitet
8. Hållbara kretslopp
9. Säkrad biologisk mångfald
10. God konkurrenskraft och tillvä
i näringslivet

1.4.2 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med innovation och
förnyelse samt entreprenörskap och företagande som har gett
resultat under året


Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett resultat under
2021. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.
Namn på insats och kort beskrivning

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärderin
eller egen bedömning.

Digital plattform och verktygslåda varumärket Gotland
(20203747)
Genomförd förstudie med fokus på samverkan och diskussioner
om hur Region Gotland och externa intressenter kan arbeta
bättre tillsammans.

Förstudien har resulterat i insikter kring vilka behov gotländska
SMFer har identifierat avseende samverkansformer för ett
starkare och tydligare gotländskt varumärke och hur detta kan
bidra med en hållbar tillväxt på Gotland. Baserat på SMFers
behov samt kunskap och förståelse för vad som gör Gotland
attraktivt för boende, besökare och företag skapades ett
genomförandeprojekt (se projekt Gemensam Digital plattform
för varumärket Gotland 20205184 TVV, 20205415 RG ovan). Et
viktigt resultat var även fördjupning av dialog och samverkan
mellan Region Gotland och SMFer inom gotländska
styrkeområden.
Resultatbeskrivning baserad på bedömning. Den första effekten
var inte förväntad.

Gotland är Mat – mat är Gotland
(00200056)
Syftet med projektet var att med stöd i en samlad strategisk
plan driva, koordinera och intensifiera genomförandet av
insatser för att nå målen i livsmedelsstrategin. Projektet skulle
även delta i utvecklingen av en struktur som driver, koordinerar
och intensifierar sådana insatser långsiktigt.

Som direkt följd av projektet utlyste länsstyrelsen medel f

-

en fortsättning av strukturbyggande. Detta resulterade i
projektet Operation Matbyrån som under 2022 går in i
skarpt verksamhetsläge.
Den metod som togs fram inom projektet med syfte att

-

mäta övergripande förändringsstatus för produktionsvärde
på gotländsk mat och livsmedel kommer att användas av

den nya styrgruppen. Även de mätningar som gjorts inom
ramen för projektet (Nielsen) samt NOVUS inom
utvecklingsområdet Attraktionskraft ligger till grund för
fortsatt uppföljning av strategi och handlingsplan.

1.5 Tillgänglighet i hela landet genom digital
kommunikation och transportsystemet
Strategiskt område och prioriteringar NS
Tillgänglighet i hela landet genom digital
kommunikation och transportsystemet
•
Förbättrad tillgång till snabbt bredband och
ökad digital användning
•
Tillgänglighet genom hållbara transportsystem

Prioritering RUS (utan inriktningar)
•

Stärk tillgängligheten

1.5.1 Tillgänglighet genom digital kommunikation och
transportsystemet
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Observera att bredbandsutbyggnad redovisas separat under 1.5.2.


Ange vilka prioriteringar inom det strategiska området tillgänglighet genom digital
kommunikation och transportsystemet som ni har arbetat med under året.

Förbättrad tillgång till snabbt bredband och ökad digital användning: Ja ☒ Nej ☐
Tillgänglighet genom hållbara transportsystem: Ja ☒ Nej ☐


Beskriv kortfattat hur arbetet med tillgänglighet genom digital kommunikation och
transportsystemet har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i
genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

Arbetet med tillgänglighet genom digital kommunikation och
transportsystemet sker till stor del inom ramen för prioriteringen Stärk
tillgängligheten i Vårt Gotland 2040. Mycket kraft har som sagt lagts på
processen för framtagandet av genomförandeprogram inom vilka
prioriteringen och mål för utvecklingen finns.
Med utgångspunkt i förordningen om regionalt utvecklingsansvar,
förordningen om länsplaner för regional transportinfrastruktur, de nationella
transportpolitiska målen och klimatmålen samt den regionala
utvecklingsstrategins mål bl.a. om att utveckla hållbara och fossilfria
transportsystem samt att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på
Gotlands vägar, har ett förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur
tagits fram under 2021. I denna ingår en miljökonsekvensbeskrivning.
Inom Trafikrådets arbete med de Gotländska ståndpunkterna som godkändes
under 2020 har arbetet fortlöpt, bland annat har en resvaneundersökning för
färjetrafiken tagits fram.
Genom nuvarande länsplan för regional transportinfrastruktur har Trafikverket
i samverkan med Region Gotland påbörjat flera åtgärdsvalsstudier. Dessa
behandlar säkra skolvägar, infrastruktur på Fårö och Klinte bergtäkt. Också ett
dialogforum har etablerats för färjetrafiken till Fårö. Vidare publicerade
Trafikverket under 2021 en förstudie inför kommande färjeupphandling där de
vill utreda ytterligare hur statligt ägda färjor skulle påverka kommunikationerna
till och från Gotland. Ett intensivt arbete för att reagera på brister i förstudien
har bedrivits i samverkan med gotländska utvecklingsaktörer inom ramen för
Trafikrådet.
Som ett första steg i en utveckling mot linjetrafik med elflyg mellan Gotland
och fastlandet arrangerade under hösten Region Gotland genom
Energicentrum en elflygsdag då det första elflyget landade på Gotland
Som ett led i att stärka det regionala utvecklingsarbetet och ta tillvara
digitaliseringens möjligheter har Region Gotland inom ramen för regeringens
erbjudande rekryterat en digitaliseringskoordinator. Uppdraget inleds med en
kartläggning av utvecklingsaktörers behov som en central del av
genomförandet av Vårt Gotland 2040
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Se återrapportering 1.1.1. för hållbarhetsintegrering. Se figur 1 avsnitt 1 för
bidrag till Agenda 2030.


Beskriv kortfattat hur arbetet med tillgänglighet genom digital kommunikation och
transportsystemet har bidragit till att möta samhällsutmaningarna och ta till vara
möjligheterna med demografiska förändringar, globalisering, miljöproblem och
klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning samt teknisk utveckling.

Jämför vad som skrivs under återrapportering 1.2.2.
För Gotlands del är kommunikationerna ett centralt verktyg för att möta
utmaningar och kan främja lösningar som möter flera utmaningar och intressen
inom såväl demografisk utveckling, klimat, miljö och energi samt social
sammanhållning. En välfungerande och hållbar flyg- och färjetrafik liksom
transporter på ön är därför avgörande för flera av målen i Vårt Gotland 2040.
Kommunikationerna till och från Gotland har direkt påverkan på öns
attraktions- och konkurrenskraft, ekonomiska utveckling och välfärd. Även
kommunikationerna på Gotland är mycket betydelsefulla. Säkra och
framkomliga transportsystem är viktiga för tillgängligheten på hela Gotland
och kan möta utmaningarna demografisk utveckling och social
sammanhållning.


Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med
tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet. Med territoriella
perspektiv avses hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande
förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och
karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, läns-, och
landsgränser.

Se återrapportering 1.1.1.


Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt
eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även
insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10
insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska bidra
till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen elle
förväntade resultat.

Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det
faktiska eller förväntade resulta
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.

Med effekter på medellång sikt
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avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.

Om möjligt, beskriv även effekt
på lång sikt. Med effekter på lå
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bätt
hälsa.
Inga specifika insatser utöver
vad som beskrivits ovan

1.5.2 Bredbandsutbyggnad


Beskriv kortfattat hur arbetet med att främja bredbandsutbyggnad har
genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.
Redovisningen bör fokusera på det arbete som eventuellt har bedrivits utöver det
som har utförts av regionala bredbandskoordinatorer.



Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med att
främja bredbandsutbyggnad. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och
prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel
landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika
funktionella samband över kommun-, läns-, och landsgränser.

Inga specifika insatser har genomförts 2021. Gotland har en väl utbyggd
bredbandsutbyggnad.


Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt
eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även
insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10
insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska bidra
till.
Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen elle
förväntade resultat.

Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det
faktiska eller förväntade resulta
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.
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Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.

Om möjligt, beskriv även effekt
på lång sikt. Med effekter på lå
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bätt
hälsa.
Inga specifika insatser har
genomförts 2021. Gotland har
en väl utbyggd
bredbandsutbyggnad.

1.5.3 Tidigare insatser inom ramen för arbetet med tillgänglighet
genom
digital kommunikation och transportsystemet som har gett
resultat under året


Om möjligt – ge exempel på insatser som genomförts tidigare år men som gett
resultat under 2021. Ange 5 – max 10 insatser och fyll i tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Inget att rapportera, inga utvärderingar gjorda

Vilka resultat har uppnåtts?
Ange om resultatbeskrivningen baseras på en uppföljning, utvärderin
eller egen bedömning.
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Återrapportering 2 – Fördelning av anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 4, 7 och 15–17 §§ förordningen om regionalt
tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av arbetet med fördelningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
under utgiftsområde 19 Regional utveckling. Redovisningen ska innehålla:






En förklaring till fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder mellan projektverksamhet,
regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service.
Uppgift om hur fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder har bidragit till att nå målen i den
regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella
samarbetsprogrammen (Interreg).
En beskrivning av på vilket sätt de olika förutsättningar som råder i olika delar av länet har påverkat
fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom länet.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och
insatser i det regionala tillväxtarbetet.

Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Återrapportering 2 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det
regionala utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 2.



Beskriv kortfattat hur regionen har fördelat anslaget mellan projektverksamhet,
regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service med fokus på
förändringar som har skett i förhållande till förra året. Observera! Belopp
fördelat på olika stödtyper behöver inte redovisas då den informationen inhämtas
i Tillväxtverkets årliga uppföljning av regionala företagsstöd, projektmedel samt
stöd till kommersiell service.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet integrerats i arbetet.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet har bidragit till Agenda 2030.

Under verksamhetsåret 2021 har Region Gotland fattat beslut om 25,4 mkr i
regionala utvecklingsmedel. 17 projekt har beviljats medel med totalt 19,5 mkr
och 34 företag (35 beslut) har beviljats stöd om totalt 5,9 mkr. Det innebär en
fördelning 77 % till projekt och 23 % till företag. Av projektmedlen har 8,1
mkr utgjort medfinansiering till strukturfondsprojekt, det vill säga 32 % av
beviljade medel från anslag 1.1. Endast ett företag har beviljats stöd för
kommersiell service.
I förhållande till förra året (2020) beviljades fler projekt medel med
sammanlagt större belopp. År 2021 har en större del av anslaget gått till
företagsstöd, 23% mot 10 % förra året. Detta beror på fler företagskontakter
med Region Gotland på grund av företagens svårigheter under pandemin som i
sin tur har lett till att fler företag har sökt och blivit beviljade stöd. När det
gäller medfinansiering till strukturfonderna är andelen betydligt lägre i år, 32 %
mot 76 % förra året. En stor del av förklaringen är att de projektägare som
finns på Gotland redan 2020 sökte och beviljades medfinansiering till
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strukturfondsprojekt vilka ofta pågår i tre år. Flera aktörer driver härmed redan
stora strukturfondsprojekt.
Inom ramen för regeringsuppdraget Vägar till hållbar bedriver Region Gotland
ett utvecklingsarbete för att integrera hållbarhet i arbetet med finansiering. Det
innebär att de genomgående perspektiven för en hållbarhet utveckling i linje
med Vårt Gotland 2040 behöver konkretiseras och ligga till grund för beslut
om företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och
sammanhållningspolitiken. Vid sidan om att fatta beslut i relation till
hållbarhetsmål enligt Vårt Gotland 2040 samt utveckla arbetsformer för att
synliggöra målkonflikter mellan hållbarhetsmålen, innefattar arbetet att
utveckla arbetsformer, stöd och verktyg för ett antal moment av
hållbarhetssäkring i beredningsprocessen samt i uppföljning/rapportering.
Detta arbete utgår också från vad som beskrivs under återrapportering 1.1.1.


Finns det en plan, strategi eller prioriteringsordning för fördelning av anslaget
mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell
service?

Ja ☒
Nej ☐

Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram en finansieringsplan. Där har
Region Gotland tagit ställning till hur fördelning av anslaget ska se ut.
Finansieringsplanen utgår från mål och prioriteringar i den regionala
utvecklingsstrategin samt genomförandeprogram. Utvecklingsarbetet med att
integrera hållbarhet i arbetet med finansiering kommer också ligga till grund för
genomförandet av finansieringsplanen och kommande revideringar.


Är planen, strategin eller prioriteringsordningen politiskt antagen?

Ja ☒
Nej ☐

Planen kommer att beslutas under februari 2022.


Hur har anslaget bidragit till att nå regionala utvecklingspolitikens mål
utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet? Beskriv kortfattat, gärna i punktform.

Region Gotland har tillsammans med Sveriges övriga regioner ansvaret för att
prioritera fördelningen av anslaget utifrån regionala förutsättningar och
regionernas prioriteringar - samt regeringens styrning av vad de statliga medlen
får användas till – för att bidra till politikens mål. Ambition med den nya
regionala utvecklingsstrategin och det systematiserade genomförandet i relation
till den regionala utvecklingspolitikens mål illustrerar Region Gotland enligt
figuren nedan
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Har anslaget bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin?

Ja ☒
Beskriv kortfattat, gärna i punktform, hur anslaget har bidragit till att nå målen i den
regionala utvecklingsstrategin.

De projekt som beslutades 2021 beviljades med ambitionen om att prestationer
och effekter inom projektperioden ska bidra till följande effektmål i Vårt Gotland
2040:
- God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
- Ett klimatneutralt Gotland
- Ett energisystem baserat på förnybar energi
- En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
Nej ☐
Om nej, ange anledningen till det.


Har anslaget bidragit till att nå målen i det regionala strukturfondsprogrammet?

Ja ☒
Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i det
regionala strukturfondsprogrammet.

Region Gotland har medfinansierat fem projekt som har beviljats
regionalfondsmedel. Tre av de beviljade projekten faller inom insatsområdet
”Attraktiva miljöer och tillgänglighet” och de andra två inom insatsområde
”Innovation och företagande”. Beviljade projekt 2021 ska bidra till följande
mål i det regionala strukturfondsprogrammet:
- Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
- Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informationsoch kommunikationsteknik
Beviljade projekt enligt följande:
- Region Gotland – Digital dialog (20292676)
Budget på 8 288 126 kr, 49,7 % regionala 1:1-medel.
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Projektet har som ambition att höja kvaliteten på
samhällsbyggnadsförvaltningens ärendehantering, information och
ärendeprocesser. Projektet ska inkludera det gotländska näringslivet som en
aktiv part i processen och utvecklandet av nya tjänster.
Tillväxt Gotland – Omställningskultur – hållbar tillväxt i Gotlands
kulturella och kreativa näringar (20315707)
Budget 4 196 879 kr, 47,6 % regionala 1:1-medel
Projektet ska främja den kulturella och kreativa näringen på Gotlands arbete
med omställning för ett hållbart företagande.
-

Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar – Metod för hållbar ökad tillväxt
(20340344)
Budget 3 989 945 kr, 12,5 % regionala 1:1-medel
Projektet ska ta fram en metod som består av ett verifierat digitalt verktyg för
analys av företags verksamhet och mognadsgrad ur ett hållbarhetsperspektiv.
30 företag i Kalmar och på Gotland ska analyseras med hjälp av verktyget.
-

- Region Gotland - TFA Sydost (20341366)
Budget 2 200 000 kr, 7 % regionala 1:1-medel
I projektet ska Region Gotland tillsammans med smålandslänen genomföra en
gemensam transformationsanalys för smart specialisering i Småland och öarnaområdet.
Peak Innovation AB – Plattform och utveckling av regional ladd- och
drivmedelsinfrastruktur (20346831)
Budget 13 024 702 kr, 3 % regionala 1:1-medel
Projektets syfte är att tillsammans med näringslivsaktörer och regionala
utvecklingsaktörer skapa en regional digital tjänst för bättre inkludering av flera
olika aktörer i samhällsplaneringen av ladd – och drivmedelsinfrastruktur.
Projektet är ett samverkansprojekt som involverar flera svenska regioner.
-

Gotlands Besöksnäring AB - Exportmoget Gotland 2024. EU-Reactmedel (20315642)
Budget 3 973 606 kr, 25 % regionala 1:1-medel
Projektet ska hjälpa företag inom besöksnäringen att öka sin exportmognad, bli
bättre på att synas digitalt på den internationella marknaden, få tillgång till en
gemensam digital plattform samt få hjälp med översättningstjänster.
Region Gotland – Affärsutvecklingscheckar
Budget 10 mkr
-

Av målen i det nationella strukturfondsprogrammet har de projekt som
beslutades 2021 bidragit till:
-

Nej ☐

Stärka företagens omställningsförmåga och möjlighet att möta krisens
effekter regionalt, nationellt och internationellt
Bidra till företagens affärsutveckling genom digital transformation
Bidra till Sveriges mål om koldioxidneutralitet genom grön omställning
som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer
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Om nej, ange anledningen till det.


Har anslaget bidragit till att nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen
(Interreg)?

Ja ☐
Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i de
territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).
Nej ☒

Inga utlysningar har gjorts i Central Baltic-programmet under 2021.


Beskriv kortfattat, gärna i punktform hur anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
används i relation till strukturfondsmedel respektive annan finansiering av det
regionala utvecklingsarbetet, till exempel egna medel.

-

På Gotland är det regionala anslaget avgörande som medfinansiering av
projekt som har beviljats finansiering från strukturfondsprogrammet
Småland och öarna. Utan dessa medel skulle en stor andel av
gotländska utvecklingsaktörer inte haft möjlighet att genomföra dessa
utvecklingsinsatser. Region Gotland eftersträvar en god uppväxling av
anslaget och där är strukturfonderna mycket viktiga.

-

För övrigt har Region Gotland ambitionen att använda anslaget till
särskilda strategiska och strukturbyggande utvecklingsinsatser i enlighet
med Vårt Gotland 2040, strategi för smart specialisering och med stöd
av finansieringsplan. Det kommer också att generera en bättre
måluppfyllelse kopplat till de tematiska målen i strukturfonderna och
den nationella strategin.

-

För 2020 har anslag 1:1 har möjliggjort för gotländska organisationer
att ansöka om medel från Småland och öarna och det i sin tur har
bidragit till att uppfylla målen för regional utveckling på Gotland. Av
anslaget 2020 utgjorde 5,9 mnkr medfinansiering till
strukturfondsprojekt, det vill säga drygt 32 % av beviljade 1:1-medel.
Anslag 1:1 har även används som medfinansiering av projekt som
beviljats medel från nationella utlysningar som exempelvis Formas.



Beskriv kortfattat, gärna i punktform på vilket sätt olika territoriella perspektiv
har beaktats och påverkat fördelningen av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom länet. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och
prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel
landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika
funktionella samband över kommun-, läns- och landsgränser.

-

Region Gotland har medfinansierat och därmed möjliggjort
förlängningen av Leader-programmet på Gotland med drygt 5 mkr
innevarande programperiod, vilket utgjorde 33 % av budgeten.
Utgångspunkten för detta har varit att stödja möjligheterna till
utveckling baserat på lokala förutsättningar och behov inte minst de
som finns på den gotländska landsbygden.
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Återrapportering 3 – Samverkan med andra aktörer
Utifrån 5, 8 och 9 §§ lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 4–5, 14 och 16–17 §§ förordningen om
regionalt tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av hur samverkan med andra aktörer har bedrivits under
året. Redovisningen ska innehålla uppgifter om:






Inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering har skett med länsstyrelsen respektive andra
statliga myndigheter samt vilka resultat denna samverkan och gemensamma finansiering har medfört eller
förväntas medföra.
Inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering har skett med länets kommuner samt vilka
resultat denna samverkan och gemensamma finansiering har medfört eller förväntas medföra.
Inom vilka områden samråd och gemensam finansiering skett med berörda organisationer och näringsliv i
länet.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i arbetet.

Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Samverkan med aktörer inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de fall insatser är relevanta under
mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där
insatsen också är relevant.
Återrapportering 3 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 3.

Vision Gotland 2040 innehåller prioriteringar som kan ses som en
regionalisering av nationella strategin strategiska områden. Prioriteringarna tar
utgångspunkt i samhällsutmaningarna för Gotland med ambitionen om att
samordnade och kompletterande insatser inom och mellan prioriteringarna ska
skapa goda förutsättningar för effektivt regionalt genomförande av den
regionala utvecklingspolitiken och andra berörda politikområden.
Prioriteringarna inklusive de vägledande inriktningarna ska alltså vara en
utgångspunkt för gemensamma processer, samarbete och finansiering/insatser
mot målen enligt Vårt Gotland 2040. Återrapportering 3 nedan presenteras
därför med utgångspunkt i prioriteringar enligt vårt Gotland 2040, som då får
motsvara ”de områden eller processer” som efterfrågas i återrapporteringen enligt
3.1-3.5 nedan.
Strukturer för samråd och samarbete är under översyn i relation till arbetet
med genomförandeprogram som en del i att med förnyad kraft kunna arbeta
med implementeringen av Vårt Gotland 2040.
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3.1 Samverkan med länsstyrelsen


Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med
länsstyrelsen Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga
behöver de enbart redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i
redovisningen, där insatsen också är relevant.

-

Se beskrivning under respektive prioritering nedan.

-

På en övergripande strategisk nivå sker samverkan med Länsstyrelsen i
Gotlands län med stöd av Regional Samverkan, RegSam. Ett regionalt
samverkansråd för just samråd och informationsutbyte med
målsättning om samsyn och samhandling mot gemensamma mål enligt
Vårt Gotland 2040. I RegSam ingår regionstyrelsens ordförande, ett
regionråd, oppositionsrådet, regiondirektören samt sekreterare från
Region Gotland, landshövding och länsråd från Länsstyrelsen i
Gotlands län, rektorsråd och administrativ chef från Uppsala
Universitet Campus Gotland samt arbetsförmedlingschef för
Arbetsförmedlingen på Gotland.

-

Region Gotland samverkan även med Länsstyrelsen kring finansiering
avseende projektstöd, företagsstöd och stöd till kommersiell service.



Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med länsstyrelsen har fungerat
under året. Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.

-

Samverkan med länsstyrelsen har på det övergripande planet fungerat
väl under året. Länsstyrelsen har medverkat i styrgruppen och i
arbetsgrupper för framtagande av genomförandeprogram under året.

-

Arbetet inom sakområden där region Gotland och Länsstyrelsen har
överlappande ansvarsområden kan till delar utvecklas. Region Gotland
ser att det inom ramen för den egna organisationen finns
förbättringspotential.



Beskriv kortfattat hur samverkan med länsstyrelsen har bidragit till en hållbar
regional utveckling.

-

Se samverkan som beskrivs under respektive prioritering nedan.

Främja hälsa, delaktighet och trygghet

-

-

-

Region Gotland har tagit över ansvaret för ett Forum Social Välfärd
från länsstyrelsen som även i fortsättningen ska drivas i samarbete med
länsstyrelsen. Forumet är en mötesplats för aktörer som är intresserade
av eller vill samverka för att genomföra RUS:en med fokus på en god,
jämlik och jämställd hälsa.
Region Gotland har aktivt deltagit i projektet Utveckling Totalförsvaret
som länsstyrelsen och försvarsmakten ansvarar för. Under 2021 har
regionen lett arbetsgruppen kommunalteknisk försörjning samt
arbetsgruppen omsorg i syfte att stärka det civila försvaret på ön.
Regionen har även deltagit i styrgruppsarbetet för projektet.
Samverkan kring informativa insatser kring internationella kvinnodagen
och FNs dag för att uppmärksamma Mäns våld mot kvinnor.
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-

-

Genomförande (samt planering) av Grundutbildning om jämställdhet,
för förskole- samt grundskolerektorer inom Region Gotland.
Samverkan kring uppstarten av Samhällsinsats Södra Gotland, ”Vad
kan vi göra mer för att motverka våld?” Gemensam analys och
planering av rapport samt fysisk träff som uppföljande
kunskapshöjning, tillsammans med Polisen.
Samverkan inom ”Samverkan mot våld”, nätverk där Länsstyrelsen är
sammankallande, men där planering och insatser sker i mycket nära
samarbete med Region Gotland.

Säkra kompetensen
-

Fortlöpande samordning med länsstyrelsen sker inom ramen för
kompetens- och Tillväxtråden.

Stärk tillgängligheten

-

Trafikråd Gotland (representanter från organisationer, föreningar,
myndigheter) där utgångspunkterna arbetet är den regionala
utvecklingsstrategin, de gotländska ståndpunkterna om flyg- och
färjetrafiken samt relevanta nationella och regionala mål. Trafikrådet är
forum för information och samråd i kommunikationsfrågor.

Gå före i klimat och energiomställningen

-

Samordningsmöten kring energiomställningen (Energimyndighetens
regeringsuppdrag ”Energipilot Gotland”)

-

Fortlöpande samarbeten kring aktiviteter som rör energiomställningen
och genomförandet av Tillsammans mot 2030 – Gotlands energi- och
klimatstrategi.

Säkra miljö och vatten
-

-

-

Översiktsplan, ett avgränsningssamråd inför arbetet med
miljökonsekvensbeskrivning för den nya översiktsplanen har hållits med
Länsstyrelsen.
Inom vattenområdet sker regionalt utvecklingsarbete i samverkan med
länsstyrelsen inom främst två ramprojekt, ”Vatten i odlingslandskapet”
respektive ”Blått centrum Gotland”. Eftersom den senare även inbegriper
Uppsala universitet hänvisas också till texten under samverkan med andra
myndigheter.
Bildandeprocess för ny nationalpark i Bästeträskområdet

Stärk och utveckla näringslivet

-

Ett gemensamt forum har etablerats där både Region Gotland och
Länsstyrelsen samverkar med näringslivet för ökad tillväxt och bättre
näringslivsklimat
Regional skogsstrategi och handlingsplan
Handlingsplan och utvecklingsarbete kring den gemensamma regionala
mat- och livsmedelsstrategin
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3.2 Samverkan med andra statliga myndigheter


Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med
respektive myndighet.

Se under respektive prioritering nedan




Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med respektive myndighet har
fungerat under året. Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller
framgångsfaktorer.
Beskriv kortfattat hur samverkan med respektive myndighet har bidragit till en
hållbar regional utveckling.

Generellt sett är flernivåsamverkan ett centralt verktyg i arbetet för en hållbar
utveckling. Samverkan ska medföra mer robusta genomförandeprocesser av
olika insatser genom samordning av såväl finansiella resurser som
kunskapsresurser från olika administrativa nivåer och sektorer.
Förväntningarna är också att samverkan ska generera ändamålsenliga regionala
insatser från sektorsmyndigheter baserat på god samverkan och förståelse för
de specifika regionala förutsättningarna som det regionala utvecklingsansvaret
och den territoriella regionala utvecklingspolitiken.
Kommentar: Samverkan med andra statliga myndigheter inom och/eller utanför länet kan
beskrivas. I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart
redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen
också är relevant.

Främja hälsa, delaktighet och trygghet

-

Samverkan med Polismyndigheten på Gotland i syfte att förebygga brott.

-

Samverkan med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Uppsala universitet
Campus Gotland (samt Länsstyrelsen i Gotlands län) genom ett strategiskt
nätverk som samordnar genomförande av arbetar för att förverkliga
integrationsstrategi för Gotland som sträcker sig fram till 2023.

-

Samverkan med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och
Transportstyrelsen med anledning av pandemin.

Säkra kompetensen

-

Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet, Tillväxtverket

Stärk tillgängligheten

-

Samarbete med Trafikverket och SMA Mineral AB i framtagande av en
åtgärdsvalsstudie för att säkerställa god trafiksäkerhet i Klintehamn inför
planerade transporter från kalkstenstäkt.

-

Trafikverket. Dialog har skett inom ramen för det förberedande arbete
inför upphandling av färjetrafiken till Gotland, som Trafikverket haft i
uppdrag att genomföra. Under året har Trafikverket som ett led i givet
regeringsuppdrag i frågan, bjudit in Region Gotland att delta i regelbundna
informations- och dialogmöten kring kunskapsinsamling i frågan.

-

Samverkan med Trafikverket Region Stockholm i samband med
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framtagandet av Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033.
Gå före i klimat och energiomställningen
- Underlag för regeländringar som ska möjliggöra energidelning mellan

-

-

producenter har tagits fram och kommunicerats.
I dialogen med och yttrande till Trafikverket, enligt ovan, har den stora
betydelsen för Gotland av upphandlingskrav på långsiktigt hållbara
fossilfria transporter, med bibehållen hög tillgänglighet till Gotland lyfts
fram.
Samverkan med Energimyndigheten avseende Regeringens uppdrag till
energimyndigheten att möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett hållbart
energisystem (Regeringsbeslut 2018-05-31 M2018/01642/Ee). Samverkan
sker på flera nivåer. Region Gotland fungerar till del som
energimyndighetens kontakt på ön och förmedlar behov, kontakter,
resultat till myndigheten. Region Gotland har också i enlighet med
färdplanen (Energipilot Gotland – Färdplan för att möjliggöra att Gotland
blir pilot för ett hållbart energisystem) frivilligt utökat sitt kommunala
uppdrag att rådge gotlänningar i riktning mot ett hållbart energisystem, till
att inspirera och öka gotlänningarnas kunskaper, engagemang och vilja att
investera i och ställa om till ett hållbart energisamhälle. Det görs genom
verksamheten i Energicentrum som etablerats 2021. Länsstyrelsen deltar
bland annat i styrgrupp för Energicentrum. Energicentrum har under 2021
också varit Energimyndigheten behjälpliga i kommunikationsinsatser för de
utlysningar myndigheten gjort med medel från strukturfonderna för
Småland och öarna.
o Region Gotland har tidigare goda erfarenheter av att genomföra
regeringsuppdrag tillsammans med nationell myndighet och är av
åsikten att denna typ av uppdrag behöver programsättas och
genomföras på mer ändamålsenligt sätt än vad som skett inom
ramen för aktuellt regeringsuppdrag. Dylika uppdrag behöver vara
tydliga avseende såväl inledande styrning i samverkan som
finansiering för ett effektivt genomförande.
Samverkan med Uppsala Universitet Campus Gotland genom Region
Gotlands Energicentrum för att nyttja akademins expertis i energicentrums
projekt. Studenter i programmen agerar i verkliga
energiomställningsinitiativ på Gotland. Samverkan sker också kring
ansökningar till relevanta utlysningar, bl a kommande Kompetenscentrum
för ett hållbart energisystem.

Säkra miljö och vatten

-

Uppsala universitet (och Länsstyrelsen i Gotlands län) inom ”Blått centrum
Gotland”, en försöksverksamhet som kan beskrivas som en fast
samarbetsstruktur som identifierar regionala utvecklingsfrågor kopplade till
vatten i vid bemärkelse och utvecklar dessa i samarbete med andra, oftast
externa aktörer. Samverkan inom ”Blått centrum Gotland” har som ett av
målen att stärkta länets förutsättningar att attrahera extern finansiering och
därmed öka tillgången till såväl finansiella som kunskapsmässiga
utvecklingsmedel inom olika områden och därigenom i förlängningen öka
länets innovationsförmåga och attraktionskraft. Ett exempel är ReCod, ett
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femårigt forskningsprojekt kring torskreproduktion med bas på
Forskningsstationen Ar. Även i rollen som regionalt kunskapscentrum
anordnas varje år ett antal kunskapshöjande insatser, där fortsatta
satsningar på exempelvis vattenbruk gjorts (nätverksbyggande, medverkan i
Formasprojektet Blå Mat, se 3.5).
-

Bildandeprojektet för ny nationalpark i Bästeträskområdet, samverkan med
(Länsstyrelsen), Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Stimulera innovation och förnyelse

-

Löpande arbete av mer tillfällig karaktär genom erfarenhetsträffar,
workshops, dialogmöten och seminarier om exempelvis
livsmedelsstrategierna, smart specialisering och programmering för EU:s
långtidsbudget med exempelvis Tillväxtverket, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket.

Stärk och utveckla näringslivet

-

Skogsstyrelsen, regional skogsstrategi och handlingsplan.

Utveckla attraktionskraften

-

Tillväxtverket, regionala dialoger m.m.
Samverkan med Uppsala universitet Campus Gotland inom ramen för
landsbygdsutveckling

-

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU inom ramen för landsbygdsutveckling
och platsutveckling

-

Region Gotland och Uppsala universitet Campus Gotland har en
överenskommelse om strategiskt samarbete för långsiktigt kunskapsutbyte
mellan organisationerna.

-

Samverkan med Uppsala universitet avseende Campus Gotlands framtida
roll, samverkansmöjligheter och betydelse för attraktionskraft och en
hållbar regional utveckling.

3.3 Samverkan med kommuner


-

Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samverkan har skett med
kommuner.

-

Se beskrivning under respektive prioritering nedan



Bedöm och motivera kortfattat hur samverkan med kommuner har fungerat
under året. Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.



Beskriv kortfattat hur samverkan med kommuner har bidragit till en hållbar
regional utveckling.

I likhet med vad som beskrivs under samverkan med nationella
myndigheter så är samverkan ett centralt verktyg i arbetet för en hållbar
utveckling. På Gotland är det viktigt att det Regionala utvecklingsansvaret
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och den genomförandekraft som finns i den kommunala organisationen
ger synergier och hävstänger i arbetet för en hållbar regional utveckling.
Kommentar: Samverkan med kommuner inom och/eller utanför länet kan beskrivas. I de
fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och
vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.

Främja hälsa, delaktighet och trygghet

-

Ett forum för social hållbarhet har etablerats för strategisk samverkan
mellan alla Region Gotlands förvaltningar och Gotlandshem, vilket ska ge
bättre förutsättningar att leda och samordna arbetet mot vårt Gotland
2040.

Säkra kompetensen

-

Samverkan med Vuxenutbildningen (Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen) sker i frågor som rör utvecklingen av metoder och
arbetssätt för validering
Under året en utredning kring den regionala arbetsmarknadspolitiken, dess
organisation och ambitioner utförts och resulterade i tydliga beslut om
uppdrag och organisering av arbetet inom Region Gotland och i relation
till det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Stärk tillgängligheten

-

Samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen
sker inom ramen för framtagande och genomförande av länsplaner för
regional transportinfrastruktur.

Gå före i klimat och energiomställningen

-

Samverkan med kommuner i andra regioner sker hos Energicentrum
främst i form av erfarenhetsutbyte med Uppsala kommun och Eskilstuna
kommun som båda är aktiva inom energiomställning. Utbyte sker även
med kommuner i Mälardalen, Stockholm, Örebro, Jönköping och Småland
genom deltagandet i Verksamhetsledar-forum hos Energikontoren Sverige.
De flesta Energikontor har kommuner i sin ägarstruktur.
Teknikförvaltningens mark- och trafikavdelning deltar bland annat i
projektet för elvägar och projektet hållbara transporter.

Säkra miljö och vatten

-

Under året har samverkan inom Region Gotland skett inom en mängd
vattenrelaterade grupper och projekt. Bland annat kan nämnas intern
samordning och uppföljning av VA-planen, tre nationellt finansierade
projekt för att förbättra kunskapen om och processerna kring dricksvatten
och tillståndsgivning samt utveckling av innovationsarbetet genom ett nytt,
internt VA-innovationsråd. Vattenperspektivet har också bevakats i
processer för såväl ny översiktsplan som i sedvanlig ärendehantering, där
komplicerade kalktäktärenden i hög grad fordrar internt samarbete över
förvaltningsgränserna.

Stimulera innovation och förnyelse

-

Projektkontoret bedriver löpande dialog med Region Gotland
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sakförvaltningar med syftet att stimulera till projektinitiativ som kan bidra
till utveckling och förändring.
Stärk och utveckla näringslivet
-

I arbetet för ett gott näringslivsklimat har samverkan med relevanta
förvaltningar, såsom teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, inom
Region Gotland handlat om utvecklad bemötandekultur genom att fokus
riktas mot större ansvar på chefer och kommunikatörer i alla led inklusive
ett ökat medarbetaransvar. Samverkan har fungerat bra och ser ut att ge
effekt med avseende på att NKI gått framåt för de flesta av regionens
myndighetshantering av tillstånd och tillsyn.

Utveckla attraktionskraften

-

Samverkan mellan regionstyrelseförvaltningen, där det regionala
utvecklingsansvaret organiseras, samhällsbyggnads- och
teknikförvaltningen. Under 2021 har ett samrådsförslag av ny översiktsplan
för Gotland arbetats fram. Översiktsplanen följer prioriteringarna den
regionala utvecklingsstrategin och arbetet med planen har bäring på flera
prioriteringar och mål i Vårt Gotland 2040. Att Region Gotland hanterar
både det kommunala och regionala uppdraget skapar en närhet mellan
visioner och mål för en hållbar utveckling enligt den regionala och
genomförandet av densamma. Det i sin tur bidrar till hållbar regional
utveckling.

-

Löpande samverkan med i huvudsak samhällsbyggnads- och
teknikförvaltningarna i samverkansfrågor av betydelse för
landsbygdsutveckling och regional attraktionskraft såsom LIS-områden,
lokala utvecklingsplaner, grönstrategi m.m.

Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning

-

Samverkan mellan regionstyrelseförvaltningen, där det regionala
utvecklingsansvaret organiseras, och samhällsbyggnadsförvaltningen, och
teknikförvaltningen kring samhällsbyggnadsprocessen har under 2021 varit
framgångsrik inom flera delar. Fokus har legat på just samverkan och
främst inom exploatering, tidigare planeringsunderlag, samordning av
uppdrag och ärenden (genom etablerings av samhällsbyggnadsberedning
där respektive presidie träffas för diskussion och inriktning i olika
gemensamma ärenden).

3.4 Samråd med organisationer


Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samråd har skett med
organisationer.

-

Se beskrivning under respektive prioritering nedan.



Bedöm och motivera kortfattat hur samråd med organisationer har fungerat
under året. Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.



Beskriv kortfattat hur samråd med organisationer har bidragit till en hållbar
regional utveckling.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

50 (67)

Kommentar: Samråd med organisationer inom och/eller utanför länet kan
beskrivas. I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart
redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där
insatsen också är relevant.

Främja hälsa, delaktighet och trygghet

-

Samverkan mellan Region Gotland, näringslivet och civilsamhället
genom MindShift med målet att utbilda 10% av befolkningen i första
hjälpen till psykisk hälsa för suicidprevention.

Säkra kompetensen

-

Samverkan med organisationer sker löpande inom ramen för
Tillväxtrådet och kompetensrådet.

Stärk tillgängligheten

-

Samverkan och samråd inom ramen för Trafikrådet i kommunikations- och
infrastrukturfrågor.

Gå före i klimat och energiomställningen

-

Region Gotlands för genom Energicentrum en kontinuerlig dialog med
Fossilfritt Sverige, Energikontoren Sverige, KIC Innoenergy samt 2030sekretariatet i syfte att skapa bred förankring i arbetet med Energipilot
Gotland och synliggöra vad som saknas i dagens processer samt lära av
organisationerna i fråga.

-

Energiverkstad@Gotland har skapats som ett arbetsnamn för det
samverkansarbete som är under utveckling med energiaktörer på ön (flera
utvecklingsbolag bl a) och som Energicentrum kommunicerar och möter
med jämna mellanrum.
o

Samråd/samverkan energiverkstad har fungerat bra - förväntas skapat
nätverk av aktörer med avsikt att förverkliga insatser inom
energiomställningen på Gotland och därmed bidra till en hållbar
utveckling och omställning på Gotland . Format projektidéer,
konstellationer och ansökningar. På kort sikt bibehålls ett högt
innovationstänk och på lång sikt skapas nya lösningar inom energiinnovation.

Stimulera innovation och förnyelse

-

Science-park Gotland. Samverkan kring satsningen Node Gotland med
fokus klimatomställning och innovation och utveckling av teknik,
affärsmodeller och regelverk.

Stärk och utveckla näringslivet

-

Löpande samverkan med regionala utvecklingsaktörer som är särskilt
relevanta för landsbygdernas utveckling: Tillväxt Gotland & Gotland
handel, Gotland Grönt centrum AB och kluster, LRF (39
lokalavdelningar), Hushållningssällskapet Gotland (Består av 9 gillen)
LRF ungdomen, Hela Sverige ska leva – Gotland, Gubis (samlar 12
utvecklingsbolag), Hembygdsförbundet Gotland (representerar 74
hembygdsföreningar) studieförbund, Bygdegårdarnas riksförbund
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(samlar 60 bygdegårdar) Svenska kyrkan (pastorat och 39 församlingar)
RF-SISU Gotland (samlar 179 föreningar).
-

Ett Internationellt samråd har initierats för att skapa en långsiktighet i
internationella satsningar, med Region Gotland som sammankallande. I
samrådet finns Gotlands besöksnäring, Destination Gotland samt
Swedavia representerade.
o

-

Fungerat bra och resulterat i diskussion kring gemensamma
målsättningar och prioriteringar. Liksom transparens, förtroende
samt effektivare användning av medel, stärkta förutsättningar för
samverkan och samordnad finansiering. Gemensam uppföljning och
utvärdering med slutsatser som landar på strategisk nivå ger mer
effekt för Gotland på utländska marknader.

Rådslag för beslut om Gotlands mat- och livsmedelsstrategis
handlingsplan.
Plattform Lantbruk, en adressering till regionalpolitiken från LRF med
aktuella frågor inom lant- och skogsbruk.

Utveckla attraktionskraften

-

Inom ramen för arbetsprocesserna med lokala utvecklingsplaner sker
samverkan med många organisationer, cirka 20-30 i varje bygd.
Region Gotland sitter i Leader Gutes LAG, tillsammans med RF-SISU,
Fiskeförvaltning Gotland, Sportfiskarna, Länsstyrelsen Gotland,
Region Gotland, GUBIS (gotländska utvecklingsbolag i samverkan),
Tryffel of Sweden, Hushållningssällskapet Gotland, LRF Gotland,
Produkt Gotland, Gutefisk ekonomisk förening, LO-distriktet Gotland
och Gotlands förenade besöksnäring. Region Gotland deltar även i
LAG:s rådgivande och beredande arbetsgrupp.

3.5 Samråd med näringsliv


Beskriv kortfattat inom vilka områden eller processer samråd har skett med
näringsliv.

Se under respektive prioritering nedan.


Bedöm och motivera kortfattat hur samråd med näringsliv har fungerat under
året. Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer.



Beskriv kortfattat hur samråd med organisationer har bidragit till en hållbar
regional utveckling.
Kommentar: Samråd med näringslivet inom och/eller utanför länet kan
beskrivas. I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart
redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där
insatsen också är relevant.

Främja hälsa, delaktighet och trygghet

-

Som en del i pandemihanteringen har nya samarbeten med såväl
näringslivet, myndigheter som ideella sektorn etablerats för att lösa
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viktiga samhällsutmaningar. T ex handsprittillverkning av
Riksantikvarieämbetet och lokal produktionsomställning för att kunna
få fram visir.
Säkra kompetensen

-

Samverkan sker löpande och aktivt främst genom kompetensrådet men
även direkt med näringslivsrådet i specifika frågor

Stärk tillgängligheten

-

-

Deltagande i arbetet med att tillsammans med Trafikverket och SMA
Mineral AB, ta fram en åtgärdsvalsstudie för att säkerställa god
trafiksäkerhet i Klintehamn inför planerade transporter från
kalkstenstäkt.
Samverkan och samråd inom ramen för Trafikrådet som är ett forum
för information och samråd i kommunikationsfrågor och Gotländska
ståndpunkter. Består av representanter från näringslivet, statliga
myndigheter, organisationer, trafikoperatörer, infrastrukturansvariga,
länsstyrelsen och Region Gotland. Region Gotland leder arbetet,
ordförande och sammankallande är regionstyrelsens ordförande.

Gå före i klimat och energiomställningen

-

Samarbete har initierats med näringslivet för att tillsammans med
Fossilfritt Sverige och Tillväxt Gotland etablera en handlingsplan för
Fossilfri konkurrenskraft

-

Samarbete inom S3 Näringslivet energiomställning, dels genom
Energicentrums inriktning på SME, dels genom arbetet för den
regionala handlingsplanen för Gotland inom FRO

Säkra miljö och vatten
- Region Gotland har genom medverkan grundvattenprojektet

”Testbädd Storsudret” fortsatt samarbetet med de företag som ingår i
projektet, främst IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet är att testa olika
tekniker för att göra Storsudret självförsörjande på vatten och utveckla
kostnadseffektiva och hållbara system som löser problem relaterade till
vattenbrist.
-

Samarbete har också skett genom indirekt medverkan (genom Region
Gotlands deltagande i Blått centrum Gotland) i den
Formasfinansierade nationella centrumbildningen Blå Mat, där flera
sjömatsproducerande företag medverkar.

Stimulera innovation och förnyelse

-

Region Gotland för en löpande dialog med Tillväxt Gotland (lokal
företagarorganisation) för att gemensamt med företagsfrämjarorganisationerna lotsa företag med innovationshöjd till rätt
stödaktör. Tillväxt Gotland har med stöd av Region Gotland påbörjat
uppstart av ett investerarnätverk i syfte att stärka det regionala
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riskkapitalutbudet.
Stärk och utveckla näringslivet

Ett etablerat samarbete, sk näringslivsberedning, med regionens
näringslivsorganisationer för samverkan och dialog mellan
tjänstepersoner, politik och näringsliv. Syftet är att samla och bereda
frågor, förslag, förväntningar, problem och möjligheter samt lösningar
– med målet regional tillväxt och ett gottföretagsklimat. I samarbetet
Näringslivsberedningen har en handlingsplan för ökad tillväxt och
förbättrat näringslivsklimat tagits fram. Arbetet kommer följas upp
löpande.
Rådslag för beslut om handlingsplan för Gotlands mat- och
livsmedelsstrategi.

-

-

Tillväxtråd för genomförande av regional tillväxtarbetet med en bred
representation av intressentorganisationer inom näringslivet, ansvariga
myndigheter och närmast berörda organisationer. Deltagarna bidrar
med kunskap, synpunkter, förslag och prioriteringar till hur arbetet ska
bedrivas. Vid behov i angelägna frågor kan också särskilda
arbetsgrupper knytas till rådet i relation till tillväxtprogrammets
utvecklings- och styrkeområden.

-

Utveckla attraktionskraften

Samverkan mellan Region Gotland, Tillväxt Gotland, fastighetsägare
och handelsaktörer kring ett idédokument om framtidens kommersiella
serviceutbud på Gotland – Platsutvecklingsstrategi.

-

Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning

Inom samhällsbyggnadsprocessen sker kontinuerliga möten med
marknadens aktörer, både enskilt och i olika forum, ett exempel
byggforum.

-

Återrapportering 4 – Hållbarhet i det regionala
utvecklingsarbetet
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar och 4, 16 och 17 §§ förordningen om regionalt tillväxtarbete ska
regionerna ge en beskrivning av:



Vilka insatser som har genomförts för att stärka jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat i det
regionala tillväxtarbetet under året.
Vilka resultat dessa insatser har medfört eller förväntas medföra samt hur insatserna har bidragit till att nå
de mål som angetts i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg).

Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång och vid behov
hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant.
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Återrapportering 4 inkluderar återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet inkluderas i återrapportering 1–3 och 5.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 4.

4.1 Jämställdhet


Beskriv kortfattat hur arbetet för att stärka jämställdhet i det regionala
utvecklingsarbetet har genomförts under året. Beskriv även eventuella
utmaningar i genomförandet.

Jämställhet är en del av de genomgående perspektiven enligt vårt Gotland 2040
se återrapportering 1.1.1.
Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet bidragit till Agenda 2030.

Se återrapportering 1.1.1 och figur 1.
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Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt
eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även
insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10
insatser och fyll i tabellen nedan.
Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart
redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen
också är relevant.
Namn på insats och kort
beskrivning

Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska bidra
till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen elle
förväntade resultat.

Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det
faktiska eller förväntade resulta
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.

Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.

Om möjligt, beskriv även effekt
på lång sikt. Med effekter på lå
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bätt
hälsa.
Fortbildning för
nyckelpersoner på
samtliga förskolor, för att
utveckla ett
våldsförebyggande arbete.

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med
utvecklingskraft

-

Prestationer
Tre fortbildningstillfällen
genomförda med deltagande
nyckelpersoner från samtliga
förskolor

Förväntade effekter
medellång sikt:
Nya arbetssätt som utformas
genomförs och integreras.

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle
med livskraft för alla

Agenda 2030, globala mål
1,3,4,5,10,16

Grundutbildning om
jämställdhet för samtliga
rektorer för förskole- och
grundskoleverksamhet

Samma som ovan.

Faktiska effekter på kort
sikt:
Kunskapsförhöjning om
ojämställdhet och
våldsprevention.

Förväntade effekter på
lång sikt enligt effektmål
Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämstä
hälsa
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor

Prestationer
Tre fortbildningstillfällen
genomförda med deltagande
från samtliga rektorer

Faktiska effekter på kort
sikt:
Kunskapsförhöjning.
Förväntade effekter
medellång sikt:
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Stärkt analys- och
tillämpningsförmåga utifrån e
jämställdhetsperspektiv

Metod för återrapportering
av regionens arbete med
jämställdhetsintegrering
(inom arbetet med CEMRdeklarationen)

Samma som ovan.

Prestationer
Ny handlingsplan har tagits
fram i samverkan med
samtliga förvaltningar och
beslutats av Regionstyrelsen.

Förväntade effekter på
lång sikt enligt effektmål
Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämstä
hälsa
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor
Förväntade effekter på
kort sikt:
Förändrade arbetsformer
Ökad kunskap/trygghet kring
jämställdhetsperspektiv
Förväntade effekter på
medellång sikt:
Ökad förmåga till
jämställdhetsanalyser.
Ökat antal
jämställdhetsintegrerande
insatser.
Ökad rapportering
jämställdhetsintegrerande
insatser.

Kapacitet för ett
våldsförebyggande arbete
Södra Gotland.

Samma som ovan.

Prestationer
Intervjuer med 14 aktörer som
verkar på Södra Gotland.
Produktion av rapport baserad
på intervjuerna
Fortbildningstillfälle genomförd
med sammanlagt 18 aktörer
som verkar på Södra Gotland.

Samtalsmaterial mäns våld
mot kvinnor.

Samma som ovan.

Prestationer
Material färdigställt och
tillgängliggjort för internt
arbete.

Förväntade effekter på
lång sikt enligt effektmål
Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämstä
hälsa
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor
Faktiska effekter på kort
sikt:
Hög vilja att delta i en samla
samhällsinsats

Förväntade effekter på
medellång sikt:
Genomförda insatser utifrån
material/förutsättningar inom
respektive organisation.
Ökad medvetenhet om
metoder i våldsförebyggande
arbete för individ- och
organisationsnivå.

Förväntade effekter på
lång sikt enligt effektmål
Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämstä
hälsa
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor
Förväntade effekter på
kort sikt:
Ökad medvetenhet om att
Mäns våld mot kvinnor är ett
samhällsproblem.
Ökad kunskap om Mäns våld
mot kvinnor.
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Förväntade effekter på
medellång sikt:
Ökad trygghet att samtala om
Mäns våld mot kvinnor.
Ökad vetskap om det stöd
som finns på Gotland för
utsatta, utövare och vid oro
för barns utsatthet.

Förväntade effekter på
lång sikt enligt effektmål
Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämstä
hälsa
2. En trygg och attraktiv
livsmiljö med goda
uppväxtvillkor

4.2 Integration


Beskriv kortfattat hur arbetet för att stärka integration i det regionala
utvecklingsarbetet har genomförts under året. Beskriv även eventuella
utmaningar i genomförandet. Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet
bidragit till Agenda 2030.

Region Gotland har uppdraget att ge nyanlända invandrare förutsättningar för
etablering i det gotländska samhället. Vi hjälper, stöder och ger service till
människor som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd. För det finns
ett antal uppbyggda verksamheter som hjälper till med etablering och
bosättning samt hjälp med praktiska frågor om hur det fungerar i det nya
samhället. Integration utgör en delmängd av de genomgående perspektiven
enligt vårt Gotland 2040 och utvecklingen av arbetet med
hållbarhetsintegrering beskrivs under återrapportering 1.1.1.
Region Gotland deltar i ett strategiskt nätverk med Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Uppsala universitet
Campus Gotland. Nätverket arbetar för att förverkliga ”Integrationsstrategi för
Gotland 2017–2023”, beslutat av regionen och länsstyrelsen. Strategin utgör ett
viktigt ramverk för samordning i de nätverk för integration som regionen ingår
i. Region Gotland har förmedlat länsstyrelseutlysningar i form av §37 och TIAmedel till berörda verksamheter och även varit behjälplig i
ansökningsförfarandet.


Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt
eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även
insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10
insatser och fyll i tabellen nedan.

Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart
redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen
också är relevant.
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Mål
Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska bidra
till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal och
omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till.

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen elle
förväntade resultat.

Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det
faktiska eller förväntade resulta
Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.

Med effekter på medellång sikt
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap eller
nya varor/tjänster.

Om möjligt, beskriv även effekt
på lång sikt. Med effekter på lå
sikt avses effekter av förändrat
beteende hos målgruppen eller
på samhällsnivå. Till exempel
ökad konkurrenskraft eller bätt
hälsa.
Etablering på arbetsmarknaden
– fast jobb efter studenten för
nyanlända som omfattas av
gymnasielagen

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Samordning för att hjälpa
ungdomar i arbete.

Gotland är en nytänkande
tillväxtregion med
utvecklingskraft

-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle
med livskraft för alla

Samverkansavtal med Röda
Korset - ensamkommande

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle
med livskraft för alla

Samordning, samhällslotsning
och stöd till ensamkommande
över 18

Effekter på kort sikt:
Av ett 40-tal som tog
studenten och utgjorde
potentiell målgrupp under
2021 har 31 fått jobb varav
projektet har varit iblandad i
25 av fallen.

Förväntade effekter på
lång sikt enligt effektmål
Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämstä
hälsa
11, En inkluderande
arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
Effekter på kort sikt:
Insatserna inom ramen för
avtalet bedöms avsevärt ha
bidragit till den gynnsamma
utveckling som nu observera
avseende mående och
möjligheter till arbete och
studier. Insatserna har därtill
väsentligt avlastat flera
verksamheter inom Region
Gotland som har kontakt med
gruppen ensamkommande.
(”Utvärdering av stöd och

boendesamordning till
ensamkommande barn och
unga på Gotland”)

Förväntade effekter på
lång sikt enligt effektmål
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Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämstä
hälsa
11, En inkluderande
arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
Samverkansavtal med Röda
Korset – utsatta EU-migranter

Övergripande mål enligt
Vårt Gotland 2040:
-

Stöd till EU-migranter

Gotland är ett tryggt och
inkluderande samhälle
med livskraft för alla

Effekter på kort sikt:
Ett 15-tal familjer i målgruppen
är nu etablerade på den
gotländska arbets- och
bostadsmarknaden.

Förväntade effekter på
lång sikt enligt effektmål
Vårt Gotland 2040:
1. En god, jämlik och jämstä
hälsa
11, En inkluderande
arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven

4.3 Miljö och klimat


Beskriv kortfattat hur arbetet för att stärka miljö och klimat i det regionala
utvecklingsarbetet har genomförts under året. Beskriv även eventuella
utmaningar i genomförandet. Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet
bidragit till Agenda 2030.

-

Vårt Gotland 2040 har ett antal effektmål som är centrala för
framtidens miljö; Hållbara kretslopp, Säkrad biologisk mångfald och
Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet, samt två mål
med särskilt fokus på energi; ett klimatneutralt Gotland samt ett
energisystem baserat på förnybar energi.

-

Arbetet för regional utveckling och energiomställning, som vanligtvis
mest innebär samarbete med och för organisationer och små och
medelstora företag, har under 2021 också handlat mycket om
utvecklingen av cementindustrin, avseende såväl dess framtida
energibehov som fortsatta drift. I november 2020 föreslog
Tillväxtverket, efter begäran från Gotland, att Gotland ska omfattas av
medlen från EU:s nya klimatfond, Fonden för en rättvis omställning,
FRO, som under de närmsta åren kan ge investeringsstöd för kraftigt
minskade koldioxidutsläpp. Begäran avsåg Cementa i Slite som är
landets tredje största enskilda utsläppare av koldioxid. I mars 2021
skickades ett första förslag till regionala omställningsplaner för Gotland
och övriga berörda län till Regeringskansliet. Regeringen godkände
Tillväxtverkets förslag på nationellt program 3 november. Återstår gör
EU-kommissionens godkännande.

-

Om betong behövs även i framtida byggnationer krävs hållbart
producerad cement. Här kan FRO ge ett viktigt bidrag.
Energimyndigheten genom Industriklivet bidrar också.
Cementindustrins fortsatta framtid på Gotland är av nationellt intresse.
Men, viktiga frågor om ansvar för att kunna elförsörja Gotland i den
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omfattning som cementindustrins omställning kräver, frågor om ansvar
för stenbrytningens påverkan på känsliga naturmiljöer samt på den
knappa och sårbara grundvattensituationen på Gotland återstår att lösa.


Ge exempel på insatser som har genomförts under året. Insatserna kan vara helt
eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder men även
insatser med egna medel/annan finansiering kan redovisas. Ange 5 – max 10
insatser och fyll i tabellen nedan.

Kommentar: I de fall insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart
redovisas en gång och vid behov hänvisas till andra punkter i redovisningen, där insatsen
också är relevant.
Namn på insats och kort
beskrivning

Ange vilket eller vilka mål,
fastställda i den regionala
utvecklingsstrategin, det
regionala
strukturfondsprogrammet
respektive de territoriella
samarbetsprogrammen
(Interreg), som insatsen ska
bidra till.

Resultat i form av prestationer
Beskriv resultat av insatsen eller
förväntade resultat.
Med prestationer avses antal
och omfattning av genomförda
aktiviteter. Till exempel antal
deltagande organisationer eller
antal framtagna
kunskapsunderlag.

Ni erbjuds att ange vilket eller
vilka av de globala målen för
hållbar utveckling i Agenda 2030
som insatsen ska bidra till

Resultat i form av effekter på
kort, medellång och lång sikt
Beskriv resultat av insatsen elle
förväntade resultat.

Ange om resultatbeskrivningen
baseras på en uppföljning,
utvärdering eller egen
bedömning. Ange även om det
är faktiska eller förväntade
resultat.

Med effekter på kort sikt avses
förändrad förmåga hos
målgruppen. Till exempel
ny/ökad kunskap.

Med effekter på medellång sik
avses förändrat beteende hos
målgrupper. Till exempel
tillämpning av ny kunskap elle
nya varor/tjänster.

Biogaskluster bildat

Samverkan för elflyg

Övergripande mål i Vårt Gotland
2040
Gotland är en förebild
i energi- och
klimatomställningen

Deltar som part i Linköpings
Univerisitets beviljade ansökan
till Energimyndigheten om Biogas
Solutions Research Centre,
somregionalt kompetens
centrum för energiomställningen,
2022-26
Ger ökat nätverkande samt
kunskapshöjning

Se ovan

Lokalt nätverk bildat. Elflygsseminarium hölls i samband med
invigning av laddstolpar på Visby

Om möjligt, beskriv även
effekter på lång sikt. Med
effekter på lång sikt avses
effekter av förändrat beteende
hos målgruppen eller på
samhällsnivå. Till exempel öka
konkurrenskraft eller bättre
hälsa.
Förväntade effekter kort sikt
- hållbar energiomställning och
avfallshantering på Gotland

Förväntade effkter på lång sikt
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040
Ett energisystem baserat p
förnybar energi
Ett klimatneutralt Gotland
God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet
Förväntad effekt på medellång
sikt
Stärkt fossilfri tillgänglighe

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

61 (67)

flygplats, med elflyg på besök

Förväntade effekter på lång sik
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040
Ett energisystem baserat p
förnybar energi
Ett klimatneutralt Gotland
God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet
Klimatklivet

Örnkoll, vindkraftsprojekt
(209519).

Se ovan

4. Drygt 21 mnkr beviljades till
nya projekt för energiomställning
på Gotland från
Naturvårdsverket aug 2020- sept
2019. Bland dessa märks en
tankstation för LBG.
I juni invigde Arla i Visby den
anläggning som fått hittills enskilt
mest stöd på Gotland från
Klimatklivet

Se ovan
AI –test för att hindra kollisioner
mellan vindkraftverk och örnar.
Systemet utvecklades sin
kapacitet under testperioden

2019-21, med stöd från
Energimyndigheten, Vattenfall
Vind och 1:1-medel.

Faktiska resultat på kort
sikt
Visby-mejeriet är Arlas första
helt fossilfria mejeri för mjölk
pulverproduktion

Förväntade effekter på lång si
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040
Ett energisystem baserat p
förnybar energi
Ett klimatneutralt Gotland
God konkurrenskraft och
tillväxt i näringslivet

Förväntade effekter på kort sik
Möjliggörande av fortsatt
vindbruk genom hantering av
målkonflikter

Förväntade effekter på lång sik
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040
-Ett energisystem baserat på
förnybar energi
- Ett klimatneutralt Gotland

Hållbara transporter, (206472).
2018-2021 med medel från ERUF
& 1:1 har bl a stöttat
transportföretags

Övergripande mål i Vårt Gotland
2040
- Gotland är en förebild i energioch klimatomställningen

energieffektivisering och
energiomställning,
beställarkompetens för
transporter samt ett mer hållbart
personresande

Smartroad Gotland
På regionens väg mellan Visby
centrum och Visby flygplats finns
4 km induktiv elväg 2019–2022 ,
tack vare projektet SmartRoad
Gotland, med finansiering från
Trafikverket + utökat projekt

Se ovan

Fortsatta projektansökningar
bland till Energimyndighetens
utlysning för transportprojekt
inom Energipilot Gotland för att
testa elfordon för tunga
transporter.
Konceptet cykelvänlig arbetsplats
gav hållbart resande en skjuts.
flera arbetsplatser anmälde sitt
intresse. I september 2021
diplomerades för första gången
Gotlands cykelvänligaste
arbetsplatser.
Test av induktiv laddning av buss
och lastbil på elväg under
faktiska förhållanden.

- Säkrad biologisk mångfald
Förväntade effekter på kort sik
Ökad förmåga till omställning a
transporter

Förväntade effekter på lång sik
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040
Ett energisystem baserat på
förnybar energi
Ett klimatneutralt Gotland

Förväntade effekter på kort oc
medellång sikt:
Ökad kunskap om induktiv
laddning + marknadsföring av
Gotland som plats för innovativ
testers
Ökad förmåga till omställning a
transporter

från Energimyndigheten & ERUF

Förväntade effekter på lång sik
enligt effektmål i Vårt Gotland
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Se ovan

Underlaget syftar till att
tydliggöra på vilket sätt befintligt
regelverk hindrar utveckling mot

Skrivelse tillställd Infrastruktur-,
justititie- och
näringsdepartementen.
Panel under Almedalsveckan
med Högnivågruppen för
Energipilot Gotland.

delning av energi, specifikt
energigemenskaper. Det för att
använda detta i syftet att
möjliggöra regelundantag för
Gotland inom Energipilot Gotland

2040
Ett energisystem baserat på
förnybar energi
Ett klimatneutralt Gotland
Faktiska effekter på kort sikt:
Ny förordning som trädde i kraf
220101 som är en början till
lösning.

Långsiktigt vill vi att arbetet ska
resultera i möjlighet för
energigemenskaper att både
bundet och virtuellt ska kunna
dela energi.

då dessa annars motverkar målet
att arbeta accelererat.
Förfrågan om energipiloter inom

Se ovan

En konsult är anlitad för att bistå
i detta arbete och dialog har
igångsatts med Korsika som
möjlig partner.

Förväntade effekter på kort sik
Resurser och uppmärksamhet t
Gotlands energiomställning som
ger effekt att vi i högre grad kan
bedriva ett accelererat arbete
mot ett energisystem baserat p
förnybar energi 2040.

Se ovan

Utbyggnad och kompletterande
utrustning av
forskningsstationen Ar.

Förväntade effekter på kort sik
Forskningsprojektet ReCod kan
lokaliseras till Gotland.

EU
Detta arbete är pågående och
syftar till att skapa ett
partnerskap med två ytterligare
pilot-öar och/eller områden,
inom EU, i syfte att uppnå
finansiering på EU-nivå för att
kunna driva ett accelererat
arbete mot ett förnybart
energisystem. Ansatsen är tre
områden med olika
förutsättningar som visar på
omställning till ett förnybart
energisystem efter respektive
plats förutsättningar.
Förberedelseprojekt inför ReCod

Förväntade effekter på lång sik
enligt effektmål i Vårt Gotland
2040
- Säkrad biologisk mångfald

Återrapportering 5 - Arbetet med att analysera,
följa upp och utvärdera det regionala
utvecklingsarbetet
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 7, 9, 16 och 17 §§ förordningen om regionalt
tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av hur arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det
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regionala tillväxtarbetet har bedrivits under året. Redovisningen ska innehålla uppgift om:




Vilka analyser, uppföljningar och utvärderingar som har genomförts.
Vilka av dessa analyser, uppföljningar och utvärderingar som helt eller delvis har finansierats med anslaget
1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional utveckling.
Hur erfarenheter och kunskap från analyser, uppföljningar och utvärderingar har tagits till vara.

Utifrån 16 § om uppföljning, utvärdering och redovisning, ska den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet:

Följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet. I detta
arbete ska den uppföljning och utvärdering som gjorts av Europeiska struktur- och investeringsfonderna
tas till vara om den har betydelse för länet. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske
löpande, systematiskt och långsiktigt.

Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik
ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.
Regionerna erbjuds att översiktligt redovisa hur arbetet inom ramen för deras ansvar enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar har bidragit till Agenda 2030.
Kommentar: Återrapportering 5 inkluderar frågan om hållbarhetsintegrering i återrapportering 4 – Hållbarhet i det
regionala utvecklingsarbetet samt återrapportering 6 – Erbjudande att redovisa arbete som bidrar till Agenda 2030.
Internationellt samarbete kan beskrivas i återrapportering 5.



Beskriv kortfattat hur arbetet med analyser, uppföljningar och utvärderingar har
genomförts under året med fokus på förändringar som skett i förhållande till förra
året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet.
I detta sammanhang, beskriv även kortfattat hur ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet integrerats i arbetet. Ni erbjuds även att kortfattat redovisa hur arbetet
har bidragit till Agenda 2030.

Under året har som nämnts genomförandeprogram för Vårt Gotland 2040
arbetats fram. En viktig del i det arbetet har varit analyser och behov i relation
till effektmålen i Vårt Gotland och en nedbrytning av dessa till mål för 2027.
Målen för programmen är centrala byggstenar i kommande års uppföljning av
utvecklingen på Gotland tillsammans med uppföljningen av utvecklingsarbetet
i linje med programmen. Under 2021 fortsatte även arbetet med att
kvalitetssäkra indikatorerna för effektmålen 2040 enligt Vårt Gotland 2040
som är en grund i Region Gotland uppdrag att följa utvecklingen i länet. Vidare
har arbetet med OECD Territorial Review Gotland pågått under 2021 med 2
digitala missions, samt 1 fysiskt besök av OECD på Gotland. Studien förväntas
vara klar våren 2022 och kommer ligga till grund för bland annat kommande
revidering av Vårt Gotland 2040. För övrigt se tabell nedan samt beskrivning
av internationellt samarbete.
Se återrapportering 1.1.1. för hållbarhetsintegrering. Se figur 1 avsnitt 1 för
bidrag till Agenda 2030.


Beskriv kortfattat hur olika territoriella perspektiv har beaktats i analyser,
uppföljningar och utvärderingar. Med territoriella perspektiv avses hur insatser och
prioriteringar tar hänsyn till varierande förutsättningar mellan till exempel
landsbygder och städer av olika storlek och karaktär, men också olika funktionella
samband över kommun-, läns-, och landsgränser.
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Se återrapportering 1.1.1.


Finns det en plan, strategi eller motsvarande för arbetet med analys, uppföljning
och utvärdering för regionen?

Ja ☒
Nej ☒

Ambitionen var att ta fram en plan för Region Gotlands ansvar att följa
utvecklingen i länet, följa upp, låta utvärdera och rapportera resultat av det
regionala utvecklingsarbetet, under 2021 men arbetet lades på is på grund av
personalförändringar. Ambitionen är att planen ska beslutas under 2022 och
vara ett stöd för uppföljningen av regionalt utvecklingsarbete enligt
genomförandeprogrammen samt mål för Gotlands utveckling. Regionalt
utvecklingsarbete följs idag upp löpande samt med fördjupningar vid
Regionstyrelsens samtliga regionala utskottssammanträden.
Uppföljning av internationell strategi genomförs strukturerat årligen enligt en
plan och rapporteras till Regionfullmäktige inkluderat en rapportering av
pågående EU-projekt och andra internationella projekt; Internationella
samarbeten och omvärldsutbyten genom internationella nätverk;
Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet.


Beskriv kortfattat om och hur ni säkerställer att arbetet med analys, uppföljning
och utvärdering genomförs löpande, systematiskt och långsiktigt.



Se ovan

Lista max 15 av de viktigaste analyserna, uppföljningarna och utvärderingarna
som genomförts under året kopplat till regionens regionala utvecklingsarbete i
tabellen nedan.

Namn på insats och kort beskrivning

Helt eller delvis

Huvudsakligt syfte

Hur har erfarenheter och kunskap från analysen,

Ange även om det är en analys,

finansierat av

Valbara alternativ:

uppföljningen eller utvärderingen tagits till vara i regio

uppföljning eller utvärdering.

anslag 1:1

kunskaps-

regionala utvecklingsarbete?

Valbara

utveckling, löpande

alternativ: ja,

rapportering,

nej eller delvis.

underlag till beslut,
underlag till beslut
– coronarelaterat,
underlag till

OECD Territorial Review Gotland
(20203778)

Delvis

strategi eller övrigt.
Underlag till
strategi

Analys av arbetsmarknadseffekter
och regionalekonomiska effekter på
Gotland vid en nedläggning av
Cementas verksamhet i Slite.

Nej

Kunskapsunderlag

Pågående arbete. Lansering våren 2022.
Rekommendationerna förväntas bidra till stärkt
samverkan på Gotland, ökad förmåga till funktionell
samarbeten med andra regioner och tillgänglighet t
extern regional utvecklingskompetens, fokusering i
Gotlands smarta specialisering och mer resurseffekt
användning av regionala projektmedel.
I samband med att Cementas ansökan om fortsatt
brytningstillstånd avvisades genomfördes denna stu
Baserat på olika scenarier avseende Cementas fram
verksamhet i Slite har de regionalekonomiska effekt
i form av minskad sysselsättning och BRP för Gotlan
län beräknats. Direkta sysselsättningsförändringar g
även upphov till dels indirekta effekter, i form av
underentreprenörer, varuleveranser och tjänster dir
kopplade till den aktuella branschen, dels inducerad
effekter, vilket innebär förändringar i storleken på h
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ekonomin där förändrade inkomster påverkar
konsumtion och efterfrågan generellt. De resultat so
studien gett kommer att utgöra ett planeringsunder
arbetet med framtagande av ny översiktsplan för
Gotland, där Slite klassas som en större tätort som
viktig för sitt omland ur ett antal perspektiv.
Kalkindustrin utgör av tradition en av Gotlands
basnäringar och utgör en viktig del av sysselsättnin
på Gotland. Denna analys har genomförts med hjälp
Raps utifrån två scenarier. Ett basscenario som byg
på att cement- och kalkstensindustrin fortsätter enli
”business as usual” och ett scenario nedläggning dä
cement- och kalkstensindustrin på Gotland avveckla
helt. I analysen beräknas dels de indirekta effektern
sysselsättning och BRP, men även de direkta och to
sysselsättnings- BRP-effekterna redovisas. Därmed
de effekter som skulle uppstå om hela kalkstensindu
på Gotland skulle läggas ned identifieras. De resulta
som studien gett kommer att utgöra ett
planeringsunderlag i arbetet med framtagande av n
översiktsplan för Gotland.
Behovsanalysen ligger till grund för
verksamhetsplanering i regionens egna verksamhet
men kommer även att spridas som kunskapsunderla
andra myndigheter, organisationer och företag som
planera sitt arbete med siktet inställt på att uppnå e
god hälsa och minska hälsoklyftorna bland
gotlänningarna. Den utgör även ett fördjupat
kunskapsunderlag till arbetet i att ta fram ett
genomförandeprogram social välfärd, som blir ett
konkretiseringsprogram till RUS:en.

Analys av cement- och
kalkstensindustrins
regionalekonomiska effekter på
Gotland.

Nej

Kunskapsunderlag

Behovsanalys god och jämlik
hälsa

Nej

Kunskapsunderlag

Ungdomsrapport psykisk hälsa

Nej

Kunskapsunderlag

Ska utgöra underlag för politiska avvägningar,
verksamhetsplanering och samhällsdebatt…

SBCs Trender och prognoser

Nej

Kunskapsunderlag

Rapporten presenterar långsiktiga prognoser över
tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika
utbildningsgrupper. Detta görs bland annat genom
studera strömmarna genom utbildningssystemet oc
på arbetsmarknaden samt utbildningskravens
förändringar på olika delar av arbetsmarknaden.
Analysresultatet används som underlag i dialogen o
arbetet inom ramen för kompetens- och tillväxtråde

Näringslivsanalys

Ja

kunskapsunderlag

Avtal tecknat med plattform för att kunna göra
återkommande/årliga näringslivsanalyser som en de
det gemensamma kunskapsunderlaget mellan offen
och privata aktörer..
Resultatet av analysarbetet kommuniceras med
regionens näringslivsaktörer inom ramen för arbete
med Tillväxtrådet samt ligger till grund för beslut om
aktiviteter i Regionala utvecklingsstrategins
genomförandeprogram Näringslivets förutsättningar
innovation. Analyserna ligger även till grund för att
förändra och anpassa de regionala
finansieringsverktygen, företagsstöd och projekt

 Internationellt samarbete
Region Gotlands internationella samarbete bedrivs med stöd av Internationell
strategi för Region Gotland 2021-2024. Strategin antogs av Regionfullmäktige i
juni 2021. Den utgör huvudsakligen en aktualiserad version av Internationell
strategi för Region Gotland 2017-2020 utifrån nya rådande förutsättningar och

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

ny regional utvecklingsstrategi för Gotland Vårt Gotland 2040. Det
internationella arbetet ska leda till internationell samverkan som ger nytta för
den egna verksamheten och för gotlänningarna, ökad extern finansiering, ökad
kompetens inom Region Gotland, ökad kulturell förståelse och en tydlig profil
för Region Gotland i nationella och internationella sammanhang. Därtill
betonas i strategin att Region Gotland genom sitt internationella samarbete
kan bidra till demokratisk utveckling på lokal och regional nivå i andra länder.
Den internationella omvärldsbevakningen och erfarenhetsutbytet sker i
huvudsak genom deltagande i ett flertal nätverk. Internationellt samarbete
genom nätverk bidrar till kunskap och samverkan, centrala verktyg i det
regionala utvecklingsarbetet och grund för finansiering inom ramen för övriga
prioriteringar enligt nationella strategin och regionala program.
I sin roll som regionalt utvecklingsansvarig arbetar Region Gotland med att
lotsa fackförvaltningar inom Region Gotland och andra regionala
utvecklingsaktörer till utlysningar från den europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF), den europeiska socialfonden (ESF) samt Interreg
Central Baltic. Region Gotland har olika roller i det arbetet: kunskap,
samverkan och vägledning, samt medfinansiering. Under 2021 har arbetet även
omfattat bevakning av andra EU-program. Bevakningen har främst skett
genom att delta i informationsmöten som arrangerats av
nätverksorganisationer som Region Gotland är medlem i, kommissionen,
förvaltande myndigheter i Sverige, samt Sveriges kommuner och regioner.
Under 2021, har Region Gotland arbetat med att färdigställa det operativa
programmet för ERUF i Småland och öarna tillsammans med de andra länen i
programområdet. Region Gotland har även arbetat med att bidra till
färdigställandet av Programmet Interreg Central Baltic 2021 – 2027. Region
Gotland har även bistått Tillväxtverket i att ta fram en omställningsplan för
Gotland samt operativt program för Fonden för en rättvis omställning (FRO).
Arbetet med Energimyndighetens uppdrag, att möjliggöra att Gotland blir ett
pilotområde för Sveriges omställning till ett hållbart energisystem, har
operationaliserat bland annat genom ett ERUF-finansierat projekt. Beslut om
att driva Energicentrum Gotland hösten 2020 som en permanent verksamhet
har medfört ökade internationella kontakter för Gotland inom
energiomställning.
Gränsöverskridande samarbete är en viktig del i det regionala
utvecklingsarbetet varför Region Gotland prioriterar medfinansiering av
Interregionala EU-projekt inom programmet Central Baltic 2014-2020.
Insatserna bidrar till Östersjöstrategin.
I Interreg Central Baltic-programmet har följande projekt avslutats under 2021:
- Baltic Wings, projektpartner Föreningen Närsholmen
- DigiYouth, projektpartner Uppsala Universitet Campus Gotland
Följande Central Baltic-projekt har pågått under 2020, där en projektpartner
eller associerad projektpartner från Gotland finns med:
- CBSmallPorts Energetic small ports in Central Baltic region,
projektpartner Bläse Kalkbruk
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-

EPIG – Educating Professionals on islands in Gastro Tourism,
associerad projektpartner Gutegymnasiet/Guteskoland

Under programperioden 2014-2020 har totalt sett 10 projekt om totalt sett 2,12
miljoner euro, med gotländska partner beviljats finansiering genom Interreg
Central Baltic. Region Gotland har medfinansierat med motsvarande 4,5
miljoner kronor.
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Rapportering villkorsbrev för 2021

Ärendenummer: RS 2021/10
Regionalt utvecklingsutskotts förslag till regionstyrelsen



Informationen mottages och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Region Gotland ska samordna utvecklingsinsatser för genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin (Vårt Gotland 2040), följa upp, låta utvärdera
och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet
till regeringen.
Återrapporteringen 2021 är den första med utgångspunkt i den nya nationella
strategin och Vårt Gotland 2040. De större förändringarna för årets
rapportering ligger i linje med ett stärkt fokus på hållbar regional utveckling.
Arbetet med hållbarhetsintegrering och Agenda 2030 samt det territoriella
perspektivet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att 2021 års återrapportering
speglar kommande års förväntningar och ökade krav med utgångspunkt i stärkt
fokus på resultat och på hållbarhet. Vilket ställer ökade krav på
regionstyrelseförvaltningen i termer av verksamhetsutveckling.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att 2021 års återrapportering
speglar kommande års förväntningar och ökade krav med utgångspunkt i stärkt
fokus på resultat och på hållbarhet. Det bekräftas också av 2022 års
villkorsbrev.
Bedömning är att detta ställer ökade krav på regionstyrelseförvaltningen
avseende verksamhetsutveckling i följande delar.






Digital justering

Samordna formerna för verksamhetsplanering med formerna för
återrapportering så långt som möjligt
Samordna verksamhetsberättelse och återrapportering i relevanta delar
samt:
Utveckla arbetsformer för att följa upp faktiska resultat av avdelningens
arbete (direkt eller indirekt) i termer av såväl prestationer (vad som
genomförts) samt faktiska och förväntade effekter av dessa prestationer
– samt att använda det som grund för rapportering.
Utveckla hanteringen av anslag 1.1. Uppföljning och utvärdering av
resultaten av projektverksamheten och vad som ska rapporteras när
(exempelvis årets beslutade, resultat av beslutade år x samt
avslutade/slutrapportering).
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Utveckla arbetsformer/processer för uppföljning, utvärdering och
gemensamt lärandet enligt kommande plan för uppföljning, utvärdering
och lärande.
Utveckla gemensam syn på samverkan och samråd, utveckla hur och
vad vi ska återrapportera i relation till prioriteringar i Vårt Gotland
2040 liksom förmågan att synliggöra vad som fungerar bra, utmaningar
och framgångsfaktorer.
Utveckla hållbarhetsarbetet genom att:
Utveckla arbetsformer för hållbarhetssäkring av insatser i relation till
mål för en hållbar utveckling enligt Vårt Gotland 2040 (effektmål och
agenda 2030-mål). Samt för att synliggöra mål- och intressekonflikter
mellan olika mål och föra upp dem för diskussion och i
beslutsunderlag.
Utveckla/avgränsa arbetet med hållbarhetssäkring och målkonflikter
med stöd av utarbetade riktlinjer för hållbarhetsintegrering utifrån de
genomgående perspektiven i vårt Gotland 2040.
Årligen tillställa REGU återrapporteringen godkännande inför
rapporteringen till regeringen.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Återrapportering av regionalt utvecklingsarbete 2021 tillställd
Näringsdepartementet 2021-02-18 i enlighet med villkorsbeslut för 2021.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-10
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Mottagare
Regionstyrelsen

Långsiktig investeringsplan 2023-2032
Förlag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen om nämndernas långsiktiga
investeringsplaner.

Sammanfattning

Som en del av planeringsunderlaget inför beslut om prioritering av
investeringar tar nämnderna fram en plan över investeringsbehovet på 10 års
sikt. Planerna baseras på den demografiska utvecklingen eller andra behov som
till exempel nya lag- eller myndighetskrav. Oftast uppstår investeringsbehovet i
verksamheten men det kan också uppstå centralt genom samordnade insatser
för att utveckla Gotland.
Utgångsläget för det årliga investeringsutrymmet är regionens resultat,
avskrivningsutrymme samt del av avsättningar. Under förutsättning att
resultatet hamnar på minst 100 mnkr kan utrymmet grovt uppskattas till 450
mnkr per år.
Nämndernas investeringsbehov är omfattande den kommande 10 årsperioden.
I den skattefinansierade verksamheten bedöms stora lokalinvesteringar krävas i
grundskola, förskola samt äldreomsorg. I planen finns 3 nya äldreboenden, 1
ny grundskola och 2 nya förskolor samt utbyggnad av ytterligare 2 förskolor.
Det pågår flera stora utredningar om lokalbehovet på Visby lasarett och i
primärvården. Sannolikt kommer stora investeringar krävas även i
sjukvårdslokaler framåt. I den taxefinansierade verksamheten finns stora behov
av VA investeringar för att säkra Gotlands vattenförsörjning men även för att
reinvestera i de befintliga anläggningarna och förnya ledningsnätet.
Sammanlagt beräknas det totala investeringsbehovet uppgå till knappt 7
miljarder kronor den kommande 10 års perioden. Det kommer inte att vara
varken ekonomiskt eller resursmässigt möjligt att investera i den takten.
Prioritering mellan de olika behoven behöver ske så att det mest angelägna
genomförs först.
Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2022 uppgår till 1 099
mnkr och 2023 till 636 mnkr.
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Investeringsbudget 2022-2026 samt grov uppskattning 2027-2032
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Ärendebeskrivning och sammanfattning av nämndernas planer

Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad
investeringsprocess. Som en del av denna ska nämnden i februari lämna en
långsiktig investeringsplan för en tidsperiod på tio år. Syftet är att ta fram en
samlad långsiktig bild av regionens kommande investeringsbehov baserat på
den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen
ligger med som ett planeringsunderlag till den fortsatta hanteringen av
strategisk plan och budget. Planen är också en utgångspunkt för nämndens
förslag till prioritering av sina investeringsbehov på fem år och som finns med i
strategisk plan och budget.
Utgångsläget för planen är den demografiska utvecklingen, nuvarande
investeringsbudget och -plan samt kompletteringsbudget.
Alla nämnder utom miljö- och byggnämnden har lämnat in en investeringsplan
som beskriver behov av investeringar framåt. Nämnderna har gjort en
beskrivning av behovet under hela perioden. De nämnder som är påverkade av
den demografiska utvecklingen har använt befolkningsprognosen som grund
för bedömningen av nya behov. Detta gäller framförallt socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
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Regionstyrelsen

Regionstyrelsens större investeringsbehov framåt avser tre områden, IT,
måltidsverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet. När det gäller IT har
det under ett par år funnits en osäkerhet kring affärsprinciper i branschen. Det
är nu tydligt att det sker en förflyttning hos i princip alla leverantörer, från
investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp. Mot bakgrund av det
skärpta IT-säkerhetsläget finns behov av att utökade investeringar för att så
långt som möjligt säkerställa fortsatt säker drift av IT infrastrukturen.
Måltidsverksamhetens investeringar enligt tidigare plan fortgår, dock kan
konstateras att utgifterna i många fall blivit betydligt högre än tidigare
budgetbeslut. Genomförd måltidsutredningen visar att det finns möjlighet att
sänka driftskostnaderna men att detta kräver investering i ny teknik och lokaler.
Avseende fritidsområdet finns ett flertal utredningar/planer som framåt
kommer att påverka storleken på investeringarna. I investeringsplanen nämns
behov av ny isyta inom 5-10 år samt idrottshallar i samverkan med skolan.
Inom kulturområdet nämns en möjlig investering i ett framtida scenkonsthus
då Gotland saknar ändamålsenligt anpassade lokaler för kulturen, såväl inom
scenkonsten samt utställningsytor för samtidskonsten.
Den demografiska utvecklingen påverkar inte investeringsbehovet nämnvärt.
Tekniska nämnden

Tekniska nämndens plan för investeringar fram till 2032 omfattar cirka 4 mdkr.
De stora områdena är VA, infrastruktur samt investeringar i fastigheter.
Störst investeringsbehov återfinns inom den taxefinansierade verksamheten.
VA-programmet innebär omfattande utbyggnad och reinvestering i
anläggningar för Gotlands vatten- och avloppsförsörjning. Det totala
investeringsbehovet inom VA-verksamheten under perioden uppgår till 2 500
miljoner kronor. För att säkerställa att satsningarna kan finansieras kommer
omfattande prioriteringar att krävas. Programmets ambition ryms idag inte
inom ramen för vad godtagbara höjningar av VA-taxan kan möjliggöra. Även
inom avfallsverksamheten finns stora investeringsbehov om 95-130 miljoner
kronor. Prioriteringar krävs sannolikt även inom det området för att säkerställa
att en godtagbar nivå för avfallstaxan ska bibehållas.
Även i den skattefinansierade verksamheten finns stora investeringsbehov.
Planen omfattar investeringar kopplade till infrastruktur såsom gator, vägar,
parker, lekplatser, kollektivtrafik med mera. Inom fastighetsförvaltningen finns
omfattande investeringsbehov för att tillse att regionens fastigheter uppfyller
regelverk och målsättningar avseende ventilation, energiförbrukning med mera.
Utöver de behov som redovisas för respektive verksamhet finns behov av att
investera i de egna verksamhetslokalerna.
Den demografiska utvecklingen påverkar inte investeringsbehovet direkt utan
mer utifrån behov från de andra nämnderna samt samhället.
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Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsbehovet är direkt påverkat av den demografiska utvecklingen samt
antal skolor och förskolor.
Det finns ett behov av att bygga en ny skola i området runt Västerhejde, Vibble
och Visborg. I förra årets investeringsplan togs den investeringen bort men
bedöms nu vara nödvändig 2028.
Det behövs också ytterligare idrottshallar i Roma och i Visby då idrottsämnet
fått utökad tid i läroplanen samt att det är brist på lediga tider i idrottshallarna i
Roma och Visby. Eftersom nytt badhus är planerat i anslutning till dagens
Solbergabad i Visby skulle ombyggnad av dagens simhall till idrottshall vara
möjlig. Det blir en lägre kostnad jämfört med att bygga en ny hall. Ny
idrottshall i Roma behövs 2023 och i Visby 2025 samtidigt som det nya
badhuset byggs.
Inom en 10 års period planeras 2 nya förskolor på Visborgsområdet i Visby
samt ombyggnad av Sanda och Dalhem förskola då bygglov för paviljonger
upphör.
Ökade driftskostnader kopplade till antal barn och unga kompenseras via
resursfördelningsmodellen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringsbehovet är påverkat av den demografiska utvecklingen.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen avser att starta en utredning om hur
lokalbehoven för gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt.
Förvaltningen har fått i uppdrag att till nästa långtidsprognos ta fram ett förslag
om att samla gymnasiet på en plats i anslutning till Solrosenkvarteret i Visby.
Behov finns att göra något med lokalerna för vuxenutbildningen. Lokalerna är
inte anpassade och funktionella för dagens verksamhet. Antalet elever har ökat
på senare år och ser ut att öka även framåt. För att klara ökningen bedöms en
investering på 50 – 60 mnkr behövas 2026. Den investeringen finns inte med i
budgeten.
Folkhögskolans elevhem Nygårds i Hemse beräknas behöva ersättas runt 2030.
Beräknad kostnad cirka 30 mnkr.
Socialnämnden

Socialnämndens investeringsbehov utgår framförallt ifrån plan för särskilt
boende för äldre inom Region Gotland 2019-2028.
Platsbehovet för särskilt boende kommer från idag fram till 2030 öka med
ungefär 200 platser. Investering i Tingsbrogården pågår och innebär ett tillskott
med 26 platser. Utöver detta behövs det cirka 180 platser fram till början av
2030 talet. För att möta detta behov behövs ett nytt boende som är
inflyttningsklart 2025, ytterligare ett boende som är inflyttningsklart 2028 och
ett till 2033. Varje boende planeras nu med 80 platser istället för som tidigare
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60. Utifrån befolkningsprognosen behöver ytterligare utbyggnad ske under
2030 talet.
Även bostad med särskild service SoL och LSS kommer att ha behov framåt
med ett boende med 10 lägenheter samt sex platser i gruppboende. Nytt
boende med 10 lägenheter planeras 2025. Nytt gruppboende med 6 platser
behövs preliminärt 2026 och därefter fler boenden under 2030 talet då det blir
fler äldre brukare även inom LSS verksamheten.
Socialnämnden lyfter också frågan om sociala bostäder, dvs boende för
personer som av olika anledningar blir av med sin bostad och riskerar
hemlöshet. Idag har socialnämnden höga kostnader för tillfälliga lösningar. Det
pågår utredningar om olika boendeformer för denna målgrupp.
Investeringsbehoven framåt är direkt påverkade av den demografiska
utvecklingen. Behov kommer också att finnas av fler medarbetare. Den ökade
kostnaden, hanteras via resursfördelningsmodellen. Ett alternativ till flera
särskilda boenden vore att tillgängliga och anpassade bostäder för äldre byggs
så att behoven av särskilt boende skjuts fram.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvården har, och kommer fortsatt att ha, behov av omfattande
investeringar i lokaler. En stor del av investeringsbehoven kommer av
medicinteknisk utveckling, förändrade arbetsmiljökrav, nya standarder i lokaler
samt ett behov av ökade lokalytor på Visby lasarett och på vårdcentralerna.
Under kommande 10-års period finns två stora huvudområden där
investeringarna i lokaler kommer bli omfattande. Dels rör det sig om Visby
lasarett och dels om vårdcentralerna i Visby som i dagsläget är belägna på
Korpen-området.
Gällande Visby lasarett så pågår framtagande av en fastighetsutvecklingsplan
tillsammans med teknikförvaltningen. Fastighetsutvecklingsplanen har fokus på
de högteknologiska verksamheterna inklusive neonatalvården. De paviljonger
som beräknas etableras under 2022 är tillfälliga om än under en relativt lång
period, planeringshorisonten för paviljongerna är ca 10-15 år. Verksamheten
som flyttas ut i paviljongerna behöver på sikt inrymmas i permanenta lokaler.
De stora utredningar som pågår behöver färdigställda innan viktiga vägval kan
göras.
Lokalerna på Korpen-området har behov av lokalförändringar på längre sikt.
Inom ramen för God och Nära vård kommer uppdraget för primärvården att
förändras. Den demografiska förändringen med allt fler äldre, samtidigt med
den medicinska utvecklingen som gör att allt fler sjukdomar blir mer av en
kronisk karaktär gör att en förflyttning ut från sjukhuset till såväl öppnare
vårdformer som egenvård nödvändig. Vårdcentralerna Visby Norr, Hemse och
Wisby Söder har i dagsläget behov av anpassade och större lokaler.
Under 2021 kom en reviderad upplaga av skriften ”Den robusta
sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader”. I skriften
anges rekommendationer för driftsäkerhet inom exempelvis brandskydd,

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/1620
Sida 6 (6)

elförsörjning, ventilation, medicinska gaser mm. Ett ställningstagande kring
vilken roll övriga sjukhusbyggnader ska ha kopplat till beredskapsfrågor är
också nödvändiga att ta. Som exempel kan nämnas att det inte finns någon
reservkraft för lokalerna på Korpen-området eller för psykiatrins lokaler.
Det finns också ett stort behov av att investera mer i medicinteknisk
utrustning. Flertalet utrustningar inom verksamheten är vid utbyte långt mer än
10 år gamla och ofta sker investeringar när den befintliga utrustningen är
utsliten och utan möjlighet till service, vilket leder till stor osäkerhet på
funktionalitet och därmed upphandlingar där det är stor brådska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-21
Investeringsplan 2023-2032 regionstyrelsen daterad 2022-01-24
Investeringsplan 2023-2032 tekniska nämnden daterad 2022-02-10
Långsiktig investeringsprognos – lokaler - 2023-2032 barn- och utbildningsnämnden daterad
2022-01-11
Långsiktig investeringsprognos - lokaler 2023 -2032 gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden daterad 2021-12-31
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1. Inledning
Som en del i Region Gotlands investeringsprocess ska varje nämnd/förvaltning i februari
lämna en långsiktig investeringsplan för en tidsperiod om tio år. Tanken är att få ett diskussionsunderlag att använda vid dialogmötena och också en samlad bild av investeringsbehoven framåt inför budgetberedningen.
Planen ska utgå från den demografiska utvecklingen, övriga förändringar i omvärlden och
gällande investeringsbudget. Endast större behov av investeringar ska redovisas. En bedömning av driftkonsekvenser framåt ska också beaktas. Redovisningen behöver inte vara
beloppssatt i detalj då detta ofta inte är möjligt i denna tidiga fas. Ytterligare bearbetning
kommer att göras och detaljer för nästkommande femårsperiod redovisas i regionstyrelseförvaltningens strategiska plan som tas fram till budgetberedningen våren 2022.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte någon
nämnvärd påverkan på förvaltningens investeringsbehov. Däremot påverkar val av driftsformer, den kraftiga digitala utvecklingen samt vägval och ambitionsnivåer i exempelvis
den framtida måltidsorganisationen samt fritid- och kulturutbudet.

2. Nuvarande investeringsbudget och plan
Regionstyrelseförvaltningens nuvarande investeringsbudget och plan innehåller i huvudsak
potter. I planen finns pott för IT-infrastruktur, pott för lokalinvesteringar i kök, pott landsbygdsutveckling samt en generell investeringspott för inventarier. Utöver detta innehåller
budgeten och planen särskilda satsningar med specifika budgetbeslut. I gällande budget har
upptagits medel för systeminvesteringar inom IT samt en stor satsning på ett nytt badhus.
Belopp per område framgår av nedanstående tabell där även exploateringsbudgeten redovisas.
Investeringsområde
(Belopp i tkr)
Potter
IT-infrastruktur
Lokalinvesteringar i kök
Landsbygdsutveckling
Generell investeringspott

Ärendenr RS 2021/1812 Datum 2022-01-24

Särskilda satsningar/projekt
IT-system
Badhus

Budget
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

17 000
10 000
2 000
5 000

17 000
10 000
2 000
5 000

17 000
10 000
2 000
5 000

17 000
10 000
2 000
5 000

17 000
10 000
2 000
5 000

74 000

75 000

75 000

6 000

Summa

40 000

108 000

109 000

109 000

34 000

Exploateringsbudget/plan

51 400

132 500

108 700

65 750

75 050
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3. Investeringsbehov under 10-årsperioden
Prioriteringar inom potter

Förvaltningens investeringsbehov kan i huvudsak täckas inom de tilldelade potterna. Förutsatt att nivån på tilldelade medel fortsätter att gälla hela 10-årsperioden och hänsyn tas till
kommande prisutveckling.
Generellt sett står IT branschen mitt i en stor omställning, gällande såväl teknik som affärsprinciper. Den tekniska utvecklingen är omfattande och går fortsatt mycket fort och
detta i kombination med förvaltningarnas behov av digitalisering för sin verksamhetsutveckling ställer ökade krav på investeringar i infrastruktur och systemlösningar. Specifikt
gäller detta kommunikationsinfrastrukturen där det finns behov av omfattande förnyelse. I
generella termer kan man säga att Region Gotlands IT verksamhet framåt allt mer kommer
att likna en intern molnleverantör. Under 2021 har bristen på halvledare i världen lett fram
till en varubrist som i sig givit upphov till kraftigt ökade leveranstider, vilket i sin tur leder
till att vi inte kan hålla den utbytestakt vi behöver på hårdvarukomponenter som datorer
och nätverksutrustning. Samtidigt har varubristen drivit upp priserna på de fåtal komponenter som finns att tillgå. Prisökningar på 100% och mer är inte ovanligt för exempelvis
accesspunkter för trådlösa nät. Fortsätter denna utveckling kommer budgetmedlen behöva
justeras.
Inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram 2020-2022 gavs ett uppdrag om
översyn av organisation och lokalisering av måltidsverksamheten. Syftet var enligt direktivet att identifiera och initiera förändringar som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar. Utredningen visade att regionen har ytterligare möjlighet att sänka driftkostnaderna men att detta förutsätter investeringar i ny teknik och lokaler. Den samlade investeringsvolymen bedöms av konsulten till cirka 150 mnkr.
Beträffande anslaget för landsbygdsutveckling förs dialog kring utveckling av Hemse idrottsplats med lokala föreningar. Översyn görs om medel för landsbygdsutveckling kan
komma att användas till finansiering av utveckling av Hemse idrottsplats såsom ishall mm.
I den generella investeringspotten som utökades från och med budget 2022 från 3 mnkr
till 5 mnkr ryms även lite större investeringar inom kultur- och fritidsområdet. Aktuella för
prioritering under perioden är; nytt parkettgolv ICA Maxi arena, omklädningsrum Rävhagen, bokbuss för mobil biblioteksverksamhet, utveckling av meröppna bibliotek, belysning
Almedalsbiblioteket samt reinvesteringar i utrustning för i huvudsak kultur-, fritids- samt
måltidsverksamhet.
Särskilda satsningar/projekt

Ärendenr RS 2021/1812 Datum 2022-01-24

Nedan beskrivs ett antal särskilda investeringssatsningar aktuella att genomföra och för bedömning under perioden:


Badhus – beslut är taget att bygga ett nytt badhus i Visby och investeringen ligger planerad mellan 2023-2025 med 224 mnkr.



Ändrad produktionsteknik kök - vid en eventuell övergång från varmmatsproduktion till
kyldmatsproduktion kommer stora investeringar krävas. Investeringsbudgeten behöver
då tillfälligt förstärkas.
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IT-säkerhet - mot bakgrund av det skärpta IT-säkerhetshetsläget skulle Region Gotland
behöva investera, för att så långt som möjligt, säkerställa fortsatt och säker drift av IT
infrastrukturen. Utgiften uppskattas till 25-30 mnkr.



Byte av IT-system - under perioden kan det uppstå behov av att byta något eller några av
de stora regiongemensamma system så som ekonomisystem, HR-system mm. Särskilda
medel behöver då avsättas för detta. När det gäller affärsprinciper så ses en tydlig och
snabb förflyttning hos i princip alla leverantörer, från investering i hårdvara och licenser
till rena tjänsteköp, datorkraft per förbrukad minut, och programvara som tjänst i molnet. Detta innebär i sin tur att behovet av finansiering kan flyttas från investering till
drift.



Isytor - verksamheten i Visby ishall blir mer och mer omfattande för varje år som går.
Avvägningen i investeringen är att se om man ska tillgodose en ny anläggning som ser
till både elitverksamhet och bredd, eller bara bredd. Olika ingångsvärden ger olika investeringar och detta behov behöver utredas och en förstudie planeras. Investering i ny
isyta bedöms nödvändig inom fem till tio år.

 Scenkonsthus - Gotland saknar ändamålsenligt anpassade lokaler för kulturen, såväl inom
scenkonsten (dans, teater, musik) samt utställningsytor för samtidskonsten. En tanke på
längre sikt kan vara en utveckling i hamnen tillsammans med Uppsala universitet - Campus Gotland. Ett närmare i tiden och mer aktuellt alternativ är nuvarande Solbergabad.
Intressant arkitektur och placering i stadsbilden i förhållande till Östercentrums framtida
bostadsbyggande gör att en kulturlokal/samlingslokal för allmänheten tillsammans med
ett nytt badhus skapar en ökad kvalitet i hela området - även för Solbergaskolans unga
elever.
Driftkostnadskonsekvenser av ovan angivna investeringar är svåra att bedöma i dagsläget
men kommer i huvudsak att bestå av ökade hyreskostnader. I andra uppskattningar används ofta nivån 10% av investeringsutgiften.
Övriga frågor att beakta avseende framtida investeringar

Ärendenr RS 2021/1812 Datum 2022-01-24

Förvaltningen har i uppdrag att till budgetberedningen 2022 återkomma med ett identifierat
behov gällande nuvarande Solbergabad dvs vilka verksamheter har behov av att anpassa
lokalerna och hyra dem framöver när nytt badhus finns i Visby. Detta kan komma att beröra såväl skolan som kulturen vilket nämns ovan.
Barn- och utbildningsnämnden har ett behov av nya hallar till skolidrotten, och här finns
stora möjligheter till samverkan som löser även fritidssidans behov. För att på bästa och
mest effektiva sätt utnyttja en ny idrottsanläggning är det ytterst viktigt att det blir en anläggning med fullstora mått, det vill säga en golvyta på minst 40x20 meter. Det finns behov
hos både friidrott och kampsport som fullstora hallar i Roma och Visby skulle hjälpa till att
lösa. Samverkan sker med utbildning- och arbetslivsförvaltningen.
Avtal har skrivits med entreprenör för möjliggörande av byggande av gymnastikhall på
Visborgsområdet. Regionstyrelsen har även beslutat om extra verksamhetsmedel till Visbygymnasterna för att möjliggöra hyreskontrakt genom hyresdeponi.
Det finns stora frågetecken kring andra anläggningar som i dagsläget är föreningsdrivna.
I framtiden kan det komma att behöva investeras i dessa. Just nu är det motocrossbanan på
Skogsholm (deponin i Visby) och ridanläggningen i Rävhagen som är aktuella. Ingen av
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dessa är aktuella för investering just nu, men behöver noga bevakas inför framtiden om
förutsättningarna förändras.
Konstmuseet ägs och drivs av Gotlands Museum och de har uppmärksammat behov av
att investera ytterligare i museet. Frågan utreds hos Gotlands Museum som tittar på olika
alternativ till lösningar framåt.
Otydligheterna kring tolkningen av och bristen på vägledning kring GDPR lagstiftningen
specifikt kring molntjänster ger oss problem när det kommer till utbytet av kontorsprogram, Word/Excel/Powerpoint. MS365 är enligt dagens tolkning av lagstiftningen inte ett
gångbart alternativ utan det kan komma till att en investering i ”kartong versionen” av MS
Office kommer krävas under perioden.

4. Exploatering
För närvarande pågår ett arbete med att revidera riktlinjer för redovisning och budgetering
av markexploatering. Behandling i regionfullmäktige beräknas ske i februari 2022. Utifrån
de nya riktlinjerna kommer exploateringsbudgeten behöva göras mer detaljerad så att det
framgår vilka investeringar Region Gotland behöver göra i form av ex VA, gator, parkmark
samt vilka exploateringsutgifter som finns för att sälja tomtmark. I det kommande budgetarbetet ska också driftkonsekvenser av exploateringen tydliggöras.
I innevarande plan är utvecklingen av Visborg det enskilt största projektet. Utöver detta
finns medel avsatta för Sotaren Terra Nova, Järnvägen Södercentrum, Annelund, Industrimark samt Gråbo 1:3. Utöver dessa projekt finns en pott för kommande exploateringar, aktuella är: Visby hamn stadsutveckling, Vändburgs hamn, Syren 1 & Cypressen 3, Genomförandeplan Program Klintehamn, Hemse Mullvalds 1:9, Östercentrum och Torslunden.
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Från förvaltningens sida framförs vikten av att beakta behovet av exempelvis spontanidrottsytor i samband med att nya stadsdelar växer fram och detta är med i investeringsunderlaget. Likväl behöver befintliga ytor ses över och utvecklas. Dialoger med barn, ungdomar
och andra berörda är av vikt. Samverkan sker med teknikförvaltningen kring detta.
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Ärendenummer: TN 2022/18
Paragraf föregående instans: TN AU § 2
Tekniska nämndens beslut

•Tekniska nämnden beslutar att godkänna investeringsplan 2023-2032.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Tekniska nämnden ska senast den 10 februari lämna en investeringsplan för
perioden 2023-2032 till regionstyrelsen. Regionens investeringsplaner ska ge en
bild av investeringsbehoven de kommande tio åren baserat på den
demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger
med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför
budgetberedningen.
Teknikförvaltningen har gjort en beskrivning av de investeringsbehov man ser
inom den kommande tioårsperioden. Investeringsbehoven redovisas enligt
anvisad uppställning för såväl skattefinansierad som avgiftsfinansierad
verksamhet. En nyhet i årets plan är att den ska omfatta även investeringar
som genereras inom ramen för exploateringsverksamheten.
Utgångsläget för planen är demografisk utveckling, nuvarande
investeringsbudget och –plan, kompletteringsbudget samt övriga behov av
utveckling inom respektive verksamhet. Inom de avgiftsfinansierade
verksamheterna finns beslutade planer som påverkar investeringsbehoven (VAplan och avfallsplan).En fullständig analys av driftskonsekvenserna redovisade
investeringsbehov medför görs inte i denna plan utan redovisas i kommande
strategiska planer och budgetar.
Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att investeringsplan 2023-2032 ska utgöra
underlag till dialogmöten i samband med 2022 års budgetberedning.
Barn- och genusperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet som
påverkar barn såsom skolor, lekplatser, trafiksäkerhet med mer.
Landsbygdsperspektiv – Investeringsplanen omfattar verksamhet över hela
Gotland och påverkar således landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Flertalet av förslagen till nyinvesteringar
kommer generera merkostnader i form av ökade kapitalkostnader.

Digital justering

Tekniska nämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva
Svangren via länk.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-03
Investeringsplan 2023-2032

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)
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1. Sammanfattning
Teknikförvaltningens investeringsverksamhet kommer att vara fortsatt hög under perioden
2023-2033. Det totala behovet av investeringar under perioden beräknas till drygt
4 000 miljoner kronor.
Störst investeringsbehov återfinns inom den avgiftsfinansierade verksamheten. VA-programmet innebär omfattande utbyggnad och reinvestering i anläggningar för Gotlands vatten- och avloppsförsörjning. Det totala investeringsbehovet inom VA-verksamheten under
perioden uppgår till 2 500 miljoner kronor. För att säkerställa att satsningarna kan finansieras kommer omfattande prioriteringar att krävas. Programmets hela ambition ryms idag
inte inom ramen för vad godtagbara höjningar av VA-taxan kan möjliggöra. Även inom avfallsverksamheten finns stora investeringsbehov om 95-130 miljoner kronor. Prioriteringar
krävs även här för att säkerställa att en godtagbar nivå för avfallstaxan ska kunna bibehållas.
Även i den skattefinansierade verksamheten finns stora investeringsbehov. Planen omfattar
investeringar kopplade till infrastruktur såsom gator, vägar, parker, lekplatser, kollektivtrafik med mera. Inom fastighetsförvaltningen finns omfattande investeringsbehov för att
tillse att regionens fastigheter uppfyller regelverk och målsättningar avseende ventilation,
energiförbrukning med mera.
Utöver de behov som redovisas för respektive verksamhet finns behov av att investera i de
egna verksamhetslokalerna under planperioden. Teknikförvalningen bedriver verksamhet
över hela Gotland och nyttjar lokaler i Visby, Roma, Fårösund, Slite, Hemse och Klintehamn. Region Gotland äger de lokaler förvaltningen nyttjar förutom kontor på Visborg
som hyrs. Förstudie och projektering för verksamhetsanpassning av hamnkontoret till
hamn- och VA-avdelningen pågår. Investeringsbehov kommer att beräknas under 2022.
Verksamhetslokalerna på Skarphäll behöver anpassas avseende omklädningsrum för att tillgodose en ändrad könsfördelning bland de anställda. Översyn behöver göras för att klargöra hur anpassning ska göras.

2. Inledning
Nämnden ska årligen i februari presentera en långsiktig investeringsplan. Syftet är att bidra
till en samlad långsiktig bild av Region Gotlands kommande investeringsbehov. Behoven
ska baseras på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen
ligger med som ett planeringsunderlag för det inledande arbetet inför kommande budgetberedning.

Ärendenr TN 2022/18 Datum 2022-02-10

Anvisningar
Nämnden ska i text, inklusive grov kostnadsbedömning, beskriva sina större behov av investeringar de kommande tio åren.
Investeringarna ska delas in i de fyra investeringsgrupperna:
1. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet
2. Strategiska investeringar
3. Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
4. Investeringar för exploatering
Utgångsläget för investeringsplanen är demografisk utveckling, nuvarande investeringsbudget och -plan samt kompletteringsbudget. Nämnden ska också göra en bedömning av drift-
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konsekvenser framåt, såsom behov av medarbetare, och hur dessa kommer att påverka
nämnden. Det kan vara ökade, men också minskade behov.
Nämnden behöver inte beskriva mindre investeringsbehov eller ange exakta summor för
kommande behov då detta inte alltid är möjligt i denna tidiga fas. I kommande strategiska
plan och budget kommer beloppsbaserade investeringsförslag för de kommande fem åren
att presenteras som utgör beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget.

3. Investeringsbehov inom skattefinansierad verksamhet
Teknikförvaltningens skattefinansierade verksamhet omfattar fastighetsförvaltning, kollektivtrafik, hamnverksamhet, gator, vägar, trafik, parker, projektledning, fordonsorganisation
och försörjningsverksamhet. Att bidra till en positiv utveckling av det Gotländska samhället
kräver såväl ny- som reinvesteringar. Beräknat investeringsbehov inom den skattefinansierade verksamheten beräknas till närmare 1 200 miljoner kronor under planperioden.
3.1 Mark- och stadsmiljö, gator och vägar

Investeringar inom mark- och trafikavdelningen kommer inte att innebära något behov av nya
medarbetare. Investeringarna kommer att innebära ökade drift- och kapitalkostnader och verksamheten behöver få kompensation för detta.
3.1.1 Gator och trafik

Beläggningsprogram

Behovet av investeringar för Region Gotlands tätortsvägar är stort. Arbetet inom beläggningsprogrammet startades 2020 och kommer att pågå under ett antal år framöver. Under
perioden är investeringsbehovet kopplat mot ett systematiskt beläggningsprogram om cirka
12 miljoner kronor per år fram till 2024 och därefter 10 miljoner kronor per år. Syftet med
investeringarna är att höja standarden till godtagbara nivåer och därefter bibehålla nivån
med syfte att inte äventyra trafiksäkerheten. Det totala investeringsbehovet under perioden
uppgår till 104 miljoner kronor.
Uteblivna investeringar under perioden skulle innebära att driftskostnaderna ökar avsevärt.
Syftet med beläggningsprogrammet är att åtgärda den underhållsskuld som identifierats innan programmet startades. Det var inte möjligt att arbeta av underhållsskulden med enbart
felavhjälpande underhåll utan en extra satsning var nödvändig. Livslängden för beläggningen på huvudgator och stora delar av vägnätet i tätorter är cirka sju år. En drifts- och
underhållsplan finns framtagen för de vägar där Region Gotland är väghållare. Investeringarna i beläggningsprogrammet innebär ökade kapitalkostnader som idag inte ryms i tilldelad
anslagsram.

Ärendenr TN 2022/18 Datum 2022-02-10

Enskilda vägar med statsbidrag

Investeringarna syftar till att bibehålla standarden på enskilda vägar med statsbidrag. De enskilda vägarna ägs av privata fastighetsägare samt av regionen och som har fast boende invånare. Att utföra förbättringar på enskilda vägar med statsbidrag är ett frivilligt åtagande
för regionen så länge Region Gotland på uppdrag av Trafikverket genomför drift- och underhållsåtgärder. De enskilda vägarna med statsbidrag är i behov av investeringsmedel, som
under perioden uppskattas till 15 miljoner kronor, i syfte att bibehålla en godtagbar standard. Investeringarna i enskilda vägar innebär ökade kapitalkostnader som idag inte ryms i
tilldelad anslagsram.
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Belysning

I projektet för armaturbyten avseende gatubelysning kvarstår cirka 1 400 armaturer och gäller främst i Visby. Investeringen beräknas till cirka 6 miljoner kronor. Därutöver krävs en
årlig budget för reinvesteringar. Under perioden kommer stolpar till belysningen behöva
bytas ut. Årliga investeringar på i genomsnitt 2-3 miljoner kronor kommer att behövas under perioden.
Trafiksäkerhet

Region Gotland arbetar mot nollvisionens mål som innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Fortsatt behov finns framöver för att öka trafiksäkerheten på Gotland
generellt men också ett arbete kvarstår med att öka trafiksäkerheten i anslutning till öns
skolor. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka
om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för trafiksäkerhetsåtgärder.
Uppskattat behov för att förbättra trafiksäkerheten är cirka 3,5 miljoner kronor per år.
Cykel

Enligt vision 2025 ska cykelåkande öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Antagen cykelplan ligger till grund för de investeringar som behöver genomföras. Investeringarna syftar till att både öka trafiksäkerheten på befintliga gång- och cykelvägar samt till att utveckla
och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorter. Länsplan för transportinfrastruktur gör
det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av
totalkostnaden för cykelåtgärder. Uppskattat behov av investeringsbudget under perioden
är cirka 2-3 miljoner kronor per år. I samband med att ny översiktsplan ska tas fram kommer en ny cykelplan för Gotland tas fram. När cykelplanen är färdigställd kan investeringsbehovet behöva revideras.
Enkelt avhjälpta hinder

En tillgänglighetsstrategi togs fram under 2015 vilken ligger till grund för vilka investeringar
som behöver göras. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten i tätorter för bland
annat personer med funktionsvariationer. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för tillgänglighetsåtgärder i trafikmiljö. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 0,5-1,0 miljoner kronor per år. Det finns ett behov av att uppdatera tillgänglighetsstrategin och ta fram en tillgänglighetsplan. När det är genomfört kan investeringsbehovet behöva revideras.
Parkering
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Den beslutade parkeringsstrategin kräver investeringar framöver. Utveckling för att hitta
hållbara parkeringslösningar som exempelvis laddningsplatser för elfordon kräver investeringsinsatser. Exploatering av nya bostadsområden kräver smarta parkeringslösningar. Investering i parkeringsdäcket i kvarteret Dovhjorten krävs i närtid. Uppskattat investeringsbehov är 2-4 miljoner kronor per år under perioden.
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Trafiksignaler

Investeringar i trafiksignaler kommer att krävas framöver. Flertalet korsningar kommer behöva göras om under planperioden. I vissa korsningar kan trafiksignalerna tas bort när
korsningarna byggts om. Det gäller följande korsningar:
- Söderväg/Guteväg
- Solbergagatan/Peder Harings väg
- Solbergagatan/Östra Hansegatan
- Solbergagatan/Skolportsgatan
- Solbergagatan/Österväg/Norra Hansegatan
- Norra Hansegatan/Jägargatan/Birkagatan
- Broväg/Hangarvägen
- Hangarvägen/Lummelundsväg
Högst prioritet har åtgärder på anläggningarna vid Söderväg/Gutevägen samt vid Solbergatanan/Peder Hardings väg. Exakt investeringsbehov tas fram i kalkyler för korsningarna
framöver. Uppskattat investeringsbehov är cirka 1-2 miljoner kronor under perioden.
Broar

Investering i ett antal broar kommer behöva genomföras under perioden. Det gäller broar i
Klintehamn samt Slite. Kalkyler kommer att tas fram för dessa broar.
Betonggator

Betonggator i Site och Klintehamn kommer behöva tas om hand under perioden likt det
projekt som Trafikverket genomfört i Hemse under 2020. Kalkyler finns ännu inte framtagna.
Trafiklösning kryssningskajen

Investeringar i trafiklösning för gångtrafikanter till och från kryssningskajen kommer krävas
inom kort. Dagens tillfälliga brolösning är inte hållbar på längre sikt. En förstudie med
uppdrag att se på tänkbara lösningar pågår. Förstudien beaktar olika alternativ med olika
scenarion gällande risker, trafiksäkerhet och funktion. Resultatet av förstudien kommer att
presenteras under första kvartalet 2022.
Utveckling av serviceorter

För att utveckla trafiksäkerhet, gång- och cykelstråk, tillgänglighet, parker och lekplatser i
våra serviceorter är det bra att det finns separata tilldelade medel som enbart ska användas
på landsbygden. Länsplan för transportinfrastruktur gör det möjligt för Region Gotland att
ansöka om statlig medfinansiering upp till 50 procent av totalkostnaden för tillgänglighetsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder och cykelåtgärder. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka 1,5 miljoner kronor per år.
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Innerstadsutveckling

För att stärka och utveckla världsarvsstaden och dess närområden som ett attraktivt besöksmål och för att öka attraktiviteten för boende på Gotland behövs investeringar framgent. En ny strategi för världsarvet är framtagen och under 2021 kommer arbetet med en
handlingsplan att fortsätta. Strategi och handlingsplan kommer generera investeringar framöver. Uppskattat behov av investeringsbudget under perioden är cirka 1 miljoner kronor
per år.
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3.1.2 Kollektivtrafiken

Behovet av investeringar och upprustning är stort inom kollektivtrafiken då detta inte har
skett under flertalet år. I trafikförsörjningsprogrammet framgår följande ”Alla bytespunkter
och de mest utnyttjade hållplatserna ska vara utrustade med hållplatsstolpe på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn, tidtabellsanslag, väderskydd och belysning. Miniminivån på hållplats ska vara hållplatsstolpe
på båda sidorna av vägen, hållplatsnamn samt tidtabellsanslag.” Utöver detta finns det behov att
tillgänglighetsanpassa ett antal hållplatser för att möjliggöra resande för personer med funktionsvariationer. För att säkerställa en tillräckligt hög attraktivitet krävs det ett bra kollektivtrafikutbud. Pendlarparkeringar skulle därför företrädesvis byggas längs stomlinjerna, såsom de redan befintliga parkeringarna vid hållplatserna Lye (linje 11), Takstens och Othems kors (båda vid linje 20). Det ska utredas ytterligare lägen för pendlarparkeringar, primärt i Burgsvik och Fårösund.
Tabell 1: Bytespunkter och hållplatser som ska vara fullt tillgängliga till år 2025 enligt gällande trafikförsörjningsprogram.
Bytespunkt

Planeras vara fullt tillgänglig till

Visby busstation
Visby hamnterminal
Hemse busstation
Visby flygplats
Roma
Burgsvik
Klintehamn
Lärbro
Slite
Fårösund Kronhagsvägen

redan utbyggd
redan utbyggd
redan utbyggd
2022
2022
2022
2025
2025
2025
2025

Hållplats

Fullt tillgänglig till

Region Gotland
Tingstäde
Hemse vårdcentral
Dalhems affär
Hemse kyrka
Lye

redan utbyggd
Enl. plan 2019-2020
Enl. plan 2019-2020
Enl. plan 2019-2020
Enl. plan 2019-2020
Enl. plan 2019-2020

(statliga
(statliga
(statliga
(statliga
(statliga

medel)
medel)
medel)
medel)
medel)

Ej
Ej
Ej
Ej
Ej

genomförd
genomförd
genomförd
genomförd
genomförd

Till följd av att investeringar inte genomförts enligt tidplanen i trafikförsörjningsprogrammet kommer åtgärderna i tabellen ovan inte kunna slutföras senast 2025. Att genomföra investeringarna enligt planen samt ytterligare åtgärder såsom tillgänglighetsanpassningar,
pendlarparkeringar med mera skattas behovet till 5 miljoner kronor per år 2022-2032 vilket
innebär ett totalt investeringsbehov på 55-60 mnkr.
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3.1.3 Parker, rekreationsområden och dylikt

Investeringar behöver göras i våra parker. Syftet är att öka besöksvärdet för fast boende
och besökare samt renovera och restaurera platser i parkerna för att effektivisera driften
och ge ett högre besöksvärde. Med anledning av Coronapandemin har behovet hos våra
medborgare ökat av uteaktiviteter och vi ser en större efterfrågan av våra gröna områden,
utegym, grillplatser och toaletter. Uppskattat investeringsbehov under perioden är cirka
1 miljoner kronor per år.
Lekplatser

Investeringar behövs för att utveckla och öka tillgängligheten av lekplatser på Gotland. Renovering och anläggning av en central tillgänglig lekplats med högt lekvärde i tätorterna gör
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att vi kan ta bort mindre lekplatser som är i dåligt skick och där driftskostnaderna är förhållandevis höga. Dagens lekplatser är eftersatta vilket innebär att ett stort investeringsbehov.
Arbetet genomförs enligt framtagen lekplatsstrategi och handlingsplan för lekplatser. Uppskattat investeringsbehov under perioden är 3 miljoner kronor per år.
Bad och besöksplatser

Syftet med investeringar i våra bad och besöksplatser är att öka tillgängligheten, säkra och
byta bryggor vid badplatserna samt genomföra utbyten av toaletter. Arbetet genomförs enligt framtagen badplatsstrategi. En handlingsplan är under framtagande vilken kommer att
specificera investeringsbehoven. Uppskattat behov av budget under perioden är cirka
1 miljon kronor per år.
Träd

Arbete pågår med trädinventering och framtagande av en trädplan. Investeringar kommer
behöva genomföras framöver. Mer specificerat investeringsbehov kommer framkomma av
trädplanen. I dagsläget är det uppskattade investeringsbehovet cirka 0,5 miljoner kronor per
år.
Klintkanten i innerstaden

Utredningar kommer behöva genomföras gällande klintkanten i Visby innerstad i syfte att
identifiera behoven av åtgärder med förslag på lösningar. Stora investeringar kommer sannolikt behöva genomföras under perioden.
Almedalsscenen

Scenen i Almedalen är i behov av underhåll och önskemål finns om ombyggnation i syfte
att möta nya behov. Uppskattat investeringsbehov är cirka 3 miljoner kronor. En förstudie
är under framtagande som kommer att påvisa uppdragets omfattning.
Kvarnarna

Investeringsbehov finns fortsättningsvis för våra kvarnar för att bibehålla önskvärd standard. Kalkyler finns ännu inte framtagna för perioden.
3.1.4 Översiktsplaner och program

Program Klintehamn 2030
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Regionfullmäktige beslutade 2019 om Program Klintehamn 2030. Nästa steg är att en förstudie för genomförande ska tas fram. De åtgärder som beskrivs i programmet gällande
bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet kommer kräva stora investeringar fram till 2030. Investeringsmedel måste framöver avsättas årligen i tekniska nämndens budget och i länsplan för transportinfrastruktur. I förstudien för genomförande kommer framtida investeringsbehov att specificeras närmare.
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Ny översiktsplan

Arbetet med en ny översiktsplan pågår. En översiktsplan ska sedan mynna ut i genomförandeplaner vilka i sin tur kommer generera behov av investeringar. Exempel på vad investeringsbehov som kommer att framgå av genomförandeplanerna är nya gång-och cykelvägar, utveckling av kollektivtrafik samt parker och andra utomhusmiljöer.
3.2 Hamnverksamhet

Inom den skattefinansierade hamnverksamheten finns investerings- och reinvesteringsbehov om cirka 55 miljoner kronor under perioden 2023-2032. Regionen ska enligt hamnstrategin fokusera på de strategiska hamnarna Visby, Klintehamn och Slite samt de hamnar
som behövs för den gotländska näringen framförallt Herrvik och Ronehamn.
Investeringsmedlen kommer dels att nyttjas till fortsatt iordningställande av logistikytor och
toppning med asfalt i Klintehamns hamn och dels till rensmuddring av de mindre hamnarna. I Visby hamn finns behov av att reinvestera i flytbryggor samt reinvestering avseende spont och grundläggande kajkonstruktioner för Holmens nock och östra sida.
De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via den skattefinansierade hamnverksamheten. Hamntaxan bedöms med en årlig indexuppräkning klara att bära kostnaderna av de planerade investeringarna. Investeringarna
innebär inget ökat behov av personal.
3.3 Fastighetsförvaltning

Region Gotlands fastighetsbestånd består av cirka 170 fastigheter med cirka 500 byggnader
vilka till störst del är byggda under 50- till 70-talen. Det totala investeringsbehovet inom
fastighetsförvaltningen uppgår till 785 miljoner kronor under planperioden.
Nya lagar och krav på miljöeffektiva fastigheter kommer att medföra behov av investering i nya
system utöver de behov som redovisas som fastighetsansvar, planerat underhåll och ventilation.
Exempel på sådana åtgärder är installation av solceller/solfångare och ladd-infrastruktur. Fastighetsavdelningen ser även ett stort investeringsbehov i form av komfortkyla i lokaler som en
konsekvens av klimatförändringar och högre ställda krav på inomhusklimatet. Behov finns
bland annat i fastigheten Korpen 5 där ingen komfortkyla idag finns installerad och Visby lasarett där kapaciteten på befintlig komfortkyla inte är tillräcklig.
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3.3.1 Fastighetsägaransvar och planerat underhåll

Rollen som fastighetsägare medför ansvar för att fastigheterna uppfyller myndighets- och lagkrav. Ett årligt investeringsanslag behövs för att säkerställa att regionens fastighetsbestånd förvaltas i enlighet med ställda krav. Investeringsanslaget omfattar även investeringar för planerat
underhåll. Planerat underhåll utförs med periodicitet längre än ett år och syftar till att återställa
en byggdelsfunktion. Åtgärderna avser såväl inre- som yttre underhåll. Under perioden 1996 till
2013 halverades underhållsbudgeten vilket resulterade i en underhållsskuld. När nivån av underhåll återställdes har prioriteringen varit att utföra inre underhåll och investera i tekniska system/anläggningar.
Under planperioden finns behov av ett flertal större underhållsåtgärder i form av bland annat takbyte och renoveringar av fasader där även tekniska system behöver ersättas. Ökade
krav avseende driftsäkerhet innebär att tekniska system måste bytas ut då nuvarande lösningar har uppnått eller börjar uppnå slutet av sin tekniska livslängd. Vissa av underhållsåtgärderna innebär att verksamheter tillfälligtvis måste evakueras till andra lokaler. Exempel
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på åtgärder som måste genomföras är utbyte av ett antal låg- och högspänningsställverk, renoveringar av fasader, fönster och tak, utbyte av avloppsstammar, dräneringar av husgrunder samt utbyte av brandlarm, passagesystem, hissar, pelletspannor, värmeanläggningar och
kylanläggningar med mera.
För perioden 2023-2032 bedöms ett årligt behov på 60 miljoner kronor för fastighetsägaransvar och planerat underhåll. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 600
miljoner kronor.
Investeringarna innebär ökade kapitalkostnader vilka finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov
av personal men kommer kräva ökad kompetens hos avdelningens befintliga personal.
3.3.2 Utbyte av befintlig ventilation

Det finns idag krav i plan-och bygglagen som reglerar hur lokalers ventilationssystem ska utformas för att uppfylla ett tillfredställande inomhusklimat. Ventilationsanläggningar kontrolleras regelbundet, enligt, bestämmelserna för obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det handlar ofta
om att byta ut kanalisation och fläktar med tillhörande styr och reglerutrustning. De åtgärder
som utförs medför generellt att energi- och miljöbesparingar görs vilket leder till lägre belastning på miljön.
För perioden 2023-2032 bedöms ett årligt behov om 15 miljoner kronor. Totalt investeringsbehov under perioden beräknas till 150 miljoner kronor.
Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
3.3.3 Uppförande av solceller
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I arbetet med att minska Region Gotlands klimatavtryck har Tekniska nämnden fått i uppdrag att ta fram en solcellsstrategi. Strategin ska redovisas i regionfullmäktige under första
kvartalet 2022. En möjlighet är att öka Region Gotlands egenproduktion av el, exempelvis
genom att investera i solceller. I framtagandet av denna motion har arbetsgruppen tittat på
det arbete som TKF/FFA genomfört med energieffektiviseringar i fastigheter (EPC) och
man föreslår ett liknande arbetssätt med solceller. Om sollcellsstrategin antas av regionfullmäktige innebär det att regionen ska satsa på solceller enligt EPC-modellen måste ytterligare investeringsmedel tillskjutas årligen. För perioden 2023-2032 bedöms ett årligt behov
på 1 miljoner kronor för införande av solceller på befintliga byggnader. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 10 miljoner kronor. Mer specificerat investeringsbehov
kommer att kunna beräknas efter att inventering av lämpliga fastigheter att investera solceller i har genomförts.
Genom att installera solceller minskar Region Gotlands klimatpåverkan och bidrar till att
minska effektbehovet av el. Kostnaden för elförbrukningen minskar. Normal återbetalningstid ligger på runt 10 år. Den ekonomiska livslängden på solceller kan beräknas till
cirka 35 år. De ökade kapitalkostnaderna för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt påslag på internhyran.
3.3.4 Ställverk Visby Lasarett

Sjukhusets ställverk är mer än 20 år gammalt och har passerat sin tekniska livslängd. Det
finns ingen tillgång på reservdelar och ställverket behöver bytas ut. Sjukhuset bedriver en
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verksamhet som är elintensiv och elberoende. Elförsörjningen säkerställs med reservkraft
och UPS (avbrottsfri elkraft) och ett fungerande ställverk är nödvändig för att dessa backupsystem ska fungera. Ett ställverk för elkraft fyller många funktioner för att en verksamhet ska kunna vara driftsäker. Den huvudsakliga uppgiften för ett ställverk är att, på ett säkert sätt, dirigera den ingående kraften till olika utgående ledningar. Ett ställverk har därför
vid varje in- och utgående ledning en frånskiljare eller brytare. I dessa finns ett reläskydd
som fungerar som en typ av säkring. Eftersom olika verksamheter kräver olika mycket elkraft, och på olika sätt, är det därför viktigt med ett specialanpassat ställverk.
I befintlig budget för nya ställverk finns 15 mkr. I en pågående förstudie beräknas att dessa
investeringsmedel inte kommer att räcka till utan bedömer att ytterligare 15 miljoner kronor
behöver skjutas till.
Ökade kapitaltjänst kostnader för investeringar finansieras solidariskt av regionens verksamheter genom ett generellt pålägg på internhyran.
3.3.5 Reservvattenverk Visby Lasarett

Sjukhuset förbrukar stora mängder dricksvatten under ett dygn. Försörjning av vattnen sker
via det kommunala vattennätet. För att säkerställa tillgången av vatten vid ett avbrott i det
kommunala vattennätet finns en reservvattentäkt för sjukhusets vattenförsörjning. Reservvattentäkten levererar idag otjänligt vatten på grund av för högt inslag av bor. Enligt rekommendationer från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska detta finnas reservvatten för att upp nå kravet på det ”Det robusta sjukhuset”. För att säkerställa
tillgången av vatten så behöver sjukhuset bygga ett reservvattenverk för bräckt vatten. Om
investeringen inte genomförs blir det stora konsekvenser både för patienter och verksamhet om ett driftavbrott på den kommunala vattenförsörjningen uppstår.
Ökade kapitalkostnader täcks via internhyran för HSF. Eventuellt behov av ramförstärkning äskas av HSF. Investeringsbehovet kommer att beräknas under planperioden.
3.3.6 Parkeringshus/garage till Visby Lasarett

Parkeringssituationen på och omkring sjukhuset är ansträngd och har varit föremål för ett
antal diskussioner och utredningar under ett antal år. Parkeringsfrågan måste ingå som en
del i fastighetsutvecklingsplan för Visby lasarett och där beaktas som ett av många behov
som måste tillgodoses för ett väl fungerande sjukhus. Ansvarig för fastighetsutvecklingsplanen är hälso- och sjukvårdsnämnden.
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3.3.7 Investeringar för att utveckla regionens fastigheter.

Hyresgäster i regionens fastigheter har ofta önskemål om att utveckla de fastigheter där
man bedriver sin verksamhet. Exempel på föreslagna åtgärder är nya eller fler parkeringsplatser, asfalterade ytor, cykelgarage/cykelställ, sopbodar/förråd och infrastruktur för laddning av elfordon. Det finns även ett stort investeringsbehov av komfortkyla i lokaler som
är en konsekvens av klimatförändringar och högre ställda krav på inomhusklimatet. Behov
av komfortkyla finns bland annat i fastigheten Korpen 5 där ingen sådan funktion finns installerad idag och på Visby lasarett där kapaciteten på befintlig komfortkyla inte är tillräcklig. Dessa önskemål ryms inte i budget för fastighetsägaransvar och planerat underhåll och
för att möta dessa önskemål behövs ytterligare investeringsanslag.
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För perioden 2023-2032 bedöms ett årligt behov på 1 miljoner kronor för införande på befintliga byggnader. Totalt investeringsbehov under perioden bedöms till 10 miljoner kronor.
Eftersom sådana investeringar har karaktären av verksamhetsanpassning så bör investeringen finansieras med respektive objekts internhyra.
3.4 Försörjningsverksamhet

Under perioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov motsvarande cirka 10 miljoner kronor. Investeringbehovet består i ny- och reinvestering i kontors- och konferensrumsmöbler på Visborg samt maskiner till städverksamheten. Utöver detta så övervägs införande av paternosterverk i verksamheten samt reinvestering i truckar.
Som en konsekvens av Coronapandemin förväntas utökade krav på beredskapslager de
kommande åren. Beroende hur dessa krav kommer att se ut kan ytterligare investeringsbehov uppkomma för att utöka och anpassa lokalytor för lagerhållning.
De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras via den interndebiteringsmodell som används för försörjningsverksamhetens tjänster.
Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.

4. Investeringsbehov inom avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten inom teknikförvaltningen omfattar vatten och avlopp, avfallsverksamhet samt linjehamnen och kryssningskajen. Dessa är verksamheter med
stora investeringsbehov vilket i synnerhet gäller för VA-verksamheten. Det totala investeringsbehovet inom den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till cirka 2 600 miljoner
kronor under planperioden.
4.1 VA-verksamhet

Ärendenr TN 2022/18 Datum 2022-02-10

Under perioden 2022-2032 kommer ett antal projekt, i enlighet med den VA-plan som antogs 2018, att genomföras. VA-planen är framtagen för säkra och utöka Gotlands allmänna
vatten- och avloppsförsörjning. En del av dessa är investeringsprojekt som avser att utöka
verksamhetsområdena. En annan viktig del är att reinvestera i de befintliga anläggningarna
för att hålla dem i användbart skick samt förnya inom det befintliga ledningsnätet.
VA-verksamhetens investeringsbehov under perioden 2022-2032 är omfattande och uppgår till cirka 2 500 miljoner kronor.
I VA-planen föreslås ett antal åtgärder utifrån det bedömda VA-läget på Gotland. Dessa åtgärder och önskat exploateringsbehov måste anpassas till VA-verksamhetens resurser, vilka
har till huvuduppgift att säkerställa den dagliga driften och leveransen av dricksvatten samt
rening av avloppsvatten. Prioritering av åtgärder avseende reinvesteringar, investeringar
och arbete med VA-planen görs fortlöpande. Nivåerna i våra grundvattentäkter återhämtar
sig inte eller mycket långsamt. Till följd därav krävs investeringar likt överföringsledningen
mellan Klintehamn och Visby samt att förstärkning av eller nytt dricksvattenverk i Visby
behöver tidigareläggas jämfört med tidigare planer.
Extra investeringsutrymme behövs i syfte att underlätta utvecklingsidéer exempelvis via
olika forum/digitala plattformar för olika hållbara perspektiv avseende vattenanvändning
med mera kopplat till de investeringsprojekt som genomförs.
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4.1.1 Överföringsledningar VA

I och med Kvarnåkershamns bräckvattenverks färdigställande under 2020 uppstår behov
av att anlägga överföringsledningar från verket mot, till exempel, Visby.
4.1.2 Sanering VA-ledningsnät

Det finns framtida behov av att sanera ledningsnätet. Saneringen av ledningsnätet innebär
att byta ut ledning mot ny ledning eller relining (ledning i ledning eller ”strumpa” i ledning).
VA-infrastrukturen byggdes ut framför allt under 1950-, 60- och 70-talen. Ledningar har en
livslängd på 50-70 år. Med en förnyelsetakt på en procent innebär det att det tar 100 år innan hela ledningsinfrastrukturen är förnyad. En konsekvens att inte förnya ledningsnätet är
driftproblem i form av leveransavbrott eller otjänligt vatten.
4.1.3 Reinvesteringsprojekt VA (Ombyggnad och nyinvestering VA)

Stora delar av de gotländska kommunala vatten- och avloppsanläggningarna närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Konsekvenserna av tidigare besparingar på underhållssidan är
att investeringsbehoven är stora. Renoveringar ska genomföras för att förlänga den tekniska livslängden.
4.1.4 Ny- och reinvestering vattenverk

Det finns ett behov av att bygga om och nyinvestera i regionens vattenverk. Syftet med investeringarna är att uppdatera vattenverken till gällande krav genom om- och tillbyggnad
samt nybyggnation. Nyinvestering av ett eller två nya vattenverk för dricksvattenförsörjning
till Visby uppskattas till 550 miljoner kronor. Nya verk behövs för att förstärka dricksvattenförsörjningen för Visby tätort.
4.1.5 Ny- och reinvestering avloppsreningsverk

Det finns behov av att bygga om och nyinvestera i regionens avloppsreningsverk. Syftet
med investeringarna är att uppdatera avloppsreningsverken till gällande krav.
4.1.6 Dagvatten

Syftet med investeringarna är att transportera bort dagvatten från fastigheter, gator och allmän platsmark. Investeringsbehovet uppgår till cirka 5,5 miljoner kronor under perioden.
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4.1.7 Sammanställning nyinvestering Va-anläggningar

Det totala investeringsbehovet för projekten nedan beräknas till cirka 1 500 miljoner kronor under perioden.
Avloppsreningsverk Fårö
Fårö vattenverk eller ledning från Fårösund
Vattenverk Kappelshamn eller ledning från Lärbro/Hangvar
VA-överföringsledningar Valleviken
Nytt vattenverk Lärbro
VA-överföringsledningar vid Stenkyrka
Visby vattenverk och Tingstäde vattenverk
Visby råvattenledning
VA-ledningar för utbyggning
Förstärkning eller nytt vattenverk Roma
Dricksvattenledning/överföringsledning Hemse-Ljugarn
Dricksvattenledning/överföringsledning Klintehamn – Tofta
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Nytt avloppsreningsverk Hemse (inkl syd/östra Gotland)
VA-överföringsledningar Burs-Stånga
Visby dricksvattenförsörjning
Nyinvesteringar kommer att innebära ökade kapitalkostnader vilka ska finansieras via VAtaxan. Prioriteringar krävs för att undvika stora taxehöjningar och för löpande anpassningar
av driftsorganisationen.
4.2 Avfallsverksamhet

Att göra avfall till en resurs är en viktig ledstjärna för avfallsverksamheten. Att utveckla
verksamheten i den riktningen och genomföra erforderliga reinvesteringar i anläggningar
och utrustning innebär en stor utmaning. Utmaningen ligger i att finansiera de investeringsbehov som hittills framkommit inom ramen för en godtagbar nivå för avfallstaxan. Det totala investeringsbehovet för perioden beräknas till mellan 95 och 130 miljoner kronor.
4.2.1 Slite deponi

Ett aktivt arbete pågår för att minska behovet av deponering och huvudinriktningen är att
resurser ska återvinnas i allt högre utsträckning. Slite deponi är Gotlands enda aktiva deponi. Syftet med investeringen i Slite deponi är att säkra och utveckla avfallsanläggningen.
Målet är en långsiktigt hållbar avfallshantering där tillgången till en deponi på Gotland säkras. Investeringen rymmer utbyggnad av deponi inom anläggningen för ett långsiktigt behov av deponering av avfall som inte är möjligt eller lämpligt att behandlas på annat sätt.
Investeringsprojekt pågår sen 2020 och ska avslutas under 2025. Investeringen för de pågående investeringsprojekten beräknas till cirka 30 miljoner kronor. Investeringsbehovet för
planperioden är idag svår att beräkna men uppskattas till cirka 50 miljoner kronor inklusive
de pågående investeringsprojekten.
En effekt av investeringarna är möjligheten att öppna deponin för externt mottagande av avfall. Idag tas enbart avfall från interna verksamheter emot. Investeringen kommer att innebära
ökade kapitalkostnader och behov av nya medarbetare för att kunna sköta driften av den nya
anläggningen. Ökade driftskostnader finansieras via avgiftstaxan.
4.2.2 Avfallsplan 2020-2030

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Det är den som är utgångspunkten gällande
avfallshanteringen i hela landet och avfallsplanens grundsten.
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De juridiska och politiska utgångspunkterna för avfallsplanen är flera. De som avfallsplanen baseras på är följande:
 FN:s Agenda 2030 (FN:s globala hållbarhetsmål)
 EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) inkl. avfallshierarkin)
 Miljöbalken (1998:808)
Avfallsplanen ska enligt regelverk revideras vart fjärde år. Uppkommande revidering sker
2023. Kostnaderna för genomförandet av aktiviteterna i avfallsplanen är inte beräknade och
en ny version av planen kommer innefatta sådana beräkningar.
Huvudmålet med Avfallsplanen och Avfallshierarkin är att förebygga uppkomsten av avfall.
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Under perioden 2022-2032 kommer ett antal projekt, i enlighet med den 2021 antagna Avfallsplanen, att genomföras. Arbete i enlighet med avfallsplanens mål att förebygga avfall
kommer att innebära investeringar under planperioden i följande projekt :
Återvinningscentraler

Återvinningscentralerna är en viktig motor inom avfallsverksamheten. Ett genomgripande
arbete har gjorts under 2021 i syfte att utreda antal, placering och driftsformer för framtida
återvinningscentraler. Utredningen visar att det finns ett omfattande förnyelsebehov till
följd av nya lagkrav och kommande verksamhetsförändringar. Reinvesteringstakten i anläggningarna har varit för låg under ett antal år. Under 2022 görs en upphandling av fortsatt
extern drift av fem återvinningscentraler med liknande upplägg som dagens. Avtalet ska
sträcka sig från 2022-2024. Under den tiden ska förvaltningen fortsätta arbetet med hur
framtidens återvinningscentraler ska utformas och placeras. Framtida driftsformer och övriga vägval kommer att påverka investeringsbehoven. Investeringar kommer sannolikt avse
sorteringsytor, ramper, personalutrymmen med mera. Utredningen visar på investeringsbehov på mellan 22 och 41 miljoner kronor beroende på vilket alternativ för framtida drift
som väljs.
Under planperioden finns därutöver ett behov av att anskaffa containers till återvinningscentralerna. Behovet är dels ersättning men även för nya fraktioner. Investeringsbehovet
för perioden 2023-2032 beräknas till cirka 10-15 mnkr beroende på nämndens beslut avseende framtidens återvinningscentraler.
Öka andelen återbruk

Enligt avfallsplanens mål 2 ska det 2025 vara enklare för Gotlands invånare och besökare
att återanvända/återbruka begagnade varor samt att återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat. Återbruk ska implementeras först och främst i avfallshanteringen på Gotlands ÅVC. Beräknad kostnad för inköp av containers samt planeringstid beräknas till cirka
100 000 kronor. Återvinningscentraler på Gotland ska utvecklas till mötesplatser för återbruk och kommunikation kring kretslopp och hållbarhet. Beräknad kostnad 0,5 miljoner
kronor.
Avfallshantering i offentliga miljöer

Enligt avfallsplanens mål 3 går år 2025 avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning och att andelen källsorterat avfall har ökat. För att uppnå målet behövs ett
arbete med att minska antalet sopkorgar i offentlig miljö och införa källsortering. Beräknad
kostnad uppgår till 1 miljon kronor.
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Minska andelen till avfallsförbränning

Av mål 4 i avfallsplanen framgår att resurserna i det avfall som uppstår ska tas tillvara på
Gotland. Målet är att år 2025 har återvinningen av energi och näring från avfall ökat. EU:s
nya avfallslagstiftning ställer krav att andelen avfall som går till förbränning ska minska, en
skatt på avfallsförbränning har därför införts hos medlemsländerna. Kraven på utsortering
från det brännbara avfallet ökar och således ska matavfall och olika material sorteras ut för
återvinning istället för att energi utvinnas. Källsortering måste underlättas, vilket kräver
stora insatser i samtliga hanteringssteg som är kostnadsdrivande. Utökat antal sorteringsfraktioner på ÅVC beräknas innebära investeringsutgifter om cirka 2 miljon kronor.
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4.2.3 Ny lagstiftning med utökat avfallsansvar
Från 2022 har Regionen ansvar (och kostnad) för att omhänderta tidningar där insamling
sker som idag på återvinningsstationerna men i utökad volym. Producentansvar för insamling av förpackningar utreds igen och kommer påverka hanteringen framöver. Det utökade
regionala ansvaret medger en utökad kostnad för avfallsverksamheten som i dagsläget inte
går att uppskatta då förändring inte är beslutad.
4.2.4 Maskiner och fordon inom avfallsverksamheten

Investeringsbehov vad gäller maskin- och fordonsanskaffning till avfallsverksamheten påverkas av vilka framtida vägval som görs för drift av återvinningscentraler, förändringsarbete inom slamverksamheten och igångsättningen av masshanteringscentrum inom Region
Gotland. Samtidigt finns, oavsett vägvalen, löpande behov av reinvesteringar för att bibehålla godtagbar driftstandard och driftsäkerhet. Investeringsbehoven avser slambilar, lastmaskiner, flakväxlare, grävmaskin, sopmaskin m.m. Investeringsbehovet för perioden beräknas med dagens driftsformer till cirka 40-50 miljoner kronor.
4.3 Linjehamn

Under perioden finns ett investerings- och reinvesteringsbehov inom den avgiftsfinansierade hamnverksamheten med cirka 205 miljoner kronor. Investeringbehovet består i fortsatt reinvestering i färjeläge 7 vars livstid förlängs genom korrosionsskydd av spont. Då linjetrafiken numera trafikerar Visby hamn med tre stora fartyg har nyttjandegraden av färjeläge 7 ökat. Därför finns behov av att investera i färjeläge 7 med nya fenderverk och ny
ramp samt utfyllnad av område nordost om oljepiren för att tillskapa nya logistikytor. För
att skapa redundans och hantera det stora antalet fartyg i hamnen finns behov att möjliggöra för passagerarfärjorna att förtöja vid oljekajen. Detta genom att oljekajen förses med
bland annat nya fenderverk.
Hamnterminalen, som byggdes år 1982 och dimensionerades då för 800 000 passagerare
per år, är i behov av modernisering och om-/tillbyggnad för att hantera dagens stora
mängd passagerare (2019 ~1,8 miljoner passagerare) samt möjliggöra trafik av ett ytterligare
rederi. Färjetrafiken till Tyskland innebär att Visby hamn måste förses med utrymmen för
Tullverkets verksamhet. Dels måste utrymmen ställas i ordning i terminalen för kontroll av
gående passagerare men det krävs också att en byggnad uppförs på terminalområdet för
kontroll av fordon. Vidare kommer det under perioden att krävas reinvestering i hamnbassängen i form av rensmuddring samt övriga förbättringsåtgärder vilket avser mindre uppkomna reinvesteringar i hamnanläggningen.
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Mot slutet av perioden kan det rimligen antas att det blir aktuellt med utvidgning av landanslutningen i Visby hamn till att även omfatta kryssningsfartygen vid kryssningskajen.
Projektet kommer kräva mycket stora investeringar, total kostnad behöver dock ännu utredas. Därtill krävs även utredningar för att säkerställa kapacitet och strömförsörjning samt
fastställa teknisk lösning för projektet.
De direkta driftskonsekvenserna av investeringarna blir ökade kapitalkostnader som finansieras
via affärsverksamheten. Investeringarna innebär inget ökat behov av personal.
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5. Investeringar för exploatering
Exploateringsverksamheten får långsiktig påverkan på teknikförvaltningens ekonomi då investeringar i infrastruktur i de olika exploateringsprojekten resulterar kapitalkostnader samt
drifts- och underhållskostnader. Exploateringsverksamheten ianspråktar också personella resurser i samband med genomförandet av investeringsprojekten som bygger anläggningstillgångar för VA, gator, vägar, parker etc. Det är i mångt och mycket samma personella resurser
som används i de olika investeringsprojekten vilket innebär att olika projekt måste prioriteras
mot varandra.
Exploateringsplanen för 2022-2026 innehåller följande exploateringsområden där regionstyrelsen beslutat om genomförande:
 Infrastruktur Yttre A7 Visby (Artilleriet)
 Järnvägen Södercentrum
 Stadsutveckling Visborg
 Sotaren Terra Nova
 Roma Ekgatan
 Industrimark Visby
 Visby Annelund 1:39
 Gråbo 1:3
 Visby hamn stadsutveckling
Därutöver tillkommer ett antal exploateringsprojekt som ännu inte beslutats men där förstudier genomförs eller ska genomföras för efterföljande beslut om genomförande eller ej. Dessa
är:
 Vändburgs hamn
 Syren 1 & Cypressen 3
 Genomförandeplan Program Klintehamn
 Hemse Mullvalds 1:9
 Östercentrum
 Torslunden
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Från och med 2022 gäller ny riktlinje för redovisning och budgetering av markexploatering1
inom Region Gotland. Denna nya riktlinje ställer krav på att det för varje exploateringsområde
ska finnas en redovisning av vilka ekonomiska effekter exploateringen får på driftsbudgetens
intäkter, kostnader och resultat. Tillkommande driftskostnader för allmän platsmark (gator,
vägar, park m.m.) som ska underhållas och skötas av regionen framåt ska beskrivas tydligt. Det
framgår vidare att exploateringsplan och budget ska samordnas med investeringsbudgeten.
Huvudprincipen är att budgetkompensation ska ges till skattefinansierad verksamhet om en
exploatering innebär ökade drift- och kapitalkostnader för ny infrastruktur. Ansvarig nämnd
ska i sin strategiska plan och budget beskriva sitt behov av finansiering för detta. Värt att betona är att investeringar i vatten och avloppsanläggningar inom ramen för exploateringsverksamheten ska finansieras via VA-taxan likt alla övriga VA-investeringar.
Beslut om ny riktlinje för redovisning och budgetering av markexploatering fattades i december 2021. Det innebär att projektledare för de pågående exploateringsprojekten inte ännu haft
möjlighet att upprätta budget i enlighet med den nya riktlinjen. Därför kan inte en komplett
1

Riktlinje för redovisning och budgetering av markexploatering, RS 2021/1553.
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bild av vad pågående exploateringsprojekt kommer att generera i form av infrastruktur som
sen ägs och förvaltas av regionen efter genomförd exploatering. Kapital- och driftkostnader
för sådan infrastruktur ryms idag inte inom ramen för anslagen till den skattefinansierade verksamheten och kompensation behöver utgå när driftsättning sker.
Tabell 2: Investeringar inom ramen för pågående exploateringsprojekt.
Exploateringsområde
Investeringar i infrastruktur
Infrastruktur Yttre A7 Visby Det som återstår här är vissa kompletteringar avseende dång- och cykelvägar
(Artilleriet)
0,6 mnkr, Honnörsparken 2 mnkr samt trädplantering 0,8 mnkr.
Järnvägen Södercentrum

Gång- och cykelvägar 6 mnkr, anläggande av torg 0,7 mnkr.

Stadsutveckling Visborg

Kalkyler för investeringar finns framtagna för perioden 2023-2026. Investeringar i gator beräknas för samma period till totalt 105 miljoner och i vattenoch avloppssystem till 114 miljoner kronor.
Projektet har omklassificerats till ett försäljningsprojekt och ingen
infrastruktur kommer byggas inom ramen för projektet.
Några kalkyler för investeringar i infrastruktur finns ännu inte framtagna.

Roma Ekgatan
Sotaren Terra Nova
Industrimark Visby

Visby Annelund 1:39
Gråbo 1:3
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Visby hamn stadsutveckling

Projektet kommer innebära investeringar under 2023 om cirka 4 miljoner kronor. Projektet beräknas pågå under 2021-2023 och generera infrastruktur till ett värde om totalt cirka 15 miljoner. Investeringar avser gator
samt vatten och avlopp.
Några kalkyler för investeringar i infrastruktur finns ännu inte framtagna.
Projektet kommer att innebära investeringar i parker, gator samt vatten och
avlopp om cirka 30 miljoner kronor under planperioden.
Några kalkyler för investeringar i infrastruktur finns ännu inte framtagna.
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Bilaga 1 Investeringsbudget 2022-2026
I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens investeringsbudget 2022-2023 samt investeringsplan för perioden 2024-2026. Den är beslutad av regionfullmäktige i november
2021.
Investeringsprojekt, tkr

Budget
2022

Budget
2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

Investeringar i skattefinansierad verksamhet
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö, gator och vägar

6 560

6 560

6 560

6 560

6 560

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Biljettsystem kollektivtrafik

5 000

Obligatorisk ventilationskontroll

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Investeringar för fastighetsägaransvar

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

3 500

8 000

12 500

7 000

8 000

125 750

125 440

125 940

125 350

125 800

Avfallsverksamhet

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Hamnverksamhet

7 500

4 000

8 000

12 500

12 500

3 500

15 000

20 000

11 000

16 500

Hamnverksamhet

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet

Anpassning FL 7, landgång, bilramp

30 000

Ombyggnad hamnterminal
Ombyggnad fenderverk FL 7
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Summa TN/TKF

285 810

261 500

269 000

289 910

301 860

varav skattefinansierad verksamhet

115 060

124 560

124 060

118 560

119 560

varav avgiftsfinansierad verksamhet

170 750

136 940

144 940

171 350

182 300
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Bilaga 2 Befolkningsutvecklingen under perioden 2021-2024
Som stöd för förvaltningarnas planeringsarbete görs varje år en prognos av den framtida
folkmängden. Arbetet görs i samverkan med statistikföretaget Statisticon. Resultatet av beräkningarna ligger till grund för volymskattningar som görs inom olika verksamheter och
som redovisas i nämndernas strategiska planer.
Den prognos som upprättades i mars 2021 underskattade befolkningsutvecklingen och
folkökningen under 2021 är hittills högre än den prognostiserade. 30 september 2021 var vi
61 031 personer på Gotland. Prognosen för 2021 var 60 549 personer.
Nedanstående är en beskrivning av befolkningsökningen enligt senaste prognosen från mars 2021.
Under perioden 2021 - 2024 beräknas Gotlands folkmängd att öka med 1 624 personer,
från 60 124 till 61 748. Flyttnettot förväntas i genomsnitt bli +579 personer och födelsenettot -172 personer per år. Totalt ger detta en befolkningsförändring på +407 personer per
år. Tillväxten beräknas under perioden vara 2,7 procent, att jämföra med 3,4 procent i riket.
Bakom siffrorna ligger ett antagande om att antalet inflyttade i genomsnitt blir 2 791 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 2 213 personer. Antalet barn som föds förväntas i genomsnitt vara 502 per år och antalet avlidna skattas till 675 personer. Fortfarande antas alltså flyttnettot vara positivt medan födelsenettot fortsätter att vara negativt.
I tabellen below visas den faktiska befolkningen den 31 december år 2020 och den prognostiserade befolkningen år 2021 - 2024. Av tabellen framgår att de största procentuella
ökningarna sker i åldersgrupperna 13-15 år samt 80 år eller äldre. Procentuell minskning
beräknas främst ske i åldersgruppen 6-9 år samt i gruppen 45-64 år. Antalsmässigt minskar
också den gruppen mest medan vi ser den största ökningen i gruppen 80 år eller äldre. Eftersom antalet födslar år 2020 var 53 färre än prognosticerat så innebär det att gruppen 0-5
år justerats gentemot föregående prognos.
Åldersklass

2020

2021

2022

2023

Ärendenr TN 2022/18 Datum 2022-02-10

0-5 år
3 368
3 386
3 359
3 313
6-9 år
2 607
2 557
2 544
2 582
10-12 år
2 059
2 079
2 060
2 020
13-15 år
1 876
1 905
1 990
2 105
16-18 år
1 809
1 855
1 900
1 938
19-24 år
3 722
3 759
3 755
3 774
25-44 år
13 156
13 267
13 390
13 501
45-64 år
15 835
15 693
15 605
15 486
65-79 år
11 743
11 954
12 006
12 025
80 år eller äldre
3 949
4 094
4 329
4 593
Summa
60 124
60 549
60 938
61 337
Prognostiserad utveckling av antalet barn, vuxna och äldre i regionen 2021 –

2024

3 328
2 534
2 041
2 123
1 967
3 794
13 653
15 475
12 000
4 834
61 748
2024

Förändring
2020-2024,
antal
-40
-73
-18
247
158
72
497
-360
257
885
1 624

Förändring
2020-2024,
procent
-1,2%
-2,8%
-0,9%
13,2%
8,7%
1,9%
3,8%
-2,3%
2,2 %
22,4%
2,7%

I diagrammet Error! Reference source not found. visas procentuella volymförändringar
per åldersgrupp2 med utgångspunkt från årsskiftet 2020/2021 och med en tioårs horisont
såväl bakåt som framåt. Samtliga åldersgrupper har vid årsskiftet 2020/2021 index 100. De
historiska värdena visar den procentuella förändring som varit och värdena från och med
2021 visar den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att åldersgruppen 80+ förväntas
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öka mest procentuellt även på längre sikt, men också att antalet ungdomar i gymnasieålder,
16-19 år, förväntas öka.

Delområdesprognos

Prognos för befolkningsutvecklingen har beräknats för sju geografiska delområden. Delområdena är desamma som skolans elevupptagningsområden. Liksom prognosen för regionen som helhet är delområdesprognoserna demografiska framskrivningar. Det innebär att
de parametrar som påverkar resultatet är fertilitet, mortalitet samt in- och utflyttning.
I tabellen below visas den faktiska befolkningen den 31 december 2020 och den prognostiserade för åren 2021 - 2024 uppdelat per delområde. Av tabellen framgår att delområdet
Visby Södra beräknas växa mer än snittet för Gotland. Övriga områden växer mindre än
snittet. Alla delområden utom Fårösund och Slite väntas växa under perioden.

Ärendenr TN 2022/18 Datum 2022-02-10

Delområde

Visby Norra
Visby Södra
Fårösund
Slite
Roma
Klinte
Sudret
Summa

2020

2021

2022

2023

2024

17 454
15 594
3 305
4 935
6 890
4 042
7 904
60 124

17 484
15 930
3 301
4 919
6 870
4 075
7 866
60 549

17 305
16 030
3 368
4 909
6 920
4 062
7 933
60 938

17 560
16 512
3 299
4 897
6 977
4 099
7 992
61 337

17 617
16 781
3 302
4 894
7 009
4 120
8 025
61 748

Förändring
2020-2024,
antal
163
1 187
-3
-41
119
78
121
1 624

Förändring
2020-2024,
procent
0,93%
7,61%
-0,08%
-0,84%
1,73%
1,93%
1,54%
2,70%

Tabell: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2021 - 2024

I diagrammet below visas den procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2020/2021 och med en horisont på tio år framåt och bakåt i ti-
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den. Samtliga delområden har vid utgångspunkten index 100. Värdena till och med 2020 visar den procentuella förändring som varit och värdena från och med 2021 den prognostiserade utvecklingen. Här framgår att den förväntade ökningen i Visby varit pågående sedan
tidigare. Den förväntade expansionen i södra Visby gör att endast det delområdet väntas att
växa mer eller i nivå med Gotland som helhet på längre sikt.

Ärendenr TN 2022/18 Datum 2022-02-10

Diagram: Befolkningsförändringar i regionens delområden: utfall 2010-2020, prognos 2021 - 2030
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I tabellen visas den faktiska befolkningen den 31 december 2020 och den prognostiserade
befolkningen för delområdet åren 2021 - 2024 fördelat per åldersgrupp.

Visby
norra
Visby
södra
Fårösund
Slite

Roma

Klinte

Sudret

Summa

Ålder/År

2020

2021

2022

2023

2024

Förändring
2020-2024
antal

Förändring
2020-2024
procent

0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+
0-18
19-64
65+

3 213
9 903
4 338
3 394
8 730
3 470
525
1 587
1 193
921
2 635
1 379
1 524
3 750
1 616
846
2 050
1 146
1 296
4 058
2 550
60 124

3 226
9 846
4 412
3 443
8 875
3 611
520
1 560
1 221
906
2 624
1 388
1 534
3 742
1 643
849
2 050
1 162
1 303
4 020
2 610
60 549

3 229
9 832
4 454
3 505
8 997
3 728
520
1 548
1 231
900
2 591
1 414
1 537
3 739
1 671
859
2 043
1 177
1 302
4 000
2 659
60 938

3 250
9 792
4 518
3 569
9 115
3 829
518
1 546
1 236
892
2 550
1 454
1 561
3 730
1 686
865
2 045
1 189
1 303
3 982
2 706
61 337

3 230
9 840
4 547
3 618
9 228
3 935
514
1 544
1 245
885
2 549
1 459
1 567
3 741
1 701
865
2 049
1 206
1 315
3 970
2 741
61 748

17
-63
209
224
498
465
-11
-43
52
-36
-86
80
43
-9
85
19
-1
60
19
-88
191
1 624

0,5%
-0,6%
4,8%
6,6%
5,7%
13,4%
-2,2%
-2,7%
4,3%
-3,9%
-3,3%
5,8%
2,8%
-0,2%
5,3%
2,2%
0,0%
5,2%
1,4%
-2,2%
7,5%
2,7%

Tabell 1: Prognostiserad utveckling av folkmängden i regionens olika delområden, 2021 - 2024, uppdelat på ålder

Befolkningsutveckling per delområde 2010 - 2030

Ärendenr TN 2022/18 Datum 2022-02-10

I bilden nedan visas procentuella befolkningsförändringar per delområde med utgångspunkt från årsskiftet 2020/2021, med en tillbakablick till 2010 och prognos till 2030. Samtliga delområden har vid 2020/2021 index 100. Siffrorna i respektive delområde på kartan
visar förväntad utveckling (antal invånare) under perioden 2021 - 2030. Pilarna intill diagrammen markerar hur utvecklingen för delområdet förhåller sig till den förväntade utvecklingen för hela Gotland. Eftersom Visby Söder förväntas öka med 2 536 eller 16,5 % så gör
det att alla övriga områden minskar relativt Gotland som helhet.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2022/28
12 januari 2022

Rolf Andersson
Försörjningschef

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsplan 2023-2032
Förslag till beslut

•

Investeringsplanen godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har begärt att nämnden upprättar en långsiktig investeringsplan för
2023 – 2032.
Det uppskattade investeringsbehovet för Barn- och utbildningsnämnden beräknas
för perioden 2023 – 2032 till ca 560 MSEK.
Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i
april 2021. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som
studerar inom vuxenutbildningen. Denna långtidsprognos skall ses som ett överslag
och en mer detaljerad investeringsbudget presenteras i Strategisk Plan och Budget för
perioden 2023 – 2028.
Ärendebeskrivning

Nämnden ska i text, inklusive grov kostnadsbedömning, beskriva sina större behov
av investeringar de kommande tio åren. Behovet ska beskrivas utifrån
volymförändringar, befolkningsprognoser eller andra förändringar som till exempel
lag- eller myndighetskrav.
Utgångsläget för investeringsplanen är nuvarande investeringsbudget,
exploateringsplan samt kompletteringsbudget. Nämnden ska inte beskriva mindre
investeringsbehov eller ge exakta summor i denna tidiga fas.
I den strategiska planen görs sedan ett mer kortsiktigt beloppsbaserat
investeringsförslag för 5 år som bildar beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut
om investeringsbudget.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bun@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2022/28

För att göra en så god uppskattning som möjligt har prognosen utgått från den
förväntade befolkningsutvecklingen uppdelad i fem geografiska områden på Gotland.
Visby Norr, Visby Söder, Roma, Fårösund/Slite, Klinte/Sudret.
Prognosen har tagit hänsyn till beslutad och förväntad skolorganisation.
Andelen elever och barn som väljer andra skolhuvudmän beräknas som relativt
konstant med hänsyn till de kända volymförändringar som aviserats.
Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsprognos BUN 2023-2032_beskrivning, BUN 2022/28
Långsiktig investeringsprognos BUN 2023-2032_kalkylark, BUN 2022/28
Statisticons befolkningsprognos för 2021-2030
Strategisk plan- och budget 2021

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

BUN § 9

BUN § 9

Investeringsplan 2023-2032

BUN 2022/28
BUN AU § 9

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Investeringsplanen godkänns med föreslagna ändringar.

Regionstyrelsen har begärt att nämnden upprättar en långsiktig investeringsplan för
2023 – 2032. Det uppskattade investeringsbehovet för Barn- och
utbildningsnämnden beräknas för perioden 2023 – 2032 till ca 560 MSEK.
Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i
april 2021. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som
studerar inom vuxenutbildningen. Denna långtidsprognos skall ses som ett överslag
och en mer detaljerad investeringsbudget presenteras i Strategisk Plan och Budget för
perioden 2023 – 2028.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog att investeringsplanen godkänns.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson
Föreslagna ändringar
 Gällande idrottshall i centrala Visby och att eventuellt bygga om
Solbergabadet till idrottshall (uppskattad kostnad 10 miljoner kronor) ska
båda alternativen utredas men alternativet nybyggnation av idrottshall i
centrala Visby (uppskattad kostnad 50 miljoner kronor) ska vara det alternativ
som framgår i tabellen i investeringsplanen.


Det är inte beslutat att Sanda skola ska bli en F-3-skola. Beslut finns endast
för kommande läsår.

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius(C), föreslår att investeringsplanen godkänns med
föreslagna ändringar.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsprognos BUN 2023-2032_beskrivning
Långsiktig investeringsprognos BUN 2023-2032_kalkylark
Statisticons befolkningsprognos för 2021-2030
Strategisk plan- och budget 2021
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

INVESTERINGSPROGNOS BUN 2023 - 2032, BUN 2022/28
Investeringar (tkr)

BUN/UAF
2022
Mindre bygginvesteringar grundskola
Investeringspott
Mindre bygginvesteringar förskola
Tillgänglighet och säkerhet
Solbergaskolan Ny idrottshall

Mindre om-/till-/nybyggnader
Möbler, lekredskap, utrustning, spisar, bänkar etc.
Mindre om-/till-/nybyggnader
Anpassn. för att öka tillgänglighet, trygghet & säkerhet
Anpassning av bef.. Simhall

Verksamhetsanpassningar i samband med PU,
Alléskolan Beviljat 2020 12 MSEK 2021 27 MSEK
Alléskolan
Humlans förskola
VVV-skolan, (Västerhejde, Vibble, Visborg)
Väskinde förskola, 2021 12 MSEK beviljat
Väskinde
Wisborg förskola 1 (Pippi)
Wisborg förskola 2 (Kneippbyn)
Romaskolan
Ersättningar av paviljonger med tidsb. bygglov
Sanda skola
Sanda förskola
Särskolan
Gotlands resursskolor
Södervärnskolan
Åtgärder BEH
Totalt investeringar

Öja, Tjelvarskolan, Havdhem, Vänge, Stånga…
Nybyggnation enligt förnyat uppdrag.
Möbler/inventarier
Verksamhetsanpass. till fsk för flerfunktions-nedsättning
Nybyggnation av F-6. Kostnad uppskattad.
Ersättningslokaler förskolepaviljonger
Möbler inventarier
Nybyggnation 5 avd.
Nybyggnation 5 avd. ca 2030
Ny idrottshall
Lärbro fsk, Vänge skola, Dalhem fsk,
Permanent lösning arbetsrum mm
Ersättning för paviljong
Expansion
Lövsta resursskola, utökning av lokaler, pav.
Verksamhetsanp. i samband med ventilationsarb.
Anpassningar till gällande lagkrav

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Total

2 000
4 000
2 000
1 200

2 000
4 000
2 000
1 200

2 000
4 000
2 000
1 200

2 500
5 000
2 500
1 500
10 000

2 500
5 000
2 500
1 500

2 500
5 000
2 500
1 500

2 500
5 000
2 500
1 500

2 500
5 000
2 500
1 500

3 000
5 500
3 000
1 700

3 000
5 500
3 000
1 700

3 000
5 500
3 000
1 700

25 500
49 500
25 500
15 000
10 000

2 000
44 000
3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 500

2 500

2 500

54 000

1 000

2 000

21 500
44 000
3 000
3 000
150 000
0
1 000
45 000
47 000
50 000
33 000
3 000
30 000
2 000
4 000
0
12 500
562 000

150 000
30 000
1 000
22 500

22 500
47 000

50 000
2000
3000
30000

31000

2 000
4000
7 000
100 200

1 000 1 000
115 200 69 700

1 200 1 200 1 200
79 000 13 500 13 500

1 200
1 200 1 500 1 500 1 500
163 500 13 500 62 700 15 700 15 700

PLAN

Långsiktig
Investeringsprognos
Lokaler BUN
2023 – 2032
Barn- och utbildningsnämnden

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2022-01-11
Gäller 2023–2032
Ärendenr 2022/28
Version 1.0

Långsiktig investeringsprognos lokaler för
Barn- och utbildningsnämnden år 2023-2032

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000–0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Region Gotland

Långsiktig
Investeringsprognos
Lokaler BUN
2023 – 2032

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Försörjningschef Rolf Andersson

Investeringsplan lokaler
1. Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett uppdrag att ta fram en samlad långsiktig bild av kommande investeringsbehov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger med som ett planeringsunderlag inför kommande budgetberedning. Planen
är också en utgångspunkt för nämndens förslag till prioritering av sina investeringsbehov som presenteras i strategisk plan och budget.
För Barn- och Utbildningsnämnden är samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är
att få de kortsiktiga insatserna att följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till
Region Gotlands strategiska lokalplanering.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från regionfullmäktige, att verka för
större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan.
Som riktvärde har nämnden utgått från följande schabloner, baserat på erfarenhet och historik.
För renoveringsarbeten (PU) beräknas 10 000 kronor per kvadratmeter.
För nyproduktion beräknas 35 000 kronor per kvadratmeter.
Driftkostnaden är beräknad som 8 procent per år av investeringen. (Kapitalkostnad och övriga
kostnader som el, värme, vatten mm.)

2. Elev- och befolkningsprognos

Senaste befolkningsprognosen är från 2021-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning, arbetstillfällen och byggnation.
Behovet för grundskolan mellan 2023 och 2030 minskar enligt prognos med 203 elever 6 – 15 år.
Ca 90 % av eleverna går i den kommunala skolan.
Detta gör att behovet av grundskoleplatser förväntas minska med 183 platser.
Antal barn i förskoleålder ökar enligt prognos med 212 barn 1-5 år mellan 2023 och 2030.
Ca 89% av barnen går i förskolan och av dem går ca 79 % i den kommunala skolan.
Detta gör att behovet av förskoleplatser förväntas öka med 149 platser.
Ålder
0
1-5
6
7-9
10-12
13-15
0-15

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

316
2866
654
1943
2057
1870
9706

335
2854
581
1963
2072
1900
9705

336
2825
627
1905
2053
1986
9732

338
2775
651
1919
2013
2101
9797

345
2779
603
1918
2034
2119
9798

351
2790
607
1938
1979
2102
9767

356
2840
577
1919
1994
2065
9751

361
2873
601
1849
1995
2086
9765

365
2911
604
1849
2014
2035
9778

369
2951
608
1847
1997
2051
9823

369
2987
619
1877
1933
2052
9837

Prognos 2021-04-01
Elevantal läsåret 20/21, alla elever, kommunala och fristående skolor

Läsår

För

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Summa

20/21

670

645

688

670

715

716

662

610

647

648

6671

3. Nyanlända

Nyanlända: Prognosen ligger på ca 75 anvisningar inklusive kvotflyktingar per år.

Region Gotland

Långsiktig
Investeringsprognos
Lokaler BUN
2023 – 2032

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Försörjningschef Rolf Andersson

4. Idrott

Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna. Det är brist på lediga tider i idrottshallarna i Visby
och Roma. Förvaltningen har startat en diskussion med Kultur- och fritidsavdelningen för att hitta
en lämplig lösning.
Förstudie utförd av teknikförvaltningens projektavdelning påvisar en ungefärlig kostnad om 50
MSEK för en fullstor hall med koppling till dagens hall samt viss teoretisk undervisningsyta.
Då nytt badhus är planerat i anslutning till dagens Solbergabad bör rimligtvis möjligheten till ombyggnation av dagens simhall till idrottshall vara möjlig. Beräknad kostnad cirka 10 MSEK
Det långsiktiga behovet är alltså två hallar varav en nyproduktion: Totalt ca 60 MSEK.

5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet

Några av för- och grundskolorna har varit utsatt för hot och incidenter under senare år. Ett flertal
brandtillbud har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och elever. Ett antal förskolor har också haft problem med vandalisering och brandtillbud. För- och grundskolegårdar används tyvärr även som handelsplats och gömställe för droger.
Åtgärder har oftast inneburit att den närmaste omgivningen rensats på brännbara föremål, installation av förstärkt belysning, montering av kodlås och förbättring av skalskydd samt extra rondering
av vaktbolag.
Det finns ett investeringsbehov för att underlätta för barn och elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk, akustisk miljö, färgkontraster, ramper och dörröppnare. Skolgårdar ska anpassats för rörelsehindrade.
För de kommande 10 åren beräknas totalt 15 MSEK för dessa åtgärder.

6. Allmänt

Investeringspott för möbler, lekredskap, spisar, nya förskoleplatser, verksamhetsanpassningar. Även
mindre om-och tillbyggnader för att kunna optimera ytor och tillskapa fler platser.
För de kommande 10 åren beräknas totalt ca 100 MSEK.

7. Visbyområdet

Folkmängd i Visby Norra efter åldersklass
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Folkmängd i Visby Södra efter åldersklass
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7.1. Sammanfattning Visbyområdet

7.1.1. Grundskolan
Behovet mellan 2023 och 2030 är enligt prognos 129 färre elever F-9 boende.
För norra Visby beräknas en minskning med 169 elever och för södra Visby en ökning med 40 elever. Om 90 % väljer kommunala skolor så blir behovet en minskning med 116 platser.
7.1.2. Förskolan
Behovet mellan 2023 och 2030 är enligt prognos 141 tillkommande barn i åldern 1-5 år.
För norra Visby beräknas en ökning med 37 barn och för södra Visby en ökning med 96 barn.
Om 70 % väljer kommunala förskolor så blir behovet en ökning med 99 platser.
7.2. Investeringsbehov i Visbyområdet till 2032
Solbergaskolan, 4-9.

Ny idrottshall, uppskattad kostnad 10 MSEK 2025.
Tjelvarskolan, F-3. PU planeras. Ombyggnad till F-6 skola, vissa anpassningskostnader i samband
med PU.
Uppskattad kostnad PU ca 27 MSEK,
Alléskolan 2-6

Rivning av dagens Alléskola, nybyggnation av 2 * F-6-skola. Flytt av F-1 från Humlegård till nya
skolan. Invigning 2024. Kostnad: 140 MSEK
Tillkommer kostnad för evakuering som hanteras av TN/TKF och delas mellan projekten för Södervärnskolan, Alléskolan och Komvux.
Humlegårdsskolan, F-1,

flyttas till Alléskolan.

Humlans förskola. 3 avd. (varav en för barn med flerfunktionsnedsättningar)
Efter Alléskolans utbyggnad planeras Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och ytorna görs
om till förskola vilket ger ytterligare två avdelningar och ytterligare en avdelning specialförskola för
barn med flerfunktionsnedsättning. Uppskattad kostnad i samband med ändrad användning ca 3
MSEK.
Uppskattad kostnad PU ca 7 MSEK år 2024 – 2025.
Västerhejde skola, F-6. 2172 m2. Tidsbegränsat bygglov för Gröna längan med fyra klassrum och
ett personalrum. går ut 2027. Uppskattad kostnad för 300 m2 är ca 10,5 MSEK år 2026. Om VVVskolan byggs finns inte detta behov.
VVV-skolan,

En ny skola i Västerhejde/Vibble/Visborg. Detta för att kunna erbjuda plats för den
tidigare prognostiserade.
Huvudalternativen är nybyggnation i anslutning till befintlig skola eller nybyggnation nordost om
Kneippbynrondellen. Oklart om behovet är en två- eller treparallellig skola då det beror på elevökningen i Visborgsområdet och etablering/utökning av privata aktörer.
Beräknad och budgeterad kostnad för 2*F-6 = 150 MSEK 2028 (kostnaden för Alléskolan med indexering)
Väskinde förskola, 987 m2, 6 avd. Förskolan har idag sex avdelningar, varav 3 avdelningar i två paviljonger och tre avdelningar i skolbyggnaden. Båda paviljongerna är placerade på fastigheten med
tidsbegränsade bygglov.
En ny förskola kommer att byggas 2022-2023. Kostnad ca 42 MSEK.
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799 m2, 5 avd. Bedömt max antal barn ca 95. Antal inskrivna barn
93.
Paviljong med tillfälligt bygglov. Förlängt till 2024-06-19.
En eventuell ny lösning är beroende av beslut om Visborg förskola 1 (Pippi) och/eller permanent
ökning på Korallen/Torpet. Om paviljongen på 290 m2 skall ersättas med en permanent byggnad
uppskattad kostnad ca 10 MSEK.
Västerhejde, Korallen förskola,

Visborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation 2024 - 2025 i norra änden av Wisborgfältet, på den så kallade ”Pippitomten”. Uppskattad kostnad 45 MSEK beräknad på kostnaden för Väskinde fsk med sex avdelningar.
Visborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation 2030 i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid Kneippbynrondellen men i övrigt med samma förutsättningar som Visborg förskola. Uppskattad kostnad ca 47 MSEK.

8. Investeringsbehov Romalinjen
Folkmängd i Roma efter åldersklass
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Antal boende i Romaområdet bedöms minska med 24 mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor blir behovet 22 färre platser.
Området Roma bedöms öka med 14 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor blir behovet 10 fler platser.
Romaskolan, F-9. 5443 m2.
Ny idrottshall, uppskattad kostnad 50 MSEK 2023.
Endre skola, F-6.
Endre förskola

853 m2. Paviljonger med tillfälligt bygglov ersätts ej. Skolan övergår till F-3-skola.

417 m2, 3 avd. Paviljonger med tillfälligt bygglov ersätts ej.

Dalhem skola, F-6. 1655

m2.
Ingen planerad åtgärd. Dock kommande platsbrist med anledning av delvis samlokaliserad förskola
som måste hanteras. Se Dalhem förskola.

543 m2, 3–4 avd.
Paviljong med tillfälligt bygglov upphör 2025. Ersättning för paviljong med två permanenta avdelningar. Uppskattad kostnad ca 20 MSEK år 2025.
Dalhem förskola,

925 m2.
Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Sökt förlängt bygglov till 24-06-30. Uppskattad kostnad 2 MSEK 2023.
Uppskattad kostnad PU ca 10 MSEK.
Vänge skola, F-6.

286 m2, 2 avd.
Uppskattad kostnad PU ca 3 MSEK 2025
Vänge förskola
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9. Investeringsbehov Norrlinjen

Fårösund bedöms minska med 19 elever mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor
så minskar behovet med 17 platser.
Fårösund bedöms öka med 14 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor
ökar behovet 10 med platser.
Slite bedöms minska med 26 elever mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor så
minskar behovet med 23 platser.
Slite bedöms öka med 10 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor så
ökar behovet med 7 platser

Folkmängd i Fårösund efter åldersklass
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Folkmängd i Slite efter åldersklass
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Lärbro förskola, 510 m2, 4 avd.
Paviljongen Vargen har tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. Ny lösning i samarbete med grundskolan. Eventuellt byggnaden ”Folkskolan 1919”. Uppskattad kostnad 2 MSEK år 2024.

330 m2, 2+1 avd. (en uteavdelning).
Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder.
Utreda möjligheten till växthusliknande byggnad med värmekälla, toalett och diskbänk. Ingen uppskattad kostnad.
Fole,

10.

Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen

Klinte bedöms minska med 6 elever mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor så
minskar behovet med 5 platser.
Klinte bedöms öka med 10 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor ökar
behovet 7 med platser.

Sudret bedöms öka med 3 elever mellan 2023 och 2030. Om 90 % väljer kommunala skolor så
minskar behovet med 3 platser.
Sudret bedöms öka med 20 barn mellan 2023 och 2030. Om 70 % väljer kommunala förskolor så
ökar behovet med 14 platser

Folkmängd i Klinte efter åldersklass
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Folkmängd på Sudret efter åldersklass
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Klinteskolan, F-9.

PU pågår.

7466 m2

Sanda skola, F-3. 810 m2.
Grundskolan är beslutad att bli permanent F-3. Uppskattad kostnad ca 3 MSEK år 2024.
Sanda förskola, 640 m2, 5 avd. Paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2025, undermåliga lokaler i
f.d. lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad.
För att skapa en god och kvalitativ lösning finns behov av en ny byggnad med tre avdelningar,
Uppskattad kostnad ca 30 MSEK 2025
.
Stånga, F-6. 1022 m2.
Behov för Barn och Elevhälsan samt skolgård 1,5 MSEK 2023.
Uppskattad kostnad PU ca 10,5 MSEK
Havdhem skola, F-6. 1032 m2.
Uppskattad kostnad PU 10 MSEK 2028

325 m2, 2 avd.
Uppskattad kostnad PU 3,5 MSEK 2027

Havdhem förskola,

Öja skola, F-6. 1824 m2.
Uppskattad kostnad PU ca16 MSEK år 2029

325 m2, 2 avd.
Samordning med PU i skolan krävs då förskolan till viss del nyttjar lokaler i skolbyggnaden.
Uppskattad kostnad PU-andel i skolbyggnaden ca 200 m2, 2 MSEK.

Öja förskola,

Investeringsplan Särskolelokaler
Normalt sett är det ca 1 % av eleverna som är i behov av särskola.
Särskolan beräknar ytterligare en viss ökning med ett tiotal elever mellan 2022 och 2032. Detta i
kombination med strukturella förändringar ger ett visst investeringsbehov.
Uppskattad kostnad 2 MSEK 2024
Gotlands resursskola

Diskussioner pågår tillsammans med Gotlands resursskola (Lövsta) om utökning av verksamheten. Uppskattad kostnad 4 MSEK 2023

Investeringsplan Barn- och elevhälsan (BEH)

BEH har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler. På många skolor delas lokaler av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum samt att dessa uppfyller gällande lagkrav. Uppskattad kostnad för detta arbete är ca 12,5 MSEK (över 10 år)
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Information långtidsprognos lokaler 2022 - 2032
Förslag till beslut


Investeringsplanen för år 2022-2032 godkänns

Sammanfattning

Investeringsplan ska tas fram enligt gällande tidplan för Region Gotland. Planen är
underlag för strategisk plan och budget 2023–2028 men även en prognos på perioden
till och med 2032.
I bifogade bilaga långsiktig investeringsprognos 2023-2032 finns en ekonomisk
uppställning och beskrivning.
Det uppskattade investeringsbehovet för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
beräknas för perioden 2023 – 2032 till ca 140 MSEK.
Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i
april 2021. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som
studerar inom vuxenutbildningen. Denna långtidsprognos skall ses som ett överslag och
en mer detaljerad investeringsbudget presenteras i Strategisk Plan och Budget för
perioden 2023 – 2028.
Ärendebeskrivning

Nämnden ska i text inklusive grov kostnadsbedömning beskriva sina större behov av
investeringar de kommande tio åren. Behovet ska beskrivas utifrån volymförändringar,
befolkningsprognoser eller andra förändringar som till exempel lag- eller
myndighetskrav.
Utgångsläget för investeringsplanen är nuvarande investeringsbudget, exploateringsplan
samt kompletteringsbudget. Nämnden ska inte beskriva mindre investeringsbehov eller
ge exakta summor i denna tidiga fas.
I den strategiska planen görs sedan ett mer kortsiktigt beloppsbaserat investeringsförslag
för 5 år som bildar beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2022/51

För att göra en så god uppskattning som möjligt har prognosen utgått från den
förväntade befolkningsutvecklingen på Gotland.
Andelen elever som väljer andra skolhuvudmän beräknas som relativt konstant med
hänsyn till de kända volymförändringar som aviserats.
Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsprognos GVN 2023-2032_beskrivning
Långsiktig investeringsprognos GVN 2023-2032_kalkylark

Källänvisning
Anvisning för långsiktig investeringsplan 2023-2032 RS 2021/1620
Statisticons befolkningsprognos för 2021-2030
Strategisk plan- och budget 2021
Skickas till
Regionstyrelsen

Torsten Flemming
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-08

GVN § 4

GVN § 4

Investeringsplan 2022–2032

GVN 2022/51
GVN au § 4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Investeringsplanen för år 2022–2032 godkänns
 Förvaltningen ges i uppdrag att förtydliga investeringsplanen att nämnden har för
avsikt att samla gymnasiet.
 I kommande investeringsplanen på 10 ska det framgå en kostnadsberäkning för att
samla gymnasiet.


Nämnden ska utifrån ett beslut av Regionstyrelsen årligen upprättar en långsiktig
investeringsplan i samband med verksamhetsberättelsen. Planen är underlag för
strategisk plan och budget 2023–2028 men även en prognos på perioden till och med
2032.
Det uppskattade investeringsbehovet för nämndens verksamhetsområde beräknas
för perioden 2023 – 2032 till ca 140 miljoner kronor.
Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i
april 2021. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som
studerar inom vuxenutbildningen.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att godkänna investeringsplanen
för år 2022–2032. I diskussionen på arbetsutskottet framkom det att avdelningen
arbetsliv och etablering har vuxit ur sina lokaler på Hackspettenområdet samt att
även vuxenutbildningen har en stor efterfrågan på sina utbildningar.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M), föreslog att investeringsplanen för år 2022–2032
godkänns och förvaltningen ges i uppdrag att förtydliga investeringsplanen att
nämnden har för avsikt att samla gymnasiet. I kommande investeringsplanen på 10
ska det framgå en kostnadsberäkning för detta.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

INVESTERINGSPROGNOS GVN 2023 - 2032
GVN/UAF

Investeringar (tkr)

Maskiner, inventarier

För verksamheterna, fr a yrkesprogrammen

Vuxenutbildningen

PU och anpassning. 10 mnkr beviljat 2020-2021. Genomförs 2024 - 2025

Vuxenutbildningen

Möbler inventarier

Hela GVN

Tillgänglighet:Syn, hörsel, allergi.. Säkerhet: Ljus, larm, kamera, lås, skalskydd

Wisbygymnasiet

Lokaler för anläggningsteknik

Vuxenutbildningen

Ersättning för paviljong + expansion

Gotlands folkhögskola

Kök och matsal samt elevhem i Hemse

Totalt investeringar
Ärendenummer GVN 2022/51
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Investeringsprognos lokaler 2023 - 2032
1. Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett uppdrag att ta fram en samlad långsiktig bild av
kommande investeringsbehov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar.
Planen ligger med som ett planeringsunderlag inför kommande budgetberedning. Planen
är också en utgångspunkt för nämndens förslag som presenteras i strategisk plan och budget.
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet
Som riktvärde har nämnden utgått från följande schabloner, baserat på erfarenhet och historik.
För renoveringsarbeten (PU) beräknas 10 000 kronor per kvadratmeter.
För nyproduktion beräknas 35 000 kronor per kvadratmeter.

2. Elev och studentprognos

Senaste prognosen är från 2021-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning samt antaganden om nybyggnation och arbetsmarknad.




Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer att
öka med 199 (10 %) mellan år 2023 och 2030.
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 som kan söka till Gotlands Folkhögskola och
Kommunala Vuxenutbildningen kommer att öka med 929 st (2,8 %) mellan år 2023 och
2030.
Antalet innevånare i åldersgruppen 10-15 år som besöker ungdomsgårdarna kommer att
minska med 129 st (-3%)

2.1 Tillgänglighet, säkerhet och trygghet
Det finns ett behov att underlätta för elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk, akustisk miljö, färgkontraster, ramper och dörröppnare. Uppskattad kostnad 200 KSEK/år.

Skolorna har varit utsatta för hot och incidenter. Ett flertal brandtillbud har inträffat både inomhus
och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat
personal och elever. Skolorna har också haft problem med vandalisering och brandtillbud och används som handelsplats och gömställe för droger.
Åtgärder har oftast inneburit att den närmaste omgivningen rensats på brännbara föremål, installation av förstärkt belysning, montering av kodlås och förbättring av skalskydd samt extra rondering
av vaktbolag. Uppskattad kostnad 500 KSEK/år.
För prognosperioden 2023 – 2032 beräknas totalt 7 MSEK (0,7 MSEK/år) för dessa åtgärder.

Region Gotland

Långsiktig
Investeringsprognos
Lokaler GVN
2023 – 2032

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Försörjningschef Rolf Andersson

3. Wisbygymnasiet (WG)
3.1 Befolkningsprognos
Senaste prognosen är från 2021-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk
framskrivning samt antaganden om byggnation och arbetsmarknad.
Ålder/år

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

16-18 år

1809

1855

1900

1948

1997

2050

2156

2172

2158

2125

2147

Prognos 2021-04-01

3.2 Gymnasieskolan år 2023 – 2032
Enligt prognos ökar antalet innevånare i gymnasieålder med 199 st.
Idag är ca 1500 elever inskrivna vilket motsvarar ca 80 % av populationen. Om ökningen blir proportionell så innebär det ett behov av 159 platser.
Lokalbehovet är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse hur eleverna kommer att välja och vilket utbud GVN kommer att erbjuda.
3.2.1 Broväg och Herkulesväg.

Lokalerna på Broväg och Herkulesväg är före prognosperioden nyrenoverade för VF, EE, RX och
BA.
3.2.2 Lundbygatan

Från och med sommaren 2023 är hela lokalen uthyrd till den blivande kollektivtrafikoperatören.
Före prognosperioden skall utbildningen ha flyttat till ersättningslokaler.
3.2.3 Solrosenområdet.

De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som
uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift. Delar av fordonshuset
har behov av PU.
Uppskattad kostnad PU 5 MSEK år 2025.
3.3 Samlad gymnasieskola på söder, Solrosenområdet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en önskan om att samla gymnasiet på en
plats i anslutning till Solrosenkvarteret. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa långtidsprognos presentera ett sådant förslag.
2018 gjordes en utredning ”Campus WG” med målet att skapa en samlad gymnasieskola i
södra Visby samt att utreda konsekvenserna ekonomiskt och pedagogiskt av en flytt till Solrosen.
Detta som en följd av de omfattande flyttar som gjorde efter Sävehusets färdigställande och att all
verksamhet på Hackspetten och A7 avvecklades.
Syftet var bland annat att främja intresset för yrkesprogrammen och även arbeta för att utjämna
skillnaderna mellan pojkar och flickor. Några av de hinder som identifierades för detta var uppdelningen mellan norra och södra Visby. De flesta av yrkesprogrammen med majoritet pojkar blev
kvar i norra Visby och hamnade utanför den stora gemenskapen på Solrosentomten. Wisbygymnasiet eftersträvade att skapa en geografiskt samlad skola där alla elever läser tillsammans och så ofta
som möjligt finns i samma lokaler.
Det förslag som då presenterades beräknades till ca 200 MSEK och förkastades pga. kostnaden.
Nämnden beslutade då att lokalerna i norra Visby skulle användas under en längre tid och äskade
därför investeringsmedel som senare beviljades av Regionfullmäktige för att skapa goda och välfungerande lokaler.
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4. Gotlands folkhögskola (GFH)

Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Antalet elever förväntas vara oförändrat.
4.1 Hemse
Kök och matsal har behov av förbättrad köksutrustning, diskinlämning och diskutrustning. Mycket
grovt uppskattad kostnad, förstudie ej gjord, 5 MSEK 2025.

Ersättning för det slitna elevhemmet Nygårds. Underlag i strategisk plan och budget år 2020.
Uppskattad kostnad uppräknat med 18% från 2020 = 30 MSEK år 2030
4.2 Fårösund
Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB.

5. Vuxenutbildningen
5.1 Befolkningsprognos
Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 ökar med 929 mellan år 2023 och 2030.
Ålder/år
19-24
25-44
45-64
Summa

2020
3722
13156
15835
32713

2021
3759
13267
15693
32719

2022
3755
13390
15605
32750

2023
3774
13501
15486
32761

2024
3794
13653
15475
32922

2025
3850
13753
15438
33041

2026
3871
13850
15425
33146

2027
3937
13975
15399
33311

2028
4038
14078
15366
33482

2029
4130
14201
15253
33584

2030
4163
14320
15207
33690

Prognos 2021-04-01

Vuxenutbildningen + 929 innevånare i vux-ålder, idag är ca 6 % av populationen inskrivna. Om
ökningen är proportionell så innebär detta ca 56 nya elever.
Antalet elever har på senare år ökat stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; efterfrågan på rätt arbetskraft från offentliga och privata arbetsgivare, karriärväxling.
Det är svårt att prognostisera framtiden. Mer studier som flex- del- eller heldistans medför anpassade lokaler och att undervisningen också sker på kvällar.
5.2 Lokalbehov
För att klara den förväntade ökningen har Vuxenutbildningen behov av ytterligare cirka 500 m2
(2-3 klassrum, 4 grupprum/samtalsrum, 6–8 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och förrådsutrymmen.) Förvaltningen har också ett önskemål om att avveckla den inhyrda paviljongen på
ca 1000 m2 och ersätta med permanent byggnad. Uppskattad kostnad för totalt 1500 m2 = 53
MSEK år 2026.

Strävan är också att kunna samutnyttja lokaler med Wisbygymnasiet. Från höstterminen 2022 skall
schemaläggningen mellan WG och Vux koordineras för bättre lokalutnyttjande.
Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta
medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet.
UAF kommer i samarbete med TKF att genomföra ett omfattande anpassnings- och underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Planändringar, ny ventilation, vatten, värme och avlopp. Golv, tak
och belysning. För detta arbete finns 10 MSEK beviljat för år 2024. Utöver detta tillkommer inventarier för ca 2 MSEK.

6. Arbetsliv och etableringsavdelningen

För att frigöra yta på Hackspettenområdet så söker förvaltningen alternativa lokaler för enheten.

Region Gotland
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7. Ungdomsavdelningen

Långsiktig
Investeringsprognos
Lokaler GVN
2023 – 2032

I åldersgrupperna 10-15 år prognosticeras en minskning med 129 ungdomar 2023 – 2030. (- 3%)
Alla ungdomsgårdar är i gott skick och förvaltningen förutser inga större investeringar under prognosperioden med undantag för Fenixhuset som ungdomsavdelningen kommer att lämna. Investeringen i Fenixhuset kommer att behövas oavsett vilken verksamhet förvaltningen kommer att flytta
dit.

Uppskattad kostnad för PU och ventilationsarbeten ca 5,5 MSEK 2022

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2022-02-09

SON § 12

Investeringsplan 10 år

SON 2022/6
SON/AU § 20

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner investeringsplan för 2023-2032.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialförvaltningens har ett ökat behov av vård- och omsorgslokaler, främst
beroende på att antalet äldre invånare ökar och de bedöms behöva fler insatser från
socialförvaltningen i form av boenden. Utifrån avbrutna upphandlingar under 2020
kan konstateras att det blir lägre kostnader att investera i egna lokaler. Därför
kommer det vara relativt stora investeringsäskande från socialnämnden de närmaste
åren. Planen omfattar endast investeringar inom skattefinansierad verksamhet.
Socialförvaltningens investeringsbehov utgår framför allt ifrån den plan för särskilt
boende för äldre inom Region Gotland som avser 2019-2028. Prognosen bygger på
hur behovet samt arbetssätt ser ut idag och ändras kontinuerligt. Socialnämnden har
beviljats investeringsmedel för utbyggnad av Tingsbrogården med 26 platser som ska
vara klart till 2023. Enligt den senast uppdaterade prognosen så behövs det ytterligare
cirka 180 nya platser i särskilt boende för äldre fram till början av 2030-talet.
Förvaltningen har nu ändrat antalet platser på planerade boenden, från tidigare 60
platser till 80 platser. Effekter av pandemin är inte bedömda i detta ärende.
För att möta det stora behovet behövs ett nytt boende som är inflyttningsklart till
2025, ytterligare ett boende till 2028 och ett till i början på 2030-talet. Utifrån
befolkningsprognosen är sedan bedömningen att det behövs ytterligare boenden
under 2030-talet.
För bostad med särskild service finns också en bostadsförsörjningsplan och
prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare platser framåt. Det finns
investeringsmedel för en gruppbostad enligt LSS med sex platser som ska vara klar
under 2022. Efter detta är bedömningen att det behövs minst ett boende till fram till
2026 och därefter fler boenden under 2030-talet då det blir fler äldre brukare även
inom LSS-verksamheten. Vad gäller bostad med särskild service enligt SoL behövs
ett nytt boende som ersätter nuvarande och detta boende finns i planen 2025.
För övrigt finns behov av ersättningslokaler för några verksamheter, främst
hemsjukvården, där avtal för inhyrda lokalerna löper ut under perioden. Under
perioden kan det också bli fråga om utbyte av verksamhetssystem samt andra
investeringar kopplade till IT-system och välfärdsteknik.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsplan socialförvaltningen 2023-2032, daterad 2022-01-13.
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
SOF Kristina Pajuäär, administrativ chef
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2022/6
13 januari 2022

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Investeringsplan socialförvaltningen 2023-2032
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden godkänner investeringsplan för 2023-2032.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialförvaltningens har ett ökat behov av vård- och omsorgslokaler, främst
beroende på att antalet äldre invånare ökar och de bedöms behöva fler insatser från
socialförvaltningen i form av boenden. Utifrån avbrutna upphandlingar under 2020
kan konstateras att det blir lägre kostnader att investera i egna lokaler. Därför
kommer det vara relativt stora investeringsäskande från socialnämnden de närmaste
åren. Planen omfattar endast investeringar inom skattefinansierad verksamhet.
Socialförvaltningens investeringsbehov utgår framför allt ifrån den plan för särskilt
boende för äldre inom Region Gotland som avser 2019-2028. Prognosen bygger på
hur behovet samt arbetssätt ser ut idag och ändras kontinuerligt. Socialnämnden har
beviljats investeringsmedel för utbyggnad av Tingsbrogården med 26 platser som ska
vara klart till 2023. Enligt den senast uppdaterade prognosen så behövs det
ytterligare cirka 180 nya platser i särskilt boende för äldre fram till början av 2030talet. Förvaltningen har nu ändrat antalet platser på planerade boenden, från tidigare
60 platser till 80 platser. Effekter av pandemin är inte bedömda i detta ärende.
För att möta det stora behovet behövs ett nytt boende som är inflyttningsklart till
2025, ytterligare ett boende till 2028 och ett till i början på 2030-talet. Utifrån
befolkningsprognosen är sedan bedömningen att det behövs ytterligare boenden
under 2030-talet.
För bostad med särskild service finns också en bostadsförsörjningsplan och
prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare platser framåt. Det finns
investeringsmedel för en gruppbostad enligt LSS med sex platser som ska vara klar
under 2022. Efter detta är bedömningen att det behövs minst ett boende till fram till
2026 och därefter fler boenden under 2030-talet då det blir fler äldre brukare även
inom LSS-verksamheten. Vad gäller bostad med särskild service enligt SoL behövs
ett nytt boende som ersätter nuvarande och detta boende finns i planen 2025.
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För övrigt finns behov av ersättningslokaler för några verksamheter, främst
hemsjukvården, där avtal för inhyrda lokalerna löper ut under perioden. Under
perioden kan det också bli fråga om utbyte av verksamhetssystem samt andra
investeringar kopplade till IT-system och välfärdsteknik.

Särskilt boende för äldre

Socialförvaltningen har en plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland
som avser 2019-2028, den är beslutad av socialnämnden 2019-09-19. Syftet med
bostadsförsörjningsplanen är primärt att socialförvaltningen ska kunna följa den
demografiska utvecklingen och vara med och påverka behovet av boendeplatser
inom särskilt boende på Gotland. Den äldre befolkningen kommer att öka och år
2050 räknar man med att antalet personer över 85 år kommer att ha fördubblats
jämfört med idag. Av det skälet är den prognos som förvaltningen gör mycket viktigt
för den framtida planeringen av antalet boendeplatser. Planen bör även ses som en
del i arbetet med att planera boenden för äldre på regional nivå. Gotland behöver
flera typer av boendeformer för äldre där särskilt boenden bara är en del. De flesta
äldre bor i det ordinära bostadsbeståndet och därför är det av stor vikt att det
planeras för attraktiva och tillgängliga bostäder för äldre och att det är möjligt att bo
kvar i hemmet så länge som det är möjligt innan behov finns för en plats inom ett
särskilt boende. Det ordinarie boendet som människor själva ordnar kommer i
framtiden, liksom idag, att vara den viktigaste boendeformen för de allra flesta äldre
så att behov av särskilt boende minskar eller inte uppstår.
Socialnämnden har sedan beslutat om inriktning för boendeförsörjning avseende
särskilt boende som redovisas nedan. Under 2021 har det varit dialoger mellan
förvaltningsledningen, verksamheten och politiken samt teknikförvaltningen.
Nuvarande bedömning är att boendena bör ha minst 80 platser istället för som
tidigare planerat 60 platser. Fler platser bedöms ge bättre förutsättningar för
personalförsörjning och innebär generellt bättre ekonomi. En annan faktor är vilken
planlagd mark som finns tillgänglig i relation till boendenas storlek. Förutsättningar
och behov förändras vilket gör att planerna och investeringsbehovet följs och
justeras kontinuerligt.
Socialnämndens beslut 2020 om inriktning för boendeförsörjning särskilt boende:






Socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja en förstudie av ett särskilt
boende i Klintehamn inför år 2024 med påföljande projektbeställning.
Efter detta har förstudie beställts från teknikförvaltningen. Antalet platser har
också ändrats från 60 till 80.
Socialförvaltningen ska inleda diskussion med regionstyrelseförvaltningen om
planläggning av mark i Slite för byggande av särskilt boende med 60 platser
till år 2026. Efter detta har förstudie beställts från teknikförvaltningen och
diskussion om att öka antalet platser från 60 till 80 pågår. Frågan är om
storlek på boendet är möjlig kopplat till byggyta för planlagd mark.
Socialförvaltningen ska inleda diskussion med regionstyrelseförvaltningen om
planläggning av mark på området Visborg för byggande av särskilt boende
med 60 platser till år 2029. I samband med detta ska förvaltningen även
påbörja diskussion med barn- och utbildningsnämnden om möjlighet att
kombinera ett särskilt boende med en förskola.
Efter detta har diskussion skett med regionstyrelseförvaltningen som
kommer att beakta detta i planläggning av området. Dock är det tveksamt om
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det blir i kombination med förskola. I nuläget utökas också antalet platser
från 60 till 80.
Fler boenden kommer att öka driftkostnaderna men detta bedöms vara finansierat
med tillskott från resursfördelningsmodellen.
Enligt den senaste behovsprognosen ökar det årliga behovet av platser fram till 2029
enligt följande:
Behovsprognos antal platser
År
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Platser
654
660
660
686
686
686
686
686
686

Behov
0
-18
-49
-48
-79
-112
-136
-158
-184

Nya
platser

80

80

Behov

1
-32
-56
2
-24

Förändringar i antalet platser: År 2021 fanns det 654 platser. År 2022 tillkommer sex platser på ett privat
boende med ramavtal. År 2024 tillkommer 26 platser på Tingsbrogården.

Socialnämnden har beviljats investeringsmedel med 58 mnkr 2022-2023 för en utoch nybyggnad av Tingsbrogården med 26 platser. Det är ett boende med 32 platser
som ägs och drivs av Region Gotland. Boendet har idag fyra avdelningar med åtta
lägenheter per avdelning. Utbyggnad gör att tre avdelningar utökas med två
lägenheter så att de tre avdelningarna får tio lägenheter, alltså en utbyggnad med
totalt sex lägenheter. Verksamheten bedöms då kunna bedrivas mer
kostnadseffektivt. Det ska också byggas ett nytt hus med två avdelningar där det ska
finnas 10 lägenheter per avdelning, totalt 20 platser. Detta beräknas vara klart till
slutet av 2023.
Behovet enligt prognosen blir sedan att det behövs då ett nytt boende till som är
inflyttningsklart till 2025, ytterligare ett boende till 2028 och ett boende i början av
2030-talet. Varje boenden planeras ha 80 platser.
Efter detta finns ingen prognos men utifrån nedanstående diagram från SCB som
visar folkmängd efter ålder kan slutsatsen dras att det behövs ännu fler boenden
under 2030-talet.
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Tjänsteskrivelse
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Det är också så att boendena, förutom Tingsbrogården och Katthammarsvik, ägs av
privata aktörer och de flesta hyresavtal går ut 2033. Då är frågan om dessa boenden
lever upp till modern standard. Några av dem är renoverade och/eller ombyggda på
90-talet och några har för få platser vilket gör dem dyra att driva samt svårare att
kompetensförsörja. Exempel är Kilåkern i Slite med 20 platser samt Åvallegården i
Klintehamn med 24 platser.

Bostad med särskild service SoL

Socialförvaltningen har en plan för bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättningar för åren 2020-2028 och den beslutades av socialnämnden i
februari 2020.
Idag finns ett boende i egen regi för personer med insatsen bostad med särskild
service enligt SoL, Grindvillan. Boendet ägs av regionen och omfattar sex lägenheter
och två avlastningsplatser. Lokalerna är i stort behov av renovering samtidigt som det
är för få platser för att kunna bedriva verksamheten kostnadseffektivt. Det är en
omfattande renovering med bland annat stambyten vilket innebär att de boende
måste evakueras vilket kräver en evakueringslokal.
Framåt finns behov av fler platser och ett större boende behöver tillskapas. Det finns
inga vakanta lokaler idag inom regionen som bedöms passa för verksamheten. Ett
nytt boende med fler lägenheter skulle troligen också ge lägre driftkostnad per
boende samt högre kvalitet för brukaren. Bedömningen är att det behövs ett boende
med cirka tio lägenheter för cirka 17 mnkr och detta finns i investeringsplanen 2025.
Idag köper socialförvaltningen cirka 40 platser av privata leverantörer. Med fler
platser i egen regi kan antalet köpta platser minska och därmed troligen också
kostnaden per plats.

Bostad med särskilt service LSS

Socialförvaltningen har en plan för bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättningar för åren 2020-2028 och den beslutades av socialnämnden i
februari 2020. Idag finns en kö till bostad på runt åtta brukare.
Investeringsmedel med 30 mnkr har beviljats för ett nytt gruppboende med sex
platser som börjar byggas under 2022 på Terra Nova i Visby.
Prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare platser framåt. Det är dock
mycket svårt att göra en prognos för denna typ av boende men det finns behov av
minst ett boende till med sex platser under perioden fram till 2026.
Regionstyrelseförvaltningen har fått uppdrag att se på lämplig mark. Brukarna uppnår
allt högre levnadsålder vilket gör att det troligen kommer att behövas ännu fler
gruppbostäder 2029-2031. För att tillskapa fler platser behövs investeringsmedel. Då
de flesta brukare vill bo kvar på Gotland är det svårt att tillgodose behovet med köp
från privata utförare då verksamheten redan köper de flesta platser som finns här.
Varje boende kommer att öka driftkostnaderna för LSS-verksamheten, som redan
idag är under finansierad, varför tillskott av budgetmedel behövs.
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Övriga verksamhetslokaler

Socialförvaltningen hyr lokaler på Söderväg och här inryms resursteam, hemsjukvård,
och hemtjänst. Lokalen är totalt 1 500 kvm och hyresavtal löper ut om några år. Här
finns behov av ersättningslokal på motsvarande yta. De tre verksamheterna behöver
inte finnas i samma lokal.
En ny korttidsenhet på Korpenområdet är klar under våren 2022. Då töms
nuvarande korttidsenhet och för närvarande pågår en utredning inom regionen vad
lokalen ska användas till framåt. Socialförvaltningen har behov av lokaler på
Korpenområden vilket gynnar samverkan och samarbete inom förvaltningen och
regionen.
Beroendeenhetens korttidsboende har stort behov av renovering då lokalerna under
många år varit utsatta för stort slitage. Boendet omfattar idag 28 lägenheter och finns
på Korpenområdet.
Socialförvaltningen ser en ökning av personer med samsjuklighet. Det pågår även en
nationell utredning kring detta och socialtjänstens ansvar för insatser kring boende
och sysselsättning. Detta kan innebära ökade kostnader i form av investeringsmedel i
form av lokaler.
Övriga investeringar

Idag finns två verksamhetssystem i förvaltningen, ett för SoL och LSS (Treserva)
samt ett för individ- och familjeomsorgen (Procapita/Lifecare). Systemen har funnits
i flera år och kan komma att behöva upphandlas på sikt vilket kan innebära stora
investeringsutgifter. Övriga investeringar är till exempel olika typer av välfärdsteknik
vilket höjer kvaliteten för brukarna och underlättar för medarbetarna.
Sociala bostäder

Brist på hyreslägenheter över ön påverkar utsatta medborgare med t ex
beroendeproblematik och försörjningssvårigheter. Det finns en risk för ökad
utsatthet i form av hemlöshet för de personer med låg motivation till att förändra sin
utsatta situation.
I socialförvaltningens uppdrag ingår inte att tillhandahålla bostäder utan
biståndsbeslut. Det helägda allmännyttiga bostadsbolaget Gotlandshem har ett enligt
ägardirektivet i uppdrag, att inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv
förvaltning, sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat
med ett bostadssocialt ansvarstagande. I dagsläget har socialförvaltningen kostnader
för tillfälliga lösningar, för att personen ska undvika att hamna i hemlöshet. Det
pågår utredningar om olika boendeformer för denna målgrupp. För närvarande
utreds förutsättningarna för lågtröskelboende och förvaltningen kommer också att
arbeta vidare med Bostad först. Detta kan medföra behov av nybyggnation och då
krävs investeringsmedel och medel för ökade driftkostnader.

Driftkonsekvenser

Driftkostnader kommer att öka med hänsyn till det blir fler äldre personer som får
insatser i form av särskilt boende och andra insatser. Kostnadsökningen avser både
lokaler och personalkostnader samt ökade kostnader för köp av tjänster beroende på
om driften av boendena sker i egen eller privat regi. Kostnadsökningen finansieras
med tillskott från resursfördelningsmodellen. Med hänsyn till svårigheten att
rekrytera medarbetare finns dock en risk att kostnaderna ökar mer än beräknat.
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En faktor som kan bromsa kostnadsutvecklingen är ett generellt byggande av
bostäder som är tillgängliga och anpassade för en åldrande befolkning. Då kan fler bo
kvar i det egna hemmet med insatser från till exempel hemtjänst och hemsjukvård.
Driftkonsekvenser av fler boenden inom insatsen bostad med särskild service
innebär ökade kostnader och för detta finns ingen finansiering. Detta är lagstyrd
verksamhet som kommunerna måste planera för och tillhandahålla. Om
förvaltningen inte har egna boenden måste platser köpas av privata utförare.
Under 2020 har två byggupphandlingar fått avbrytas där privata aktörer skulle bygga
och äga lokalerna, detta då kostnaderna blivit alldeles för höga. Dels nytt särskild
boende för äldre, dels gruppbostad. Det kan konstateras att det blir lägre kostnader
att investera i egna lokaler.

Investeringsplan

Detta är en övergripande investeringsplan med uppskattade belopp. Planen är en
bedömning av lokalbehov utifrån nuläget och denna plan kommer att ändras
kontinuerligt. Planen avser investeringar inom skattefinansierad verksamhet.
Socialnämnden/
Socialförvaltningen, tkr
Lokalinvesteringar
Tingsbrogården, till- och
ombyggnad
Tingsbrogården, utrustning
Äldreboende 1 Klintehamn 80 pl
Äldreboende 1 utrustning
Äldreboende 2 Slite 80 pl
Äldreboende 2 Slite utrustning
Äldreboende 3 Visborg 80 pl
Äldreboende 3 Visborg
utrustning
Äldreboende 4 klart 203X
LSS gruppbostad 2023
LSS gruppbostad 2026
Nytt SoL-boende 10 platser,
ersätter Grindvillan
Anpassning lokal Hemsjukvård
Summa lokalinvesteringar

Beslutad
2022

24 000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Summa
2032 2023-2032

2031

17 000
1 000
30 000 130 000
5 000
80 000

17 000
1 000
160 000
5 000
160 000
5 000
160 000

80 000
5 000
80 000

80 000
5 000

30 000

5 000
80 000
0
30 000

17 000 110 000

80 000
22 500

17 000
46 500

Välfärdsteknik
Investeringspott

3 000
5 000

Summa SON/SOF

54 500

10 000
48 000 145 000
3 000
5 000

3 000
5 000

56 000 153 000

85 000

0

80 000

85 000

0

80 000

17 000
10 000
650 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

3 000
5 000

30 000
50 000

25 000 118 000

93 000

8 000

88 000

93 000

8 000

88 000

730 000

3 000
5 000

Kursiv stil=beslutad investering

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsplan socialförvaltningen 2023-2032, daterad 2022-01-13.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
SOF Kristina Pajuäär, administrativ chef
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2022/68
31 januari 2022

Yvonne Skovshoved
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Investeringsplan 2023-2032
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner planen och skickar den vidare till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad investeringsprocess.
Som en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i februari lämna en skriftlig
investeringsplan för en tidsperiod på tio år. Motivet till detta är att ge en bild av
regionens kommande behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga
förändringar i omvärlden. Nämnden ska också göra en översiktlig bedömning av
driftkonsekvenser framåt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget innefattar i dagsläget en pott på
32 miljoner som ska täcka behovet av investeringar i medicinskteknisk utrustning,
mindre ombyggnationer, inventarier, samt IT-investeringar som inte begärts och
beslutats som egna fristående investeringsprojekt. Nämnden begär i Strategisk plan
och budget investeringsmedel som egna fristående projekt då investeringsutgiften
beräknas överstiga 3 miljoner kronor, oavsett om det handlar om ombyggnationer,
medicinskteknisk utveckling eller IT-investeringar.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat medicinskteknisk utrustning om
50 miljoner kronor. Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget 2022 8,5
miljoner.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat lokalinvesteringar ombyggnation
om 34 miljoner. Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget 2022 15
miljoner.
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I begäran om kompletteringsbudget 2022 finns även patientkallelsesystem med 2
miljoner (total investering om 8 miljoner fördelat på 8 år), samt ombyggnation av
bårhuset på Visby lasarett om 3 miljoner.
Framöver ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen även kommande investeringsbehov i
medicinteknisk utrustning, lokaler och inom digitalisering/IT. Inom medicinteknisk
utrustning ser förvaltningen ett stort behov av att öka den årliga potten med cirka 10
miljoner årligen. Det finns ett behov av att komma ikapp med utbytesplanerna och
en stor del av den utrustning som finns borde redan varit utbytt.
Behovet av investeringar i lokaler är fortsatt omfattande inom hälso- och sjukvården,
och många förstudier, utredningar och fastighetsutvecklingsplan med mera är under
framtagande. Verksamhetsförändringar, ökade vårdbehov, lagkrav, ny teknik och fler
anställda har gjort att i stort sett samtliga verksamheter inom Visby lasarett behöver
fler och större lokaler och så även vårdcentraler inom egenregins verksamhet. En
strategi kring robusthet behöver tas fram för sjukhuset men också ett ställningstagande kring vilken roll övriga vårdlokaler har i beredskapsfrågorna. En omfattande
investering i Visby lasarett kommer att vara nödvändig vilket innebär investering i
miljardbelopp.
Gällande digitalisering finns det i den långsiktiga investeringsplanen ett stort behov
av att byta ut fler av de idag befintliga systemen, samtidigt som en tydlig
digitaliseringsplan på både kort och lång sikt behöver arbetas fram för den digitala
omställningen.
Beslutsunderlag

Investeringsplan 2023-2032
Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 9

Sida 1 (2)

Investeringsplan 2023-2032

Ärendenummer: HSN 2022/68
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 16
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner planen och skickar den vidare till
regionstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad
investeringsprocess. Som en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i
februari lämna en skriftlig investeringsplan för en tidsperiod på tio år. Motivet
till detta är att ge en bild av regionens kommande behov baserat på den
demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Nämnden ska
också göra en översiktlig bedömning av driftkonsekvenser framåt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget innefattar i dagsläget en
pott på 32 miljoner som ska täcka behovet av investeringar i medicinskteknisk
utrustning, mindre ombyggnationer, inventarier, samt IT-investeringar som
inte begärts och beslutats som egna fristående investeringsprojekt. Nämnden
begär i Strategisk plan och budget investeringsmedel som egna fristående
projekt då investeringsutgiften beräknas överstiga 3 miljoner kronor, oavsett
om det handlar om ombyggnationer, medicinskteknisk utveckling eller ITinvesteringar.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat medicinskteknisk utrustning
om 50 miljoner kronor. Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget
2022 8,5 miljoner.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat lokalinvesteringar
ombyggnation om 34 miljoner. Utöver detta så begär nämnden i
kompletteringsbudget 2022 15 miljoner.
I begäran om kompletteringsbudget 2022 finns även patientkallelsesystem med
2 miljoner (total investering om 8 miljoner fördelat på 8 år), samt
ombyggnation av bårhuset på Visby lasarett om 3 miljoner.
Framöver ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen även kommande
investeringsbehov i medicinteknisk utrustning, lokaler och inom
digitalisering/IT. Inom medicinteknisk utrustning ser förvaltningen ett stort
behov av att öka den årliga potten med cirka 10 miljoner årligen. Det finns ett
behov av att komma ikapp med utbytesplanerna och en stor del av den
utrustning som finns borde redan varit utbytt.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

Behovet av investeringar i lokaler är fortsatt omfattande inom hälso- och
sjukvården, och många förstudier, utredningar och fastighetsutvecklingsplan
med mera är under framtagande. Verksamhetsförändringar, ökade vårdbehov,
lagkrav, ny teknik och fler anställda har gjort att i stort sett samtliga
verksamheter inom Visby lasarett behöver fler och större lokaler och så även
vårdcentraler inom egenregins verksamhet. En strategi kring robusthet behöver
tas fram för sjukhuset men också ett ställnings-tagande kring vilken roll övriga
vårdlokaler har i beredskapsfrågorna. En omfattande investering i Visby
lasarett kommer att vara nödvändig vilket innebär investering i miljardbelopp.
Gällande digitalisering finns det i den långsiktiga investeringsplanen ett stort
behov av att byta ut fler av de idag befintliga systemen, samtidigt som en tydlig
digitaliseringsplan på både kort och lång sikt behöver arbetas fram för den
digitala omställningen.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, informerar om investeringsplan 2023-2032.
Komplettering kommer att göras i underlaget gällande investeringsbehovet för
Visby lasarett samt tillägg av en tabell med samlat behov för investeringar.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 16
Yvonne Skovshoved, beställarchef, informerar om investeringsplan 2023-2032.
Planen är utgångspunkten för nämndens förslag till prioriteringar i strategisk
plan och budget och ska beskriva större behov av investeringar inklusive en
grov kostnadsbedömning för de kommande 10 åren. Den ska utgå ifrån
volymförändringar, befolknings-prognoser och andra förändringar.
Underlag skickas ut inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Investeringsplan 2023-2032
Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokollsutdrag
Sida 2 (2)
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1. Bakgrund
Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad investeringsprocess. Som
en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i februari lämna en skriftlig investeringsplan för en tidsperiod på tio år. Motivet till detta är att ge en bild av regionens kommande
behov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden.
Planen ligger med som ett diskussionsunderlag till de dialogmöten som genomförs inför
budgetberedningen.
Enligt anvisningar ska nämnden beskriva nämndens större behov av investeringar de
kommande tio åren och även ge en grov kostnadsuppskattning. Utgångsläget ska vara den
demografiska utvecklingen eller annan utveckling som påverkar investeringsbehovet.
Nämnden ska också göra en översiktlig bedömning av driftkonsekvenser framåt.
I hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsplan kommer inte enbart investeringsbehov
grundat i den demografiska utvecklingen att beskrivas, stor del av investeringsbehoven för
hälso- och sjukvården kommer av medicinskteknisk utveckling, förändrade arbetsmiljökrav,
nya standards i lokaler, samt ett redan identifierat stort behov av ökade lokalytor på Visby
lasarett, samt behov av ökade lokaler för vårdcentralernas verksamhet i Visby.

2. Nuvarande investeringsbudget
Hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget innefattar i dagsläget en pott på 32
miljoner som ska täcka behovet av investeringar i medicinskteknisk utrustning, mindre
ombyggnationer, inventarier, samt IT-investeringar som inte begärts och beslutats som
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egna fristående investeringsprojekt. Nämnden begär i Strategisk plan och budget
investeringsmedel som egna fristående projekt då investeringsutgiften beräknas överstiga
3 miljoner kronor, oavsett om det handlar om ombyggnationer, medicinskteknisk
utveckling eller IT-investeringar.
För perioden 2022-2026 finns i planen gällande medicinskteknisk utrustning narkosapparater om 5 miljoner, PCI-utrustning om 10 miljoner, utbyte av patientkallelsesystem på
sjukhuset om 8 miljoner fördelat på 4 år, angiografiutrustning om 7 miljoner,
magnetresonanskamera (MR) om 10 miljoner, samt en datortomograf om 10 miljoner.
Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget 2022 8,5 miljoner för två röntgenutrustningar som levereras i slutet av 2021 och början av 2022.
För perioden 2022-2026 finns i planen gällande lokalinvesteringar ombyggnation inom
hab/rehab om 4 miljoner, ombyggnad för PCI om 20 miljoner, ombyggnation på Korpen,
Korpen 1,2,3, om 7 miljoner, samt central provtagning på Korpen om 3 miljoner.
Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget 2022, 8 miljoner för ombyggnation
av akutmottagningen, samt cirka 7 miljoner i inventarier till den ombyggda
akutmottagningen och till den paviljongslösning som nu är upphandlad och i
projekteringsläge.
Budget för köp av paviljongerna är överförda till teknikförvaltningen.
I begäran om kompletteringsbudget 2022 finns även patientkallelsesystem med 2 miljoner
(total investering om 8 miljoner fördelat på 8 år), samt ombyggnation av bårhuset på Visby
lasarett om 3 miljoner.

3. Kommande behov av investeringsutrymme
3.1 Behov av investeringar i medicinskteknisk utrustning

Största delen av investeringar i medicinskteknisk utrustning sker med medel från den pott
som nämnden får sig tilldelad.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

De mest utrustningstäta verksamheterna inom hälso- och sjukvården är röntgenavdelningen, operationsavdelningen och laboratoriemedicinskt centrum. Förvaltningen
arbetar med att ta fram en mer långsiktig investeringsplan även för de större utrustningar
som är i behov av budget utöver potten. De investeringar som har det högsta investeringsvärdet finns inom röntgenavdelningen och inom en tioårsperiod finns behovet att byta ut
såväl datortomograf (DT) som är bytt 2015-2016 och magnetresonanskameran (MR) som
är utbytt 2017. Utbytesplanen för dessa investeringar är cirka vart tionde år. Under 2020
har ett omfattande projekt genomförts i att byta ut patientövervakningssystemet vilket
också kommer att läggas in i kommande investeringsplan för ett utbyte om cirka 10 år.
De flesta av hälso- och sjukvårdens investeringar har en genomsnittlig livslängd på cirka 7
år, vissa med kortare tid och vissa med längre tid. Det innebär att inom en tioårsperiod
borde enligt plan i stort sett all medicinskteknisk utrustning vara utbytt.
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Hälso- och sjukvården har idag ett behov av att komma i kapp med utbytesplanerna med
hjälp av den ökade investeringspott som nämnden blivit tilldelad. Stor del av den utrustning
som finns borde redan varit utbytt, vilket bidrar till en hel del risker.
Ett behov som uppstått under senare år är flera typer av ultraljudsutrustningar. Ultraljudsmetoden har under senare år utvecklats och används i dagsläget allt mer och inom allt fler
medicinska specialiteter. Det finns i dagsläget ett begärt behov från verksamheterna av
ultraljud om cirka 12 miljoner.
I strategisk plan 2023-2025 avser hälso- och sjukvården begära ytterligare 10 miljoner år
2023 för operationsbord som är i stort behov av utbyte. På längre sikt, dock inom en tioårsperiod, kommer behovet finnas av ytterligare en magnetresonansutrustning (MR). Redan
idag är det långa köer till undersökningar med MR och i allt fler standardiserade vårdförlopp ingår en MR-undersökning som en del i vårdförloppet. Verksamheten ser behovet
redan idag men en närmare utredning behöver genomföras innan beslut tas. I dagsläget
finns inte heller någon möjlighet att inrymma en till MR i befintliga lokaler.
Hälso- och sjukvården ser ett stort behov av att öka den årliga potten med cirka tio
miljoner och skulle på det sättet klara fler av de större investeringarna inom potten istället
för att begära dessa som enskilda projekt.
Driftskostnadskonsekvenser av ökade investeringar i medicinsk teknik är främst ökade
kapitalkostnader. De utrustningar som återinvesteras idag är i stort sett i samtliga fall avskrivna i bokföringen. I många fall är utrustningen ålderstigen och ineffektiv ur personalsynpunkt varför investeringen också kan leda till sänkta personalkostnader alternativt icke
höjda sådana. Det betyder att driftskostnaderna av investeringar i medicinsk teknik kan leda
till både högre och lägre driftskostnader.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

3.2 Behov av lokalinvesteringar

Hälso- och sjukvården har och kommer fortsatt att ha behov av omfattande investeringar i
lokaler. Visby lasarett är projekterat och byggt i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet
och är jämfört med många andra sjukhus ett relativt ungt sjukhus. Många sjukhus i Sverige
är byggda på 1960-70-talet varför också flera regioner står mitt i omfattande sjukhusbyggnationer, antingen om- eller nybyggnationer och ofta en kombination av dessa. Ett
sjukhus har cirka 40 år i teknisk livslängd. Under de cirka 30 år som gått sedan Visby
lasarett stod klart har framförallt den medicinsktekniska utvecklingen gjort att behovet av
slutenvård har minskat till förmån för öppenvård. Detta har bidragit till att slutenvårdsplatserna har minskat och öppenvårdsmottagningarna ökat. Under perioden har en stor
tillbyggnad gjorts vilket är den tillbyggnad där njursjukvården inryms. Lokalytorna för
verksamheter utanför Visby lasarett har komprimerats, till exempel minskade lokaler för
hab/rehab på Korpen och tidigare nedlagd vårdcentral i Roma och Klintehamn. Jämfört
2015 mot 2020 har lokalytan för hälso- och sjukvården minskat med cirka 2500
kvadratmeter.
Verksamhetsförändringar, ökade vårdbehov, lagkrav, ny teknik och fler anställda har gjort
att i stort sett samtliga verksamheter inom Visby lasarett behöver fler och större lokaler och
så även vårdcentraler inom egenregins verksamhet. Lokalplaneringen inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen utgår från evidensbaserad design, nationell kunskap och erfarenhet.
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Under kommande tioårsperiod finns två stora huvudområden där investeringarna kommer
bli omfattande och behovet av investeringar kommer att tydliggöras under planperioden.
Dels rör det sig framförallt om Visby lasarett och vårdcentralerna i Visby som är belägna på
Korpenområdet.
Gällande Visby lasarett pågår i dagsläge framtagande av en fastighetsutvecklingsplan tillsammans med teknikförvaltningen. Fastighetsutvecklingsplanen har fokus på de högteknologiska verksamheterna inklusive neonatalvården.
I samband med att projektet Nya Akuten avbröts i den form som presenterades fick förvaltningen ett uppdrag att ”göra en förstudie av de berörda verksamheterna i Hus 23 (behandlingsbyggnaden) med inriktning; framtida funktion, flöden och lokalbehov”,
(HSN § 89, 2020-06-16). Detta projekt pågår och utreder samtliga verksamheter som finns
i behandlingsbyggnaden utifrån framtida behov och flöden. Verksamheter som omfattas är
akutmottagning, operationsavdelning, intensivvårdsavdelning, förlossningsavdelning, sterilcentral, röntgenavdelning, opererande mottagningar, endoskopimottagning med flera. Neonatalvården är också en högteknologisk verksamhet i behov av lokalförändringar med flöden som hänger ihop med verksamheter i hus 23 och ingår också i utredningen trots att
den inte inryms i just hus 23.
De paviljonger som är på gång att etableras och stå klara vid årsskiftet 2022-2023 är tillfälliga om än under en relativt lång period, planeringshorisonten för paviljongerna är cirka 1015 år, verksamheten som flyttas ut i paviljongerna behöver på sikt inrymmas i permanenta
lokaler. Den utbyggnad som kommer att genomförs av akutmottagningen med hjälp av att
annan verksamhet flyttar ut i paviljonger är inte tillräcklig för att uppfylla akutmottagningens egentliga behov av lokaler, men är en stor förbättring jämfört med dagens akutmottagning. De sen tidigare genomförda förstudierna gällande intensivvården och operationsavdelningen påvisar stora behov av utökade lokalytor.
Utöver ovanstående utredningar tillkommer projektet hemtagande av PCI-verksamheten
från fastlandet vilket är beslutat och möjliggörs genom att lokalyta frigörs i hus 23 på plan 4
i samband med att havspaviljongen kommer på plats och verksamhet flyttas dit. En
projektstruktur är på väg att tas fram, i den kommer en fördjupad förstudie gällande lokalerna vara en del.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Under 2021 kom också en reviderad upplaga av ”Den robusta sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader”. Vägledningen är utgiven av MSB (myndigheten
för samhällsskydd och beredskap). I skriften anges rekommendationer för driftsäkerhet
inom en rad områden, exempelvis brandskydd, elförsörjning, ventilation, försörjning av
medicinska gaser, logistik, IT-system med flera. I skriften påtalas också vikten av att skapa
en strategi för robusta sjukhusbyggnader. På Gotland har inte skriften behandlats och ingen
strategi har tagits fram.
Ett ställningstagande kring vilken roll övriga sjukvårdsbyggnader ska ha kopplat till beredskapsfrågor är också nödvändigt att ta. Beredskapsfrågorna blir allt mer aktuella inom
hälso-och sjukvården liksom på Gotland i stort. Som exempel kan nämnas att det inte finns
någon reservkraft för lokalerna på Korpenorådet eller för psykiatrins lokaler.
Trots intentionerna i God och Nära vård, som innebär att mer vård ska ske utanför sjukhuset, i den primära vården och i hemmet, kommer de högteknologiska verksamheterna att
fortsatt ha behov av utökade lokaler. Den högteknologiska verksamheten såsom opera-
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tions- och intensivvårdsverksamheten, akutmottagningen, neonatalvård och så vidare är
verksamheter som även långsiktigt kommer att bedrivas på Visby lasarett. Det pågår idag
diskussioner på nationell nivå kring förväntningar på påverkan av God och Nära vård på
antalet vårdplatser. Det kommer i samtliga utredningar och behovsanalyser ingå en analys
just utifrån intentionerna i God och Nära vård så att denna förändring inte förbises.
Visby lasarett har sedan årsskiftet sju vårdplatser som är definierade som geriatriska platser.
Det är ett behov som har varit uttalat under en längre tid. Vårdplatserna är inte nya utan
har enbart ändrats gällande den medicinska specialiteten. Dessa patienter har tidigare varit
placerade på de internmedicinska, ortopediska osv vårdplatserna. Behovet av geriatriska
vårdplatser är troligtvis redan idag fler än sju stycken och med den åldrande befolkningen
kommer behovet att ytterligare öka. Om detta kan ske med hjälp av omstrukturering av
vårdplatser eller om behovet är en verklig utökning av vårdplatser behöver utredas närmare. Visby lasarett har redan idag en hög beläggningsgrad på vårdplatserna, totalt på alla
slutenvårdsplatser för 2021, 83,5 procent. I den beläggningsgraden påverkar specialiteterna
såsom barn- och ungdomsmedicin, gynekologi och psykiatri med att sänka beläggningsgraden, medan de större vårdavdelningarna har en beläggningsgrad på mellan 90-100 procent.
Den pågående pandemin har också väckt många nya insikter om patientflöden kopplat till
infektioner som kommer att få återspeglingar i behovsanalyser och ombyggnationer under
lång tid framöver. Behovet av att kunna separera patientflöden med eller utan pågående infektioner i samtliga verksamheter har verkligen tydliggjorts under 2020. Även hygienkraven
kopplat till inredningen kommer att göra att utbyte av denna i många fall kommer att påskyndas.
De pågående utredningarna fastighetsutvecklingsplan och behandlingsbyggnad 23, det redan kända behovet av större ytor på Visby lasarett tillsammans med rekommendationer för
den robusta sjukhusbyggnaden, den tillfälliga lösningen med havspaviljongen, leder fram till
behovet av att göra ett avgörande val kring vilken väg Region Gotland ska gå gällande
Visby lasarett. Oavsett om valet blir att fortsätta bygga om och bygga till på befintlig plats
eller att börja se på ett nytt sjukhus på annan plats i Visby rör sig detta om miljardinvesteringar. Projektet med det tidigare hus 13, som avslutades, hade en kostnadsuppskattning på
drygt 500 miljoner.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Vårdcentralerna främst i Visby är även de i behov av lokalförändringar både på kort och på
längre sikt. Idag är investeringar under genomförande och i planeringsfas. Primärvårdens
uppdrag är på väg att förändras i linje med God och Nära vård.
I det stora paradigmskifte som hela sjukvårdssverige nu arbetar för att genomföra, God
och Nära vård, kommer kravet på och uppdraget för primärvården att förändras. Den
demografiska förändringen i Sverige i allmänhet och på Gotland i synnerhet med allt fler
äldre, den medicinska utvecklingen som gör att allt fler sjukdomar blir mer av en kronisk
karaktär kräver en omställning mot en ökad andel egenvård, vård i hemmet eller på
primärvårdsnivå istället för på sjukhuset. Vårdcentralerna Visby Norr, Hemse och Wisby
Söder har i dagsläget behov av anpassade och större lokaler. Gotlands befolkning ökar och
nya stadsdelar utvecklas i Visby vilket kräver en långsiktighet i planeringen för framtida kapacitetsbehov.
En diskussion pågår med socialförvaltningen om att ta över lokalerna på Korpen där nuvarande kortis bedrivs. Detta skulle vara ett mycket efterlängtat tillskott av lokaler.
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Befolkningsprognosen per åldersgrupper fram till och med 2029 omräknat till listningspoäng enligt dagens listningspoäng per åldersgrupp ger cirka 7500 fler listningspoäng under
perioden.

Prognos listningspoäng vårdcentraler
78 000
76 000
74 000
72 000
70 000
68 000

67 268

68 003

2019

2020

68 751

69 660

70 636

71 545

72 281

73 384

74 108

74 817

75 484

66 000
64 000
62 000
60 000
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Beräknad listningspoäng individersättning

Beräknad listningspoäng Säbo 80+

Beräknad listningspoäng hemsjukvård

Total beräknad listningspoäng

2029

Vårdcentralerna har i dag listningspoäng enligt nedan.
Vårdcentral
Visborg
Unicare Gotland
Olistade
Hemse
Visby Norr
Slite
Wisby Söder
Totala listningspoäng

Poäng
8 913
10 493
3 539
12 093
14 428
6 430
14 110
70 006

3.3 Behov av investeringar inom digitalisering/IT

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dagsläget cirka 100 verksamhetsnära IT-system.
Flera system är gamla och i stort behov av uppgradering/utbyte. Identifierat i dagsläget är
cirka 15-20 system som är i behov av utbyte mer eller mindre omedelbart. Det största och
mest kritiska systemet är TakeCare-journalsystemet.
Det stora projektet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) blev under 2020 avbrutet
och arbete pågår för närvarande tillsammans med Region Stockholm kring eventuell
upphandling av ett nytt journalsystem. Ett strategiskt vägval behöver fattas huruvida
Gotland även fortsatt ska dela journalsystem med Region Stockholm. Det är i nuläget svårt
att överblicka konsekvenserna och det finns både för- och nackdelar.
Andra investeringar inom digitalisering/IT inom hälso- och sjukvården genomförs till stora
delar av Inera inom ramen för ”första linjens digitala vård” och där Region Gotland sedan
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köper tjänster. Dessutom kommer behovet av e-arkivering när de gamla systemen ska
avvecklas vara stort. Ett annat område inom digitaliseringsområdet är egenmonitorering, ett
område som hela tiden växer. Området egenmonitorering innefattar dock flera utmaningar
såsom molntjänster, kopplat till GDPR, utrustning i form av investeringar alternativt
programvaror.
I den långsiktiga investeringsplanen finns således ett stort behov av att byta ut befintliga
system, samtidigt som en tydlig digitaliseringsplan på både kort och lång sikt behöver
arbetas fram för den digitala omställningen. Någon sådan plan finns inte framtagen i
nuläget.
Driftskostnader vid en ökad digitalisering är såväl ökande som minskande. Effektiva ITsystem kan effektivisera verksamheten och ge patienter möjlighet till egenvård, vilket gör
att sjukvårdens resurser kan reserveras för dem som är i störst behov av vård. Däremot
ökar behovet av IT-resurser i form av förvaltningskostnader för nya system. En ökad
digitalisering kan också öka tillgängligheten och därmed också förväntningar på hälso- och
sjukvården.
Då behovet av utformning av lokalerna är tätt sammanflätade med hur verksamheten
arbetar i lokalerna kommer den ökade digitaliseringen också få större eller mindre påverkan
på lokalutformning. Exempel på det kan vara ökat behov av enkelrum för digitala möten
med såväl kollegor som patienter.
3.4 Sammanfattning av kommande investeringsbehov

Gällande investeringar i medicinskteknisk utrustning har förvaltningen ett större behov av
investeringar än vad investeringspotten medger. Flertalet utrustningar inom verksamheten
är vid utbyte långt mer än 10 år gamla och ofta sker investeringar när den befintliga utrustningen är utsliten och utan möjlighet till service, vilket leder till en stor osäkerhet på funktionalitet och därmed upphandlingar där det är stor brådska.
Bedömning av kommande investeringsbehov framförallt gällande investeringar i lokaler är
mycket grov. Det pågår flera utredningar som kommer att vara vägledande i det strategisk
beslut angående de omfattande investeringsbehoven i Visby lasarett.
Även investeringsbehovet av vårdcentralerna är i dagsläget oklart då strategiska vägval är
förestående även inom detta område, inkluderat påverkan av omställningen inom God och
Nära vård.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Nuvarande investeringsplan:
Investeringspott
Angiografiutrustning
PCI-utrustning
Anestesiarbetsstationer/narkosapparater
Patientkallesesystem
Magnetkamera (MR)

2022
32 000

2023
32
000
7 000

2024
32 000

2025
32 000

2026
32 000

10 000
5 000
2 000

2 000

2 000
10 000
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Datortomograf (DT)
Lokalinvesteringar
Summa

10 000
10 000
49 000

Begärd kompletteringsbudget
Röntgenutrustning
Bårhuset
Ombyggnation akutmottagningen
Inventarier akutmottagningen
Patientkallelsesystem
Summa

8 432
3 000
7 981
6 961
2 000
28 374

9 000
50
000

15 000
59 000

42 000

42 000

Kommande investeringsbehov:
Investeringspott

40 miljoner per år (idag 32 Arbetas in i Strategisk
milj/år)
plan 2023 och framåt.
10 miljoner per år
Löpande efter behov.

Ärendenr HSN 2022/68 Datum 2022-02-09

Medicinskteknisk utrustning enskilda projekt
Lokalinvestering primärvård (en- 200-300 miljoner
dast grov uppskattning beroende
på vägval gällande vårdcentraler
främst i Visby)
Lokalinvestering Visby lasarett
2 500 -5 000 miljoner
(endast grov uppskattning, flera
utredningar pågår inför strategiskt
vägval behöver genomföras)

Bedömd men osäker
tidsperiod om 4-8 år.
Bedömd men osäker
tidsperiod 10-15 år,
men då vägval behöver
ske betydligt tidigare.
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RS AU § 63

Protokoll
Sida 5 (30)

Långsiktig investeringsplan 2023-2032

Ärendenummer: RS 2021/1620
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen om nämndernas
långsiktiga investeringsplaner.

Sammanfattning

Som en del av planeringsunderlaget inför beslut om prioritering av
investeringar tar nämnderna fram en plan över investeringsbehovet på 10 års
sikt. Planerna baseras på den demografiska utvecklingen eller andra behov som
till exempel nya lag- eller myndighetskrav. Oftast uppstår investeringsbehovet i
verksamheten men det kan också uppstå centralt genom samordnade insatser
för att utveckla Gotland.
Utgångsläget för det årliga investeringsutrymmet är regionens resultat,
avskrivningsutrymme samt del av avsättningar. Under förutsättning att
resultatet hamnar på minst 100 mnkr kan utrymmet grovt uppskattas till
450 mnkr per år.
Nämndernas investeringsbehov är omfattande den kommande 10 årsperioden.
I den skattefinansierade verksamheten bedöms stora lokalinvesteringar krävas i
grundskola, förskola samt äldreomsorg. I planen finns 3 nya äldreboenden, 1
ny grundskola och 2 nya förskolor samt utbyggnad av ytterligare 2 förskolor.
Det pågår flera stora utredningar om lokalbehovet på Visby lasarett och i
primärvården. Sannolikt kommer stora investeringar krävas även i
sjukvårdslokaler framåt. I den taxefinansierade verksamheten finns stora behov
av VA investeringar för att säkra Gotlands vattenförsörjning men även för att
reinvestera i de befintliga anläggningarna och förnya ledningsnätet.
Sammanlagt beräknas det totala investeringsbehovet uppgå till knappt
7 miljarder kronor den kommande 10 års perioden. Det kommer inte att vara
varken ekonomiskt eller resursmässigt möjligt att investera i den takten.
Prioritering mellan de olika behoven behöver ske så att det mest angelägna
genomförs först.
Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2022 uppgår till
1 099 mnkr och 2023 till 636 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

Beslutsunderlag

Investeringsplan 2023-2032 regionstyrelsen daterad 2022-01-24
Investeringsplan 2023-2032 tekniska nämnden daterad 2022-02-10
Långsiktig investeringsprognos – lokaler - 2023-2032 barn- och
utbildningsnämnden daterad 2022-01-11
Långsiktig investeringsprognos - lokaler 2023 -2032 gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden daterad 2021-12-31
Tjänsteskrivelse investeringsplan 2023-2032 socialförvaltningen daterad
2022-01-13
Investeringsplan 2023-2032 hälso- och sjukvårdsnämnden daterad 2022-02-09
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21

Digital justering

Protokoll
Sida 6 (30)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/69
24 februari 2022

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade stiftelser
Förslag till beslut



Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för räkenskapsåret
2021 avseende samtliga stiftelser med anknuten förvaltning.



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

Sammanfattning

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2021 för samtliga
stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 11 stycken särförvaltade och 3
stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det högsta
beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om årsredovisningen och
att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningen. Det högsta
beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen. Om förvaltaren har ett stort antal
stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana fall godtar länsstyrelsen att det högsta
beslutande organet för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna för de
förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att
underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF Ekonomi: Mikael Wollbo, Birgitta Ronström, Ulrika Jansson
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

Förvaltningsberättelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse bildades genom permutation, sammanslagning av 83 stiftelser
1993-12-22 enligt Kammarkollegiets beslut dnr 50-40-91. 2001 har det tillförts ytterligare 4 stiftelser enligt
Kammarkollegiets beslut dnr 431-5190-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten
förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till behövande inom Gotlands kommun. Utdelning får inte ske till
ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 258 tkr, har 254 tkr delats ut till 181 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 778 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 56 tkr och
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen till 11 296 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 352 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 11 246 tkr och marknadsvärdet
på balansdagen var 15 909 tkr (2020 13 488 tkr).

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

2021
352
778
11 285

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

2020
339
493
10 762

2019
409
302
10 547

Bundet eget kapital
10 504 142
481 453
29 616
11 015 210

2018
387
331
10 544

2017
373
283
10 503

Fritt eget kapital
257 639
777 608
-481 453
-29 616
-254 200
269 978

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

777 608
-481 453
-29 616
266 540

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

351 807
0
351 807

339 373
0
339 373

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-55 652
-55 652

-54 769
-54 769

Förvaltningsresultat

296 155

284 604

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

481 453
0

321 531
-113 440

Årets resultat

777 608

492 695
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Gotlands kommuns sociala samstiftelse (9101)
Organisations nr 834001-8335

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

11 246 134

10 712 875

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

49 880

59 731

11 296 014

10 772 606

-11 015 210
-269 978
-11 285 189

-10 504 142
-257 639
-10 761 781

-10 825
-10 825

-10 825
-10 825

-11 296 014

-10 772 606

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

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

3

4

Summa eget kapital och skulder

3

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

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

5

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

2021
10 712 875
2 361 806
-1 828 547
11 246 134

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2020
10 465 412
3 538 304
-3 290 841
10 712 875

2019
10 474 852
460 000
-469440
10 465 412

Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde
1 560 000
1 560 000
1 569 268
3 551 143
3 551 143
3 854 156
1 810 985
1 810 985
2 882 024
3 167 519
3 167 519
6 457 103
350 000
350 000
426 320
806 487
806 487
719 698
11 246 134
11 246 134
15 908 569

2
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

49 880

3
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
4
Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

-10 000
-825

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Förvaltningsberättelse
Elsa Berglunds stiftelse bildades enligt testamente av den 31 augusti 1934 och bouppteckningsbesked av den
22 maj 1948. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål var att ”användas för fattiga sjuka i Sjonhems socken för att sätta dem i stånd att rådfråga
läkare samt gälda kostnader för läkarevård, medicin och sjukhusvistelse.” Enligt permutationsbeslut 13 maj
1960 ändrades ändamålet så att kontanta bidrag fick delas ut till inom Sjonhems församling mantalsskrivna
och bosatta sjuka personer i behov av ekonomisk hjälp.
Eftersom stiftelsen hade ett så begränsat upptagningsområde och preciserat ändamål var det mycket svårt att
uppnå stiftelsens ändamål. Efter en permutation år 2003 (Kammarkollegiet beslut dnr 430–18823–02) får
stiftelsen även använda den disponibla avkastningen till hjälp åt sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk
hjälp och är bosatta i socknar som gränsar till Sjonhem (Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar).
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 130 tkr, har 32 tkr delats ut till 3 behövande.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 149 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 21 tkr och
skatt har belastat resultatet med 45 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 3 126 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 90 tkr. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 2 921 tkr och marknadsvärdet på
balansdagen var 3 992 tkr (2020 3 357 tkr).

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

2021
90
149
3 107

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

2020
86
191
2 991

2019
81
31
2 873

Bundet eget kapital
2 861 093
98 188
5 056
2 964 337

2018
74
35
2 958

Fritt eget kapital
129 869
148 747
-98 188
-5 056
-32 500
142 873

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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2017
68
56
2 966

148 747
-98 188
-5 056
45 503
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Resultaträkning, kr
2021

2020

90 117
0
0
90 117

85 978
0
0
85 978

-21 054
-21 054

-22 260
-22 260

69 063

63 718

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

124 921
0

210 953
-26 537

Årets resultat före skatt

193 984

248 134

Skatt

-45 237

-56 878

Årets resultat efter skatt

148 747

191 256

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Förvaltningsresultat
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392

Balansräkning, kr

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

2021

2020

1

2 921 310

2 756 272

2
3

45 492
158 811
3 125 613

33 853
222 085
3 012 210

-2 964 337
-142 873
-3 107 210

-2 861 093
-129 869
-2 990 963

-7 578
-10 825
-18 403

-7 578
-13 669
-21 247

-3 125 613

-3 012 210

Eget kapital och skulder

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

4

5
6

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

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

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Elsa Berglunds stiftelse (9102)
Organisations nr 834001-8392
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
2 756 272
636 117
-471 079
2 921 310

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2
3

4
5
6

Anskaffningsvärde

391 000
827 534
553 951
809 894
87 000
251 931
2 921 310

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2021
Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
6

2020
2 535 880
1 547 148
-1 326 756
2 756 272

2019
2 602 729
110 000
-176 849
2 535 880

Bokfört värde Marknadsvärde

391 000
827 534
553 951
809 894
87 000
251 931
2 921 310

393 323
896 115
768 046
1 603 762
105 971
224 399
3 991 616

45 492
158 811
149 680
9 131

-7 578
-10 825
-10 000
-825

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen för systrarna Nanny och Dika Åkermans donation bildades den 6 mars 1944 enligt ett av Nanny
Åkerman upprättat testamente den 26 november 1932. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland, så kallad
anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att ”räntan årligen vid juletid skall i form av pension utdelas till behövande ensamma
damer ur klassen pauvres honteux i Visby med belopp ej understigande 100 kronor till var och en”. Att dessa
behövande ensamma damer skall vara folkbokförda i Visby församling samt ålderstigna, förtydligandes under
edlig förpliktelse av systern Dika Åkerman den 6 juni 1944.
Främjande av ändamålet
Av 2021års disponibla medel, 2 946 tkr, har 2 880 tkr betalats ut fördelat på 90 behövande. Totalt kom det in
124 ansökningar. Utdelning har skett utifrån att sökanden är behövande och inte har förmögenhet över
47 600 kr i bankmedel, samt att pensionen inte får vara för högre än 200 000 kr.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 17 657 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 184 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 111 485 tkr. Kapitalet har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 1 954 tkr. Försäljning
och omplacering av fondandelarna gav en vinst på 15 886 tkr vilken tillförts stiftelsekapitalet.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 111 147 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
139 221 tkr (2020 117 971 tkr).

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

2021
1 954
17 657
111 420

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

2020
3 044
15 525
96 643

2019
2 829
3 189
83 458

Bundet eget kapital
93 697 013
15 886 372
109 583 385

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

2018
2 666
3 227
82 648

2017
2 382
4 154
81 622

Fritt eget kapital
2 945 588
17 657 110
-15 886 372
-2 880 000
1 836 326

17 657 110
-15 886 372
1 770 738

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

Resultaträkning, kr
2021

2020

1 954 283
0
1 954 283

3 043 980
0
3 043 980

-183 545
-183 545

-184 814
-184 814

1 770 738

2 859 166

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

15 906 492
-20 120

13 625 283
-959 685

Årets resultat

17 657 110

15 524 764

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

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

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

111 147 118

96 306 461

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

337 399

394 757

111 484 517

96 701 218

-109 583 385
-1 836 326
-111 419 711

-93 697 013
-2 945 588
-96 642 601

-64 806
-64 806

-58 617
-58 617

-111 484 517

-96 701 218

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

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

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

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

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
96 306 461
54 799 285
-39 958 628
111 147 118

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

2020
83 196 883
56 539 012
-43 429 433
96 306 462

2019
82 068 240
6 529 115
-5 400 472
83 196 883

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
13 635 000
13 635 000
13 716 004
27 798 910
27 798 910
30 964 596
18 343 407
18 343 407
25 314 196
23 389 828
23 389 828
27 085 735
16 029 220
16 029 220
30 419 942
3 056 297
3 056 297
3 722 744
8 894 456
8 894 456
7 997 329
111 147 118
111 147 118
139 220 546

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

337 399

3

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

4

Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen
Faktura handläggning av bidrag Socialförvaltningen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

6

-10 000
-825
-53981

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Förvaltningsberättelse
Samstiftelsen för sjukvård bildades genom permutation, sammanslagning av åtta stiftelser 1988-10-06 enligt
Kammarkollegiebeslut dnr 24-1173-86. 1993-12-22 tillkom ytterligare två stiftelser genom permutationsbeslut Kammarkollegiet dnr 50-40-91. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland så kallad anknuten förvaltning .
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till patient som på grund av sjukdom fått sin ekonomiska ställning
försämrad. Hjälp till eftervård, ortopediska och andra hjälpmedel, dock ej tandprotes, vanliga glasögon,
konvalescentvård och rekreationsresa. Ej heller för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till
bestridande av utgift i den del som täcks av medel från allmän försäkringskassa.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 22 tkr, har 22 tkr fördelats till 10 som fått försämrad ekonomi på grund av
sjukdom.
Resultat och ställning
Årets resultat uppgår enligt resultaträkningen till 85 tkr och kostnader för förvaltningen till 15 tkr.
Stiftelsens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 1 372 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 41 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelarna i Agenta gav en vinst på 59 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 1 301 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 824 tkr (2020 1 514 tkr).

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

2021
41
85
1 362

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

2020
40
53
1 299

2019
48
20
1 268

Bundet eget kapital
1 276 756
58 815
2 632
1 338 203

2018
46
30
1 286

Fritt eget kapital
22 438
85 136
-58 815
-2 632
-22 400
23 727

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10%
Disponibelt av årets resultat
Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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2017
45
26
1 276

85 136
-58 815
-2 632
23 689
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Resultaträkning, kr
2021

2020

40 859
0
40 859

39 781
0
39 781

-14 538
-14 538

-14 857
-14 857

Förvaltningsresultat

26 321

24 924

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

58 815
0

40 900
-12 692

Årets resultat

85 136

53 132

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

1 301 080

1 201 406

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

71 050

107 988

1 372 130

1 309 394

-1 338 203
-23 727
-1 361 930

-1 276 756
-22 438
-1 299 194

-10 200
-10 200

-10 200
-10 200

-1 372 130

-1 309 394

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

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

Redovisningsprinciper
Mindre stiftelser
Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Stiftelsens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Stiftelsens intäkter består av utdelning och räntor från ränte- och värdepappersplaceringar.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Stiftelsens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet om den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. I den mån fullföljdskravet inte uppfylls betalar stiftelsen
inkomstskatt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och övriga fordringar.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I
efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Samstiftelsen för sjukvård (9104)
Organisations nr 834001-8582
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
1 201 406
316 859
-217 185
1 301 080

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

Anskaffningsvärde

179 000
375 897
210 744
374 685
39 250
121 504
1 301 080

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2020
1 183 416
410 498
-392 508
1 201 406

2019
1 234 623
55 000
-106 207
1 183 416

Bokfört värde Marknadsvärde

179 000
375 897
210 744
374 685
39 250
121 504
1 301 080

180 063
406 828
335 106
745 519
47 809
108 827
1 824 152

71 050

3

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

4

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

-10 000
-200

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

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

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

Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 188 918 kr, har 179 500 kr beslutas att användas enligt protokoll, se
bifogad sammanställning. Av de beslutade medlen har 130 211 kr bokförts som "Oförbrukade
beslutade medel 2021". Vilket innebär att 49 289 kr betalats ut, fördelat enligt nedanstående.
Hembygdsförening
Hembygdsförening
Bastuförening
Skolhusförening
Skolhusförening

Röjning Asa träsk och Duckarve hjulgrav
Grav- och prästgårdsskötsel samt blomsterprydnad
Driftbidrag bastu
Bidrag musiklekis, gymnastikgrupp och vävstuga
Fagningsdag vid skolhuset och sockenlunch

3 000
7 000
20 000
11 000
8 289

Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 545 tkr.
Kostnader för förvaltningen uppgick till 41 tkr varav 16 tkr var styrelsens arvoden inklusive sociala avgifter.
Skatt på kapitalavkastningen har belastat resultatet med 164 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 9 024tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 274 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 477 tkr
vilket justerats stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 8 621 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 12 017 tkr (2020 10 160 tkr).
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

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

2021
274
545
8 991

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Vinst/förlust försäljning Agenta fondandelar
Kapitalisering 5%
Beslutade anslag och utdelningar
Oförbrukade beslutade medel 2021
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
291
290
8 496

2019
310
167
8 279

Bundet eget kapital
8 196 445
374 962
8 510

8 579 916

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

2018
294
183
8 376

2017
282
141
8 248

Fritt eget kapital
188 918
545 156
-374 962
-8 510
-49 289
-130 211
171 102

545 156
-374 962
-8 510
161 684

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management
AB i enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Resultaträkning, kr
2021

2020

273 696
0
0
273 696

291 442
0
0
291 442

-41 203
-41 203

-42 976
-42 976

Förvaltningsresultat

232 493

248 466

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

477 051
0

256 940
-120 427

Årets resultat före skatt

709 544

384 979

-164 388

-94 652

545 156

290 327

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Not 7

Skatt
Årets resultat efter skatt
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Stiftelsen för Tullförvaltare Rudolf Odins fond (9105)
Organisationsnr 834000-4350

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

8 620 781

8 070 033

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

100 257
303 120

169 995
289 263

9 024 158

8 529 291

-8 579 916
-171 102
-8 751 018

-8 196 445
-188 918
-8 385 362

-110 000
-130 211
-22 104
-10 825
-273 140

-111 000
0
-22 104
-10 825
-143 929

-9 024 158

-8 529 291

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Oförbrukade beslutade medel 2020
Oförbrukade beslutade medel 2021
Upplupna skattekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

4

5
6

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

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

5

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

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

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa

2

2021
8 070 033
3 819 310
-3 268 562
8 620 781
Anskaffningsvärde

1 177 000
2 653 722
1 373 350
2 373 152
263 500
780 057
8 620 781

Skattefordran

2020
7 742 076
4 392 841
-4 064 884
8 070 033

2019
7 793 680
315 000
-366604
7 742 076

Bokfört värde Marknadsvärde

1 177 000
2 653 722
1 373 350
2 373 152
263 500
780 057
8 620 781

1 183 992
2 768 336
2 179 899
4 862 763
320 958
700 666
12 016 614

100 257

För hög preliminär debiterad och inbetald skatt
3

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto

303 120
277 877
25 243

4

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

5

Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2021

-22 104

6

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

-10 825
-10 000
-825

7

Stiftelsens kostnader
Styrelsearvoden
Arbetsgivaravgift arvode
Kopiering
Förvaltningsavgift RSF
Möteskostnader
Tillsyns-/Registeravgift
Revision/konsultation

-41 203
-14 000
-2 490
-500
-12 388
-1 000
-825
-10 000

7

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande
Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
8

Bilaga
Sammanställning av fördelning av disponibla medel Stiftelsen för tullförvaltare Rudolf Odins fond 2021
År 2021
År 2020
Beslutade aktiviteter
Beslutat Utbet 17/8 Utbet 26/11
Utbetalt
Utbetalt
Konto 2992 Konto 2992
Enligt protokoll 2021-07-01
129 500
130211
111000
Enligt protokoll 2021-11-15
50 000
Linde Skolhusförening
Driftsbidrag
Driftsbidrag
Driftsbidrag
Hyra musiklekis
Hyra vävstuga
Bidrag till gymnastikgrupp
Bidrag till pärklag
Sockendag
Fagningsdag vid skolhuset
Sockenlunch
Vimpel
Linde Hembygdsförening
Städning vägkanter
Bidrag till underhåll vid badstället Asaträsk
Röjning vid Asaträsk
Röjning vid Duckarve hjulgrav
Gravskötsel
Grindar till Prästänget
Blomsterbrydning vid skolhuset
Skötsel vid Prästgårdsruinen
Sand till Asa träsk
Linde Bastuförening
Driftsbidrag

25 000
100 000
5 000
6 000

2 000
6 000
500

2 000
1 000
2 500

5 000
6 000
1 000

2 000
6 000
289

2 000
1 000
2 500

25 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
211

50 000
25 000
0
0
0
0
3 000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
5 000

2 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0

2 500
2 000
5 000

2 500
2 000

20 000

20 000

0

0

40 000

130 211

110 000

Elevpremier
Beslut enligt protokoll
Övrigt
Administrativa kostnad
Styrelsearvoden
Ordförande arvode
Ordförandes kostnadsersättning
Hyra styrelsemöte 2021-07-01
Hyra styrelsemöte 2021-11-15
Arvoden Hyra mm/Tot att utbetala
Totalt utbetalt disponibla medel
Ej utbetalda beslutade medel 2021
Disponibelt 2021
Ej utnyttjade medel

179 500

10 289

500
11 000
3 000
500
500
15 500

500
11 000
3 000
500
10 789

500
55 000

49 289
130 211 Bokför från konto 2012 till 2992.
-188 918
-9 418

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Carl Degermans stiftelse (9106)
Organisationsnr 834000-0523

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen bildades enligt ett av Carl Degerman upprättat testamente den 9 juni 1923. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning. 2016 blev allt stiftelsekapital disponibelt enligt
Kammarkollegiets beslut 2015-12-23 Dnr 9.2–6158-15.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att användas ”till något för staden eller dess innebyggare gagnande företag, som icke
lämpligen borde av skattemedel bestridas.”
Främjande av ändamålet
Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 § 418 att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om att få
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål den är bestämd. Syftet är att uppnå dels ett fullgörande av
stiftelsens ändamål dels en effektiv stiftelseförvaltning. Kammarkollegiet beviljade 2015-12-23
dnr 9.2–6158-15 permutationsansökan, vilket innebär att hela stiftelsekapitalet är utdelningsbart. Utdelning
sker vart 10:e år och sista utdelningen äger rum 2022. Slutredovisning skall lämnas till Länsstyrelsen enligt
besked 2016-01-05 (206-137-2016) varefter stiftelsen anses upplöst.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 50 tkr, kostnader för förvaltningen till 9 tkr, skatt har
belastat resultatet med 15 tkr. Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 1 130 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 27 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 47 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 1 010 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
1 427 tkr (2020 1 184 tkr).

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

2021
27
50
1 122

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

2020
25
28
1 072

2019
30
20
1 044

2018
28
24
1 025

2017
35
21
1 001

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
1 072 429

0

49 805
0
1 122 234

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

49 805
49 805

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

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Intäktsränta Skatteverket
Summa intäkter

26 553
0
0
26 553

24 747
0
0
24 747

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-9 220
-9 220

-9 494
-9 494

Förvaltningsresultat

17 333

15 253

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

47 320
0

30 779
-9 575

Årets resultat före skatt

64 653

36 457

-14 848

-8 779

49 805

27 678

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

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

1 009 877

936 002

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Skattefordran
Bank och skattekonto

2
3

12 304
107 515

18 375
125 515

1 129 697

1 079 892

0
-1 122 234
-1 122 234

0
-1 072 429
-1 072 429

-2 263
-5 200
-7 463

-2 263
-5 200
-7 463

-1 129 697

-1 079 892

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

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

4

5
6

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

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

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

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
936 002
245 555
-171 680
1 009 877

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2
3

4
5
6

Anskaffningsvärde

140 000
299 951
150 003
296 052
30 750
93 120
1 009 876

Skattefordran
För hög preliminär debiterad och inbetald skatt 2021
Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Skattekonto
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna skattekostnader
Preliminär debiterad skatt december 2021
Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

6

2020
890 051
329 106
-283 155
936 002

2019
944 104
35 000
-89 053
890 051

Bokfört värde Marknadsvärde

140 000
299 951
150 003
296 052
30 750
93 120
1 009 876

140 832
324 491
252 540
587 751
37 455
83 536
1 426 605
12 304
107 515
102 966
4 549

-2 263
-5 200
-5 000
-200

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

Förvaltningsberättelse
Enligt testamente av direktör Oscar Gyllenhammar och hans hustru Clara Gyllenhammar
den 28 februari 1935 med tillägg av Oscar Gyllenhammar den 30 maj 1944 donerades 25 tkr till Högre
Allmänna Läroverket i Visby att förvaltas under benämningen ”Victor och Therese Gyllenhammars
premiefond”. Detta kapital ingick i en större donation vars avkastning skulle gå till fyra av donatorerna
utsedda livräntetagare så länge dessa levde. Den 3 april 1973 förrättades det slutliga skiftet och kapitalet
som ”Victor och Therese Gyllenhammars premiefond” erhöll var 56 tkr. Stiftelsen förvaltas av Region
Gotland så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Det ursprungliga ändamålet är att den årliga räntan skall användas till premier åt därav förtjänta elever vid
Högre allmänna läroverk i Visby med företräde för barn till officerare. Från och med 2007 får även eleverna
vid de fristående gymnasieskolorna i Gotlands kommun ta del av de disponibla medlen. Denna tolkning har
diskuterats med och förankrats både hos Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och hos revisorerna.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 269 tkr, har 263 tkr delats ut i premier åt därav förtjänta elever vid
gymnasieskolorna på Gotland.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen är 847 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgår till 25 tkr. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 11 352 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 307 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 565 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 11 321 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
17 131 tkr (2020 14 446 tkr).
Flerårsöversikt
Utdelningar och räntor (tkr)
Årets resultat (tkr)
Stiftelsens kapital (tkr)

2021
307
847
11 341

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

2020
297
629
10 758

2019
336
255
10 388

Bundet eget kapital
10 488 108
565 261
11 053 369

2018
314
279
10 412

2017
274
328
10 375

Fritt eget kapital
269 428
846 758
-565 261
-263 200
287 725

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

846 758
-565 261
281 497

Fondinnehavet med tillhörande inlåningskonto administreras av Agenta Investment Management AB i
enlighet med de av Region Gotland antagna placeringsriktlinjerna.
Resultat av stiftelsens verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

306 915
0
306 915

297 431
0
297 431

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-25 418
-25 418

-28 659
-28 659

Förvaltningsresultat

281 497

268 772

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

565 261
0

478 234
-118 441

Årets resultat

846 758

628 565
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

11 321 410

10 699 234

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Upplupna intäkter
Bank

2

0
30 509

0
69 127

11 351 919

10 768 361

-11 053 369
-287 725
-11 341 094

-10 488 108
-269 428
-10 757 536

-10 825
-10 825

-10 825
-10 825

-11 351 919

-10 768 361

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

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

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond (9108)
Organisationsnr 834001-8681

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

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
10 699 234
2 544 915
-1 922 739
11 321 410

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

Anskaffningsvärde

1 678 000
3 549 335
1 434 553
3 333 369
374 500
951 653
11 321 410

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2020
10 292 009
3 769 874
-3 362 648
10 699 235

2019
10 321 175
450 000
-479166
10 292 009

Bokfört värde Marknadsvärde

1 678 000
3 549 335
1 434 553
3 333 369
374 500
951 653
11 321 410

1 687 969
3 975 181
3 397 647
6 761 409
456 162
852 675
17 131 043

30 509

3

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

4

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

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

6

-10 000
-825

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond grundar sig på ett testamente daterat den 15 januari 1932.
Stiftelsen tillkom efter Alma Bobergs bortgång 1949. Kapitalet var 1971, 36 450 kronor. Stiftelsen förvaltas
av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt testamentet är att den årliga avkastningen i första hand skall användas till
utdelande av premier åt därav förtjänta elever i församlingens tre skolor samt i andra hand till beklädnad av
eller understöd i annan lämplig befunnen form åt obemedlade skolbarn inom församlingen.
Efter permutationsansökan har Kammarkollegiet medgivit i beslut 2003-06-03 (dnr 430-18825-02) att
föreskrifterna för Alma Bobergs stiftelse får ändras enligt följande, den årliga avkastningen skall i första
hand användas till utdelande åt därav förtjänta elever från Etelhems församling som studerar vid grundskola
eller gymnasium samt i andra hand till beklädnad av eller understöd i annan lämplig befunnen form åt
obemedlade skolbarn från Etelhems församling.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 179 tkr, har 179 tkr fördelats ut till 50 ungdomar från Etelhem.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 584 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 35 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 8 091 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 223 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 396 tkr
vilken tillförts stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 8 064 tkr och
marknadsvärdet på balansdagen var 12 015 tkr (2020 10 148 tkr).

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

2021
223
584
8 080

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

2020
215
375
7 674

2019
240
231
7 468

Bundet eget kapital
7 495 321
396 231
7 891 552

2018
226
250
7 425

2017
206
335
7 342

Fritt eget kapital
178 970
584 150
-396 231
-178 700
188 189

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat

584 150
-396 231
187 919

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

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

223 168
0
223 168

214 941
0
214 941

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-35 249
-35 249

-36 476
-36 476

Förvaltningsresultat

187 919

178 465

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

396 231
0

196 987
0

Årets resultat

584 150

375 452

2

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

8 064 268

7 644 869

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

26 298

40 247

8 090 566

7 685 116

-7 891 552
-188 189
-8 079 741

-7 495 321
-178 970
-7 674 291

-10 825
-10 825

-10 825
-10 825

-8 090 566

-7 685 116

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

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

3

4

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

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

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
7 644 869
1 800 168
-1 380 769
8 064 268

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

2020
7 382 941
2 704 027
-2 442 099
7 644 869

2019
7 280 412
575 020
-472 491
7 382 941

Anskaffningsvärde Bokfört värdeMarknadsvärde
1 177 000
1 177 000
1 183 992
2 443 124
2 443 124
2 731 615
965 630
965 630
2 287 032
2 495 455
2 495 455
4 848 848
263 250
263 250
320 653
719 809
719 809
642 492
8 064 268
8 064 268
12 014 632

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

26 298

3

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

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor

6

-10 000
-825

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

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

Förvaltningsberättelse
Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor bildades genom permutation, sammanslagning
av 52 stiftelser 1993-06-29, enligt Kammarkollegie beslut dnr 50-2905-92. 2000-06-26 tillfördes kapital från
ytterligare en stiftelse enligt Kammarkollegie beslut dnr 430-5187-00. Stiftelsen förvaltas av Region Gotland,
så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier och premier till elever som studerar i Gotlands kommuns
grundskolor. Från och med 2007 får även eleverna vid de fristående grundskolorna i Gotlands kommun ta del
av de disponibla medlen. Denna tolkning har diskuterats och förankrats både hos Länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet och revisorerna. Stiftelsens disponibla medel fördelas av Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen efter elevantal per skoldistrikt. De disponibla medlen kan delas ut under hela läsåret.
Utdelade medel skall redovisas till stiftelsen genom protokoll på beslut hur medlen har användas samt
kvittens från respektive elev som erhållit premie.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 128 tkr, har 117 tkr delats ut till elever vid grundskolorna i Gotlands kommun .
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 342 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 19 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 4 683 tkr. Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta
fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning och ränta uppgick till 146 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värden på 4 633 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var
6 518 tkr (2020 5 502 tkr).

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

2021
146
342
4 672

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

2020
140
210
4 447

2019
168
120
4 340

Bundet eget kapital
4 318 750
214 456
12 768
4 545 973

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Realisationsvinst/-förlust som tillförts/belastat bundet eget kapital
Kapitalisering enligt stadgar 10 %
Disponibelt av årets resultat (tkr)

2018
157
134
4 343

2017
153
123
4 332

Fritt eget kapital
127 893
342 132
-214 456
-12 768
-116 783
126 019

342 132
-214 456
-12 768
114 908

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

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

146 224
0
146 224

139 862
0
139 862

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-18 548
-18 548

-19 665
-19 665

Förvaltningsresultat

127 676

120 197

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

214 456
0

135 718
-46 284

Årets resultat

342 132

209 631
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Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor (9111)
Organisationsnr 834001-8855

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not
Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank
Upplupna intäker

2021

2020

1

4 632 535

4 371 855

2

50 282
0

99 093
0

4 682 817

4 470 948

-4 545 973
-126 019
-4 671 992

-4 318 750
-127 893
-4 446 643

-10 825
-10 825

-24 305
-24 305

-4 682 817

-4 470 948

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

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

3

4

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

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

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
4 371 855
1 034 724
-774 044
4 632 535

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

Anskaffningsvärde

638 500
1 447 113
707 815
1 327 974
142 500
368 633
4 632 535

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2020
4 242 559
1 519 724
-1 390 428
4 371 855

2019
4 285 271
195 000
-237 712
4 242 559

Bokfört värde Marknadsvärde

638 500
1 447 113
707 815
1 327 974
142 500
368 633
4 632 535

642 293
1 567 451
1 128 588
2 675 531
173 573
330 584
6 518 020

50 282

3

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

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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-10 000
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Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond (9112)
Organisationsnr 834002-2238

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond bildades enligt testamente daterat den 16
december 1997. Allt kapital är disponibelt enligt Anne-Marie Mårtenssons testamente. Stiftelseurkund och
stadgar godkändes av Ks § 265, 2002-11-28. Mårtenssons dödsbo slutredovisades 2003-11-01. Stiftelsen
förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att i Gotlands kommunala musikskola årligen vid höstterminens slut dela ut stipendier
till tre musikbegåvade ungdomar mellan 15-20 år. Stipendier på vardera 5 000 kr, skall enligt testamentet 16
december 1997, delas ut och för att behålla penningvärdet av stipendiet skall beloppet indexomräknas med
inflationen. Beslut om utdelning av disponibel avkastning fattas av Kulturskolan.
Främjande av ändamålet
2021 har det delats ut tre stipendier på vardera 6 700 kr totalt 20 100 kr.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 69 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 9 tkr.
Stiftelsens tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 642 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta uppgick till 15 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 63 tkr.
Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 577 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 748 tkr
(2020 664 tkr).

Flerårsöversikt (tkr)
Utdelningar och räntor
Årets resultat
Stiftelsens kapital

2021
15
69
637

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

2020
19
13
588

2019
19
33
595

Bundet eget kapital
0

0

2018
16
7
581

2017
14
3
593

Fritt eget kapital
587 895
69 435
-20 100
637 230

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

69 435
69 435

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

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

15 134
0
15 134

18 910
0
18 910

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-8 693
-8 693

-8 869
-8 869

6 441

10 041

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

63 752
-758

11 000
-7 888

Årets resultat

69 435

13 153

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

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

576 633

548 507

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

65 797

44 588

642 430

593 095

0
-637 230
-637 230

0
-587 895
-587 895

-5 200
-5 200

-5 200
-5 200

-642 430

-593 095

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

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

3

4

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

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

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

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
548 507
372 617
-344 491
576 633

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2

Anskaffningsvärde

73 500
160 102
114 552
161 851
16 417
50 211
576 633

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236

2020
526 483
287 372
-265 349
548 506

2019
475 016
220 530
-169 063
526 483

Bokfört värde Marknadsvärde

73 500
160 102
114 552
161 851
16 417
50 211
576 633

73 937
166 858
132 642
309 452
19 997
45 220
748 106

65 797

3

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

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
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-5 000
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018
Förvaltningsberättelse
Stiftelserna förvaltas av Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Regionstyrelsen beslutade i december 2014 (§ 418) att för de samförvaltade stiftelserna ansöka om
permutation hos Kammarkollegiet, om att förbruka stiftelsernas tillgångar för det ändamål de är bestämda
eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Kammarkollegiet beviljade
permutationsansökningarna i december 2015. Besluten innebär att hela stiftelsekapitalet för de
samförvaltade stiftelserna är utdelningsbart. En stiftelse anses upplöst när tillgångar är förbrukade och
slutredovisning inlämnats till Länsstyrelsen.
Stiftelsernas ändamål
I samförvaltningen ingår det tre stiftelser
S A Petterssons stiftelse
Stiftelsens ändamål är att förbättra bostad- och boendestandarden för pensionärer, boende inom före detta
Lärbro kommun, där socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro ingick.
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn- och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har
mist en eller båda av sina föräldrar. Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar, ej fylda 24
år som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Ändamålet är att utdela hjälp för praktisk utbildning på såväl Gotland som fastlandet till obemedlade,
begåvade och skötsamma ynglingar, vilka inte fyllt 21 år. Ynglingarna äro födda och uppfostrade inom
Gotlands län och med goda betyg avgått från folkskola eller fortsättningsskola, och vilka visa håg och läggning
för praktiskt yrke inom industri, hantverk och handel. Företräde bör ges åt föräldralösa.
Främjande av ändamålet
Under 2021 har nedanstående utdelningar gjorts
Annonsering har gjorts för SA Petterssons stiftelse, det har inkommit en ansökan. Personen var behörig och
tilldelades totalt 10 000 kr till förbättrad bostad i fd Lärbro kommun.
För Hjarmar Westergård-Roos har annonsering gjorts samt har information skickats ut till behörigt
skolområde. Ett flertal förfrågningar har inkommit, information och ansökningsblanketter skickades till dessa.
Totalt inkom sex ansökningar, tre av de sökande var behöriga, vilka också har tilldelats stipendier på 15 000
kronor vardera. Totalt utdelade medel är 45 000 kronor.
Stiftelsen Hilma och Axel Gustavsson minne har haft en egen styrelse men där mandatperioden gått ut 2019.
Enligt makarna Gustavssons testamente så ska fullmäktige utse en kommitté bestående av tre personer som i
sin tur utser de som ska få bidrag. De tre personerna ska representera industrin, hantverk och handel.
Fullmäktige brukar göra valet i samband med en ny mandatperiod, men det blev inte gjort efter förra valet.
Därav har ingen utdelning gjorts. Vid Regionfullmäktiges sammanträde 13 december 2021 beslutades om
ledamöter till styrelsen som ska representera denna stiftelse. Ledamöterna är Rebeca Gajardo Angel, Thomas
Klang och en vakant plats som ska fattas beslut om vid nästa sammanträde 21 februari 2022.
Resultat och ställning
2021 års resultaträkning visar ett negativt resultat på -33 tkr vilket avser årets förvaltningskostnader.
De samförvaltade stiftelsernas tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 518 tkr.
Stiftelsernas andelar i Agenta avyttrades 2016-04-30 varefter allt kapital placerades som bankmedel i
Nordea.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Flerårsöversikt (tkr)
Utdelningar och räntor
Årets resultat
Stiftelsens kapital

2021
0
-33
495

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Ej återbetalt preliminärskattebelopp 9151
Beslutade anslag och utdelningar
Summa bundet/fritt eget kapital

2020
0
-52
583

2019
0
-98
850

Bundet eget kapital
0

0

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

2018
0
-46
1 068

2017
0
-80
1 134

Fritt eget kapital
583 109
-32 896
-87
-55 000
495 126

-32 896
-32 896

Resultat för de samförvaltade stiftelsernas verksamhet och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
Särskild räkenskapssammanställning finns för respektive stiftelse.
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Resultaträkning, kr
2021

2020

0
0
0

0
33
33

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-32 896
-32 896

-52 096
-52 096

Förvaltningsresultat

-32 896

-52 063

0
0

0
0

-32 896

-52 063

0

0

-32 896

-52 063

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Intäktsränta bankkonto
Summa intäkter

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

Årets resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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Region Gotlands samförvaltade stiftelser
Organisationsnr 802426-7018

Balansräkning, kr

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

1
2

Summa tillgångar

2021

2020

0

0

0
517 547

87
615 244

517 547

615 331

0
-495 126
-495 126

0
-583 109
-583 109

-22 421
0
-22 421

-32 222
0
-32 222

-517 547

-615 331

Eget kapital och skulder

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

3

4

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

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

2

Skattekonto
9151 S A Petterssons Stiftelse

0

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

3

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

4

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

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

7

7 021
341 080
169 447
517 547

200
6821
200
7500
200
7500
22 421

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

S A Petterssons stiftelse (9151)
Organisationsnr 834001-8384

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

Not

2021
0
0
0

2020
0
0
0

-9 511
0
-9 511

-13 768
0
-13 768

-9 511

-13 768

2021
0
0
7 021
7 021

2020
0
87
28 633
28 720

0
0
0

0
-19 598
-19 598

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

-7 021
-7 021

-9 122
-9 122

Summa eget kapital och skulder

-7 021

-28 720

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
19 598
-87
-9 511
-10 000
0

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

1

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Skattekonto
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

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

1

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

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

Not

2021
0
0
0

2020
0
0
0

0
0
0

-14 630
0
-14 630

0

-14 630

2021
0
0
0

2020
0
7 700
7 700

0
0
0

0
0
0

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

0
0

-7 700
-7 700

Summa eget kapital och skulder

0

-7 700

Bundet eget kapital
0

Bundet eget kapital
0

0

0

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

1

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

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

1
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Hjalmar Westergård-Roos stiftelse (9160)
Organisationsnr 834001-8814

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

Not

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

1

2021
0
0
0

2020
0
33,11
33

-12 636
0
-12 636

-12 891
0
-12 891

-12 636

-12 858

2021
0
341 080
341 080

2020
0
398 716
398 716

0
-333 380
-333 380

0
-391 016
-391 016

-7 700
-7 700

-7 700
-7 700

-341 080

-398 716

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
391 016
-12 636
-45 000
333 380

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

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

1

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

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

Not

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

1

2021
0
0
0

2020
0
0
0

-10 749
0
-10 749

-10 807
0
-10 807

-10 749

-10 807

2021
0
169 447
169 447

2020
0
180 196
180 196

0
-161 747
-161 747

0
-172 496
-172 496

-7 700
-7 700

-7 700
-7 700

-169 447

-180 196

Bundet eget kapital
0

Fritt eget kapital
172 496
-10 749
0
161 747

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Agenta, andel av aktier och räntefonder
Bank
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

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

1

0
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Förvaltningsberättelse
Stiftelsen grundar sig på ett av konsul Otto Åkerman upprättat testamente 1924-11-01. Stiftelsen förvaltas av
Region Gotland, så kallad anknuten förvaltning.
Stiftelsens ändamål
Efter permutations beslut från Kammarkollegiet den 28 augusti 2012, dnr 9.2–4436-11 har stiftelsen enbart
finansiella tillgångar. Enligt beslutet gäller som ändamål att av stiftelsens nettoavkastning årligen minst 10
procent skall kapitaliseras och resterande del ges såsom bidrag avseende bostad, vård och föda till äldre
personer inom Gotlands kommun.
Främjande av ändamålet
Av 2021 års disponibla medel 679 tkr, har 165 tkr delats ut. Medlen har används till en festlig måltid på
Gotlands särskilda boenden och kortidsenheten, totalt har 601 brukare serverats måltider av festligare
karaktär vid juletid.
Resultat och ställning
Årets resultat enligt resultaträkningen blev 648 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 21 tkr. Stiftelsens
tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 10 905 tkr.
Stiftelsens kapital har varit placerat i Agenta fondandelar och likvida bankmedel. Intäkter i form av utdelning
och ränta gav 258 tkr. Försäljning och omplacering av fondandelar i Agenta gav en vinst på 411 tkr, vilken
justerats stiftelsekapitalet. Placeringen i Agenta Fonder har ett bokfört värde på 10 204 tkr och marknadsvärdet på balansdagen var 13 805 tkr (2020 11 589 tkr).

Flerårsöversikt (tkr)
Utdelningar och räntor
Årets resultat
Stiftelsens kapital

2021
258
648
10 778

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

2020
245
419
10 295

2019
351
278
9 873

Bundet eget kapital
9 616 124
411 081
23 701
10 050 906

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

2018
328
502
9 752

2017
236
147
9 251

Fritt eget kapital
678 784
648 089
-411 081
-23 701
-165 442
726 648

648 089
-411 081
-23 701
213 307

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

Resultaträkning, kr
2021

2020

Stiftelsens intäkter
Utdelning Agenta fondandelar
Räntor
Summa intäkter

258 126
0
258 126

245 284
0
245 284

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

-21 118
-21 118

-21 412
-21 412

Förvaltningsresultat

237 008

223 872

Vinst försäljning fondandelar
Förlust försäljning fondandelar

411 081
0

287 662
-92 629

Årets resultat

648 089

418 905

2
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

Balansräkning, kr

Tillgångar
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Agenta fondandelar

1

10 203 624

9 684 417

Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Bank

2

701 621

616 316

10 905 245

10 300 733

-10 050 906
-726 648
-10 777 555

-9 616 124
-678 784
-10 294 908

-127 690
-127 690

-5 825
-5 825

-10 905 245

-10 300 733

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

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

3

4

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940

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

Värdepappersportföljer
Stiftelsen har definierat en värdepappersportfölj, innehållande aktie- och ränteplaceringar. Dessa ingår i
posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i denna
tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets
princip (aktieportföljen) samt prövning av nedskrivningsbehov (ränteportföljen) avräknas orealiserade
förluster mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer stiftelsen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier
stiftelsen investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av stiftelseledningens bästa
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För
tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på
motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av
aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som
baseras på ledningens bästa uppskattning).
Lämnade bidrag
Avkastningsstiftelser redovisas ett lämnat bidrag som en minskning av eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital enligt ursprungligt testamente. Bundet eget kapital
utgörs av ursprungligt donationskapital samt ackumulerad kapitalisering och ackumulerat
realisationsresultat. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat med
omföringar till/från bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ förlust samt eventuella nedskrivningar omföres
mot bundet eget kapital liksom fastställd kapitalisering 10%. Resterande del av årets resultat redovisas
som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning kommande år.
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Stiftelsen för konsul Otto Åkermans hem (9193)
Organisationsnr 834001-2940
Noter
1

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021
9 684 417
2 183 126
-1 663 919
10 203 624

Agenta fondandelar och värden
Alternativa Investeringar A
Alternativa Räntor
Globala aktier B
Sv aktier klass B
Tillväxtmarknader
Räntor klass B
Summa
2
3
4

Anskaffningsvärde

1 351 000
2 898 955
1 736 164
3 050 927
307 000
859 578
10 203 624

Bank
Andel i Nordea konto 3042 1706236
Eget kapital
Se tabell i förvaltningsberättelsen "Förändringar i eget kapital"
Upplupna kostnader
Faktura revision Grant Thornton (5000+679,31)
Faktura tillsynings- och registeravgift Länsstyrelsen
Enggaarde AB faktura 1821-1822
Maxi ICA Stormarknad faktura 1363
Attendo faktura 2282, 7559 och 7567
Solrosen faktura 3827
Suderbys Herrgård faktura 13100
Kökett AB faktura 5294 och 5321
Region Gotland SOF faktura 224342592 och faktura 224345090

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Min revisionsberättelse har avgivits

Martina Ronquist, Grant Thornton
Auktoriserad revisor
6

2020
9 494 099
5 472 929
-5 282 611
9 684 417

2019
9 411 645
465 000
-382546
9 494 099

Bokfört värde Marknadsvärde

1 351 000
2 898 955
1 736 164
3 050 927
307 000
859 578
10 203 624

1 359 026
3 138 821
2 525 914
5 637 219
373 943
770 410
13 805 333

701 621

-5 679
-825
-15 008
-5 628
-33 300
-7 500
-27 500
-21 843
-10 407

Årsredovisning 2021 för Region Gotlands förvaltade donationsstiftelser

Sammanställning beslutade disponibla medel för stiftelseförvaltningen 2021
Ansvar
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9108
9110
9111
9112
9151
9160
9161
9193

Namn
Gotl kom sociala samstift
Elsa Berglunds stiftelse
Nanny o Dika Åkerman stif
Sjukvårdens samstiftelse
Rudolf Odins stiftelse
Carl Degermans stiftelse
V, T Gyllenhammars stift
Alma Bobergs stiftelse
Samstift Gotl grundskolor
Stift K o A-M Mårtenssons
S A Petterssons stiftelse
Hj Westergård-Roos stift
H o A Gustavssons minne
Stift Otto Åkermans hem

Visby
Regionstyrelsen, Region Gotland

Namnteckning

Namnförtydligande

Disponibla medel Utdelade medel
Kommentar
-257 639
254 200 Bidrag till 181 behövande personer, folkbokförda i Gotlands kommun
-129 869
32 500 Bidrag till 3 behövande personer i Sjonhem med omnejd
-2 945 588
2 880 000 Till 90 behövande ensamma damer i Visby
-22 438
22 400 Utdelat medel till 10 personer som fått försämrad ekonomi på grund av sjukdom
-188 918
179 500 Aktiviteter i Linde 49289 kr är utbetalda, 130211 kr ombokade till beslutade medel 2021
-1 072 429
0 Utdelning vart 10:e år, sista utdelning 2022
-269 428
263 200 Stipendier till 87 gymnasie elever, 227 000 kr samt Guteskolan 36 200 kr
-178 970
178 700 Stipendier till 50 elever i Etelhem
-127 893
116 783 Stipendier till elever i grundskolan
-587 895
20 100 Stipender till tre musikelever, 6 700 kr/vardera
-19 598
10 000 1 person som fått förbättrad bostad i fd Lärbro kommun
-391 016
45 000 Stipender har delats ut till 3 studerade i Västergarn, 15000 kronor vardera
-172 496
0 Jobbar med att få till en ny egen styrelse (missat vid RS sammanträde 2020)
-678 784
165 442 Bidrag till festligare måltid för 601 brukar vid särskilda boenden och kortidsenheten
-7 042 959
4 167 825

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

RS AU § 64

Protokoll
Sida 7 (30)

Årsredovisning 2021 för Region
Gotlands förvaltade stiftelser

Ärendenummer: RS 2022/69
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•
•

Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för
räkenskapsåret 2021 avseende samtliga stiftelser med anknuten
förvaltning.
Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius att
underteckna respektive stiftelses årsredovisning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2021 för
samtliga stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 11 stycken särförvaltade och
3 stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det
högsta beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om
årsredovisningen och att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna
årsredovisningen. Det högsta beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen.
Om förvaltaren har ett stort antal stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana
fall godtar länsstyrelsen att det högsta beslutande organet för stiftelserna i
protokoll godkänner årsredovisningarna för de förvaltade stiftelserna samt att
ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att underteckna respektive stiftelses
årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att
underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/477
16 mars 2022

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Kapitaltäckningsgaranti Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB och Inspiration Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Gotlands näringslivsoch etableringsservice AB ska upphöra att gälla.
2. Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Inspiration Gotland AB
ska upphöra att gälla.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen bestående
av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB med dess
dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand Congress och Event
Gotland AB ska göras om med målet att endast ett direktägt bolag återstår, vilket
bolag ska äga och förvalta kongresshallsfastigheten, 2022-02-21 RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där fullmäktiges
beslut krävs.
Regionfullmäktige har tidigare ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB enligt beslut RF § 93, 2016-06-20.
Regionfullmäktige har även ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Inspiration Gotland
AB enligt beslut RF § 234, 2017-12-18.
Regionfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut där det framgår att båda tidigare
beslut om kapitaltäckningsgaranti ska upphöra att gälla.

Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolagen
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB samt Inspiration Gotland AB har
konstaterats att de utställda kapitaltäckningsgarantierna måste återtas genom ett nytt
beslut i fullmäktige.
Föreslagen förändring inom bolagssfären bedöms inte påverka barnen, ekonomin,
jämställdheten, landsbygden eller miljön negativt.
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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 2022/477

Beslutsunderlag

Regionfullmäktige § 93, 2016-06-20, Kapitaltäckningsgaranti för Gneab (Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB)
Regionfullmäktige § 234, 2017-12-18, Begäran om kapitaltillskott och
kapitaltäckningsgaranti för Inspiration Gotland

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Inspiration Gotland AB
Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
Regionens revisorer
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Regionfullmäktige 2016-06-20

Protokoll

Rf § 93

Kapitaltäckningsgaranti för GNEAB (Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB)
RS 2016/308

- Ledningskontoret 2016-04-27
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 107

Regionfullmäktiges beslut


En kapitaltäckningsgaranti ställs för Gotlands näringslivs- och etablerings AB
(GNEAB) innebärande att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet
genom kapitaltillskott från Region Gotland.

Med anledning av den skadeståndsprocess som GNEAB driver mot de tre tidigare
funktionärerna är bolaget fortfarande aktivt. Ett problem som nu uppstår, efter att
GNEAB:s alla fastigheter sålts, är att bolaget saknar fortlevande intäkter samtidigt som
det drar på sig kostnader. Bolaget har under sin fortlevnad löpande kostnader för den
advokat som driver den juridiska processen och kostnader för redovisning, revisorer,
styrelse och vd. Först vid en positiv utgång av skadeståndsprocessen kan förväntas
intäkter till bolaget, sannolikt kommer detta inte ske under 2016.
Den löpande likviditeten kan hanteras i och med att bolaget har en kredit på regionens
koncernkonto med 10 miljoner kronor. Däremot förbrukas det egna kapitalet successivt
varför bolaget kan hamna i ekonomiskt trångmål under den tid processen pågår då det
egna kapitalet kan komma att förbrukas så mycket att kontrollbalanskravet utlöses.
Bolagets revisor har påtalat detta problem och rekommenderar att styrelsen begär en
ekonomisk garanti från ägaren för att detta scenario inte ska behöva uppstå. I annat fall
kan en revisorsanmärkning komma till bokslutet som ska behandlas på bolagsstämman
2016-05-23.
Eftersom skadeståndsprocessen följer bolagets ägares rekommendationer begär därför
GNEAB:s styrelse att ägaren beslutar att ställa en kapitaltäckningsgaranti för GNEAB
som innebär att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet genom
kapitaltillskott från Region Gotland.
Eftersom GNEAB ska likvideras när skadeståndsprocessen är avslutat kommer bolagets
då kvarvarande tillgångar att återgå till Region Gotland.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2016-06-20

Protokoll

Rf § 93 forts.
Anföranden
Anföranden hölls av Håkan Onsjö (M) och Björn Jansson (S).
Expedieras

GNEAB
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-12-18

Protokoll

Rf § 234

Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti för
Inspiration Gotland
RS 2017/1008

- Inspiration Gotland 2017-11-06
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 323

Regionfullmäktiges beslut


En kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att bolaget
vid varje tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom kapitaltillskott från
Region Gotland.

Inspiration Gotland AB prognostiserar i dagsläget ett underskott på ca 2 miljoner
kronor. Det egna kapitalet uppgick 2016-12-31 till 1,3 miljoner kronor varav
0,1 miljoner kronor i bundet eget kapital. Det betyder att bolaget inte har möjlighet att
täcka befarat underskott och att krav på kontrollbalansräkning finns. Bolaget vänder sig
nu till ägaren med en begäran om en kapitaltäckningsgaranti som vid varje tidpunkt
garanterar det bundna egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt bolagets begäran med anledning av den
pågående processen med överflyttning av verksamheten in i Region Gotland. Dock
understryks att bolaget behöver göra sitt yttersta för att minimera underskottet 2017.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt att en kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att bolaget vid varje
tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom kapitaltillskott från Region
Gotland.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Håkan Onsjö (M) och Björn Jansson (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Inspiration Gotland
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

RS AU § 65

Protokoll
Sida 8 (30)

Kapitaltäckningsgaranti Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB
samt Inspiration Gotland AB

Ärendenummer: RS 2022/477
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•

Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB ska upphöra att gälla.
Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Inspiration
Gotland AB ska upphöra att gälla.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen
bestående av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
med dess dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand
Congress och Event Gotland AB ska göras om med målet att endast ett
direktägt bolag återstår, vilket bolag ska äga och förvalta
kongresshallsfastigheten, 2022-02-21, RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där
fullmäktiges beslut krävs.
Regionfullmäktige har tidigare ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB enligt beslut RF § 93, 2016-06-20.
Regionfullmäktige har även ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Inspiration
Gotland AB enligt beslut 2017-12-18, RF § 234.
Regionfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut där det framgår att båda tidigare
beslut om kapitaltäckningsgaranti ska upphöra att gälla.
Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolagen
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB samt Inspiration Gotland AB
har konstaterats att de utställda kapitaltäckningsgarantierna måste återtas
genom ett nytt beslut i fullmäktige.
Föreslagen förändring inom bolagssfären bedöms inte påverka barnen,
ekonomin, jämställdheten, landsbygden eller miljön negativt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef,
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med Patrik Pettersson, chefjurist,
regionstyrelseförvaltningen.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

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

Regionfullmäktige § 93, 2016-06-20, Kapitaltäckningsgaranti för Gneab
(Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB)
Regionfullmäktige § 234, 2017-12-18, Begäran om kapitaltillskott och
kapitaltäckningsgaranti för Inspiration Gotland
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16

Digital justering

Protokoll
Sida 9 (30)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2022/513
21 mars 2022

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Upphävande av borgensbeslut för Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Tidigare beslut om att ingå borgen såsom för egen skuld för dotterbolaget Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB upphävs.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen bestående
av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB med dess
dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand Congress och Event
Gotland AB ska göras om med målet att endast ett direktägt bolag återstår, vilket
bolag ska äga och förvalta kongresshallsfastigheten, 2022-02-21 RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där fullmäktiges
beslut krävs.
Regionfullmäktige beslutade i april 2011 att Region Gotland skulle ingå borgen
såsom för egen skuld för Gotlands Industrihus AB låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta belopp om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Gotlands Industrihus AB har namnändrats till Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB.
Beslutet om kommunal borgen för bolaget behöver upphävas genom ett nytt beslut i
fullmäktige.
Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolaget
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB har konstaterats att beslutet om
kommunal borgen för bolaget måste upphävas genom ett nytt beslut i fullmäktige.
Förslaget till beslut bedöms inte påverka barnen, ekonomin, jämställdheten,
landsbygden eller miljön negativt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-21
1 (2)
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Regionfullmäktige § 93, 2011-04-26, Borgen för Gotlands Industrihus AB
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Regionens revisorer

2 (2)

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 93
Borgen för AB Gotlands Industrihus
KS 2011/175

- (Kommunfullmäktige 2007-10-15, § 2301)
- Ledningskontoret 2011-03-18
- Regionstyrelsen 2011-03-24 , § 112

Kommunfullmäktige har tidigare, år 2007, fattat beslut om att kommunstyrelsen ska
få rätt att teckna borgen såsom för egen skuld för de långfristiga lån som AB
Gotlands Industrihus upptar inom en total låneram på 50 miljoner kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att det tidigare borgensbeslutet ska få ändrad lydelse
i enlighet med bankernas nya krav på proprieborgen ”såsom för egen skuld, jämte
därpå löpande ränta och kostnader”.
Regionstyrelsen har bifallit förslaget.
Regionfullmäktiges beslut
 Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB Gotlands Industrihus
AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid
förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören,
eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.
Expedieras:
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

RS AU § 66

Protokoll
Sida 10 (30)

Upphävande av borgensbeslut för
Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB

Ärendenummer: RS 2022/513
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Tidigare beslut om att ingå borgen såsom för egen skuld för
dotterbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
upphävs.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen
bestående av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
med dess dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand
Congress och Event Gotland AB ska göras om med målet att endast ett
direktägt bolag återstår, vilket bolag ska äga och förvalta
kongresshallsfastigheten, 2022-02-21, RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där
fullmäktiges beslut krävs.
Regionfullmäktige beslutade i april 2011 att Region Gotland skulle ingå borgen
såsom för egen skuld för Gotlands Industrihus AB låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta belopp om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Gotlands Industrihus AB har namnändrats till Gotlands näringslivsoch etableringsservice AB.
Beslutet om kommunal borgen för bolaget behöver upphävas genom ett nytt
beslut i regionfullmäktige.
Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolaget
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB har konstaterats att beslutet
om kommunal borgen för bolaget måste upphävas genom ett nytt beslut i
fullmäktige.
Förslaget till beslut bedöms inte påverka barnen, ekonomin, jämställdheten,
landsbygden eller miljön negativt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef,
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med Patrik Pettersson, chefjurist,
regionstyrelseförvaltningen.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

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

Regionfullmäktige 2011-04-26, § 93 Borgen för Gotlands Industrihus AB
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-21

Digital justering

Protokoll
Sida 11 (30)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Patrik Pettersson, chefsjurist

Ärende RS 2021/1834
Datum 16 mars 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Krav på folkbokförd på Gotland
Förslag till beslut i regionstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.

Ärendet

I medborgarförslag, som av regionfullmäktige överlämnats till regionstyrelsen
för besvarande, anförs sammanfattningsvis att för att äga en fastighet innanför
ringmuren ska vederbörande även vara folkbokförd på ön.
Lag om folkbokföring beslutas av riksdagen och tillämpas av Skatteverket.
Regionen saknar därför laglig möjlighet att genomföra medborgarförslaget,
varför det föreslås avslås.
Det kan för övrigt noteras att den tidigare lagstiftningen om förköp som
syftade till att möjliggöra något slags kontroll för kommunerna upphört (se
vidare regionfullmäktiges beslut den 24 september 2018, § 136).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-16
Medborgarförslag den 18 december 2021
Regionfullmäktiges beslut den 24 september 2018, § 136 rörande en motion om att
överhettad bostadsmarknad är till skada för öns utveckling

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Förslagsställaren
Registrator-rs
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RS AU § 67

Protokoll
Sida 12 (30)

Medborgarförslag. Krav på folkbokförd
på Gotland

Ärendenummer: RS 2021/1834
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

I medborgarförslag, som av regionfullmäktige överlämnats till regionstyrelsen
för besvarande, anförs sammanfattningsvis att för att äga en fastighet innanför
ringmuren ska vederbörande även vara folkbokförd på ön.
Lag om folkbokföring beslutas av riksdagen och tillämpas av Skatteverket.
Regionen saknar därför laglig möjlighet att genomföra medborgarförslaget,
varför det föreslås avslås.
Det kan för övrigt noteras att den tidigare lagstiftningen om förköp som
syftade till att möjliggöra något slags kontroll för kommunerna upphört (se
vidare regionfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 136).
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2021-12-18
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16

Digital justering

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Josefine Jessen, avdelningschef

Ärende RS 2022/501
Datum 17 mars 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Kraftiga kostnadsökningar för måltidsverksamheten
Förlag till beslut i regionstyrelsen



Informationen mottages.



Regionstyrelseförvaltningen ombeds återkomma med fördjupad
beskrivning och uppdaterad information till budgetberedningen i
maj 2022.

Sammanfattning

Sedan februari i år har kraftiga kostnadsökningar inom livsmedelssektorn skett
som en effekt av bland annat ökade kostnader för förpackningsmaterial, energi,
drivmedel, och andra insatsvaror. Kostnadsläget har sedan februari ytterligare
försämrats i och med det rådande världsläget.
Prisökningar på livsmedel från de grossister som Region Gotland i dag har
avtal med har ökat från och med 9 februari med 10-40%. De flesta livsmedel
påverkas av kostnadsökningen. Utifrån beräkningar bedöms i dagsläget
kostnadsökningarna på årsbasis landa på ca 3,1 miljoner kronor över budget.
Till detta tillkommer effekter på restauranger.
Region Gotland producerar varje dag ca 11.000 måltider och meny- och
receptplanering för de offentliga måltiderna är ett omfattande arbete som
kräver att meny och recept är klara flera månader innan de tas i bruk. Menyer
och recept är för 2022 i dagsläget beslutade fram till och med vecka 38. Att
justera menyn för året för att få en ekonomisk effekt som ger kostnader inom
nuvarande budgetram är inte möjligt. Att justera menyn skulle samtidigt ge
mycket negativa effekter på kvalitet i form av förändrat utbud, variation och
upplevd kvalitet. Justering av menyn för att möjliggöra lägre kostnader skulle
till exempel innebära fler sopp- och korvmåltider, färre måltider med fet fisk
och begränsningar i råkost- och grönsaksutbud eller standardtillbehör så som
mjölk och knäckebröd. Det finns också en möjlig risk att de offentliga
måltiderna med dessa justeringar inte skulle leva upp till de nationella
rekommendationerna gällande variation och näringsinnehåll.
I april kommer information från grossister om nya prisjusteringar.
Bedömning

Förvaltningen anser det rimligt att förvänta sig att de offentliga måltiderna
håller fortsatt god kvalitet och att vi kan leverera måltider enligt de nationella
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Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/501
Sida 2 (2)

riktlinjerna. Förvaltningen bedömer också det rimligt att tillsvidare arbeta
utifrån planerad meny och recept, att följa livsmedelskostnadsutvecklingen och
att återkomma till budgetberedningen i maj med uppdaterad information.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-03-17

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

RS AU § 68

Protokoll
Sida 13 (30)

Kraftiga kostnadsökningar för
måltidsverksamheten

Ärendenummer: RS 2022/501
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•
•

Informationen mottages.
Regionstyrelseförvaltningen ombeds återkomma med fördjupad
beskrivning och uppdaterad information till budgetberedningen i maj
2022.

Sammanfattning

Sedan februari i år har kraftiga kostnadsökningar inom livsmedelssektorn skett
som en effekt av bland annat ökade kostnader för förpackningsmaterial, energi,
drivmedel, och andra insatsvaror. Kostnadsläget har sedan februari ytterligare
försämrats i och med det rådande världsläget.
Prisökningar på livsmedel från de grossister som Region Gotland i dag har
avtal med har ökat från och med 9 februari med 10-40%. De flesta livsmedel
påverkas av kostnadsökningen. Utifrån beräkningar bedöms i dagsläget
kostnadsökningarna på årsbasis landa på ca 3,1 miljoner kronor över budget.
Till detta tillkommer effekter på restauranger.
Region Gotland producerar varje dag ca 11.000 måltider och meny- och
receptplanering för de offentliga måltiderna är ett omfattande arbete som
kräver att meny och recept är klara flera månader innan de tas i bruk. Menyer
och recept är för 2022 i dagsläget beslutade fram till och med vecka 38. Att
justera menyn för året för att få en ekonomisk effekt som ger kostnader inom
nuvarande budgetram är inte möjligt. Att justera menyn skulle samtidigt ge
mycket negativa effekter på kvalitet i form av förändrat utbud, variation och
upplevd kvalitet. Justering av menyn för att möjliggöra lägre kostnader skulle
till exempel innebära fler sopp- och korvmåltider, färre måltider med fet fisk
och begränsningar i råkost- och grönsaksutbud eller standardtillbehör så som
mjölk och knäckebröd. Det finns också en möjlig risk att de offentliga
måltiderna med dessa justeringar inte skulle leva upp till de nationella
rekommendationerna gällande variation och näringsinnehåll.
I april kommer information från grossister om nya prisjusteringar.
Bedömning

Förvaltningen anser det rimligt att förvänta sig att de offentliga måltiderna
håller fortsatt god kvalitet och att vi kan leverera måltider enligt de nationella
riktlinjerna. Förvaltningen bedömer också det rimligt att tillsvidare arbeta
utifrån planerad meny och recept, att följa livsmedelskostnadsutvecklingen och
att återkomma till budgetberedningen i maj med uppdaterad information.

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Josefine Jessen, avdelningschef,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-17

Digital justering

Protokoll
Sida 14 (30)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Lena Johansson, strateg

Ärende RS 2020/1714
Datum 17 mars 2022
Sida 1 (4)

Mottagare
Regionstyrelsen

Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033
Förlag till beslut i regionstyrelsen

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur godkänns och
överlämnas till Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning

Regeringen har gett länen möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. Länsplanerna ska vara
inlämnade till infrastrukturdepartementet senast den 30 april. Därefter
kommer regeringen att analysera länens förslag och fatta beslut om vilka
definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan. Efter regeringens beslut om
ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Den preliminära ekonomiska ramen för planperioden uppgår för Gotlands del
till 273 miljoner kronor. För de fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor
per år.
I planen föreslås åtgärder inom tre åtgärdsområden och två större objekt:
 Cykelutveckling
 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
 Statlig medfinansiering
 Klintehamn, korsning
 Visborg, korsning
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.
I juni 2021 lämnade regeringen direktiv för infrastrukturplaneringen.
Trafikverket gavs i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan för
utveckling av transportinfrastrukturen 2022–2033. Samtidigt gavs
länsplaneupprättarna förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och
fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur avseende samma period.
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Enligt direktivet ska planen redovisas till regeringskansliet
(infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022. Förslaget ska då vara
remitterat och sammanställt. Därefter kommer regeringen att analysera länens
förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas
respektive länsplan. Efter regeringens beslut om ramar ska
länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som
regional nivå. Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska
målen, etappmålen avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen och
ett trafikslagsövergripande synsätt, liksom regionala strategier och
systemanalyser.
I redovisningen ska förslag till åtgärder lämnas för de preliminära
planeringsramarna. De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår
preliminärt till 273 miljoner kronor. Regeringens direktiv anger att medlen ska
fördelas relativt jämnt mellan åren, vilket innebär drygt 21 miljoner kronor per
år. Under planperiodens fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor per år
efter justering utifrån upparbetning av ramarna under perioden 2018–2021.
Planförslaget innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till statliga
åtgärder med 75 procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Statlig
medfinansiering kan beviljas med upp till 50 procent av en åtgärds
totalkostnad.
Förslaget är fördelat på tre åtgärdsområden; trafiksäkerhet och
kollektivtrafikåtgärder samt cykelutveckling på det statliga vägnätet, och statlig
medfinansiering. Två större objekt föreslås också i planen.
Objektet Klintehamn korsningsåtgärd innebär byggandet av en
cirkulationsplats på väg 140 mellan tätorten och de målpunkter som finns inom
hamnområdet i Klintehamn. Kostnaden beräknas uppgå till 20,4 miljoner
kronor. Åtgärden inklusive planläggningsarbete och upphandling föreslås
utföras under perioden 2022–2027.
Objektet Visborg, cirkulationsplats innefattar bland annat att en
cirkulationsplats ersätter trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan, liksom
en planskild passage för cykel- och gångtrafik förbi Färjeleden. Kostnaden
beräknas uppgå till 43,6 miljoner kronor. Arbetet med vägplan för åtgärden
föreslås starta år 2028. Vägplanearbetet väntas ta fyra år, upphandlings- och
byggskedet likaså. Åtgärden hinner därmed inte avslutas inom ramen för denna
länsplan.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/1714
Sida 3 (4)

Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden

Namngivna objekt
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%

Gotlands förslag till länsplan har varit utsänt på remiss. En sammanställning
och sammanfattning av inkomna remissvar finns i bilaga och förändringar
gjorda med anledning av remissvaren redovisas i planförslaget. Remissvaren
bifogas även i sin helhet.
Enligt uppdraget ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, den bifogas.
Bedömning

Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur är framtaget enligt de
riktlinjer regeringen gett. Underlaget är remitterat för synpunkter som medfört
några förändringar i det nu aktuella förslaget.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, ska regionerna
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. För att
länsplaneupprättarna ska kunna ta del av nationella medel för infrastruktur gav
regeringen i juni 2021 regionerna möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
2. Ekonomiskt perspektiv

I länsplanen finns möjlighet att med statliga medel medfinansiera kommunala
trafikinvesteringar med max 50 %. Tekniska nämndens arbetsutskott har
noterat att det under perioden 2022-2033 finns 68 miljoner tillgängliga för
medfinansiering av olika projekt. För att Region Gotland ska kunna
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tillgodogöra sig dessa medel måste motsvarande belopp budgeteras i Regionens
budget under perioden.
3. Barnperspektiv

I underlaget beskrivs oskyddade trafikanters behov, till vilka barn och unga
(och äldre) ofta hör.
4. Jämställdhetsperspektiv

I underlaget för planen beskrivs i viss utsträckning skilda gruppers olika
användning av kommunikationsmedel.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

I underlaget beskrivs Gotlands förutsättningar, bland annat vad gäller det väl
spridda boendet och näringslivet, vilket därmed gör att behovet av ett säkert
och funktionellt vägnät gäller hela Gotland.
6. Klimat och miljöperspektiv

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Den är avgränsad till fyra
fokusområden. Den visar relativt liten påverkan på fokusområde klimat,
mycket liten påverkan på fokusområde landskap, positiv påverkan på
fokusområde livskvalitet och hälsa samt liten eller ingen påverkan på
luftkvaliteten. Planen bedöms i huvudsak ha en något positiv påverkan på
relevanta miljömål och bedöms medverka till uppfyllelse av de
transportpolitiska målen.
Beslutsunderlag
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Sammanfattning
Region Gotland har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur. Länstransportplanen är trafikslagsövergripande och gäller för perioden 2022–2033. Tilldelad planeringsram är 273 miljoner kronor. Regeringens direktiv anger
att medlen ska fördelas relativt jämnt mellan åren, vilket innebär drygt 21 miljoner kronor
per år. Under planperiodens fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor per år efter justering utifrån upparbetning av ramarna under perioden 2018–2021.
Länstransportplanen ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell som regional nivå. Särskilt viktiga utgångspunkter är de transportpolitiska målen och den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Länsplanens inriktning kan sammanfattas i orden tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
Planen innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till statliga åtgärder med 75
procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Länsplanen innebär vidare en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder respektive 18 procent till trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder.
Vad gäller trafiksäkerhet och kollektivtrafik bedömer Trafikverket att en större del av medlen under planperioden behöver prioriteras till att förbättra sidoområden och korsningar,
liksom åtgärder för säkra gång- och cykelpassager och separering och anpassning av hastighetsgränser på stråk med många fotgängare och cyklister. Inom åtgärdsområdet kan även
tillgänglighetsanpassning av hållplatser finansieras.
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Cykelåtgärder bör enligt Trafikverket syfta till att främja arbetspendling och en säker cykling året runt genom separering från motortrafik. I Visby kan det bland annat handla om
att åtgärda de brister som har identifierats kopplat till färjeterminalen och de stora flöden
av cyklister och fotgängare som periodvis rör sig kring färjeterminalen. På övriga Gotland
bör åtgärderna riktas främst mot brister som är kopplade till turism och rekreation samt till
barn och ungas möjligheter att säkert vistas i trafikmiljön. Åtgärder kopplat till kollektivtrafiken och hållplatser är också viktiga för att främja kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik på hela Gotland.
Två objekt namnges i planen. Objektet Klintehamn korsningsåtgärd innebär byggandet av
en cirkulationsplats på väg 140 mellan tätorten och de målpunkter som finns inom hamnområdet i Klintehamn. Kostnaden är beräknad till 20,4 miljoner kronor. Åtgärden inklusive
planläggningsarbete och upphandling utförs under perioden 2022–2027.
Objektet Visborg, cirkulationsplats innefattar bl.a. att en cirkulationsplats ersätter trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan liksom en planskild passage för cykel- och gångtrafik
förbi Färjeleden. Kostnaden är beräknad till 43,6 miljoner kronor. Arbetet med vägplan för
åtgärden föreslås starta år 2028. Vägplanearbetet väntas ta fyra år, upphandlings- och byggskedet likaså. Åtgärden hinner därmed inte avslutas inom ramen för denna länsplan.
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Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor1
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden2

Namngivna objekt3
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Till länsplanen biläggs
en miljökonsekvensbeskrivning.

1
2
3

För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer i avsnitt 5.4
Läs mer i avsnitt 5.3
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1. Länstransportplan 2022–2033
Det här kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund kring Region Gotlands uppdrag kopplat till transportsystemet samt det nationella uppdraget att ta fram en regional transportinfrastrukturplan.
1.1 Vad är en länstransportplan

Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Det är en del i
den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret
att upprätta och fastställa länsplanen. Det ingår som en del i det regionala utvecklingsansvaret och finns reglerat i lagen om regionalt utvecklingsansvar. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Trafikverket ansvarar för genomförande av planen genom årliga anslag från regeringen.
Planperioderna sträcker sig över tolv år med löpande revidering vart fjärde år. En teknisk
justering kan göras vartannat år om behov av detta uppkommer.
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Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur styr vad länsplanerna ska omfatta:
1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt
2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.,
3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
transportsystemet som bör redovisas i planen, och
5. bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
Förordning (2019:667).
I länsplanen kan även investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur ingå.
Enligt Miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning genomföras vid framtagande av länsplan. Inom ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas där
den positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen antas
medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Det gäller även rimliga alternativ med
hänsyn till planens innehåll, huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer
och program.
1.2 Direktiv

Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan
för utveckling av transportinfrastrukturen 2022–2033.4 Samtidigt gavs länsplaneupprättarna
förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur avseende samma period.

4

För direktiven i sin helhet, se uppdrag-att-ta-fram-forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf (regeringen.se)
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Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande synsätt (se mer i
kapitel 2). 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas. Länsplanen åtföljs av en miljökonsekvensbeskrivning.
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 uppgår preliminärt till 273 miljoner kronor, efter avräkning
mot länsplan 2018–2029.
1.3 Nuvarande planer
1.3.1 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018–2029

Gotlands nuvarande länsplan fastställdes i november 2018. Planen fördelas med drygt 65
procent till statlig finansiering och med drygt 30 procent till medfinansiering. Perioden
2018–2021 prognosticeras 60 miljoner kronor av planen ha upparbetats, jämfört med planerade 95 miljoner kronor. Åtgärderna som har utförts under perioden utgörs i sin helhet
av åtgärder på det statliga vägnätet. Medfinansieringsåtgärder till en summa av ca 18 miljoner kronor har beviljats, men inga pengar har utbetalats då ingen av dessa åtgärder ännu genomförts.
Det enskilt största objekt som färdigställdes under perioden var gång- och cykelvägen mellan Västergarn och Klintehamn. Övriga åtgärder har exempelvis varit trafiksäkerhetsåtgärder och sidoområdesåtgärder för att upprätthålla utpekade vägars standard.
1.3.2 Nationell plan

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Eftersom Gotland inte har vare sig större vägar eller järnvägar har
inte regionen någon del av nyinvesteringar som finansieras via den nationella planen. Underhållsåtgärder på väg finansieras via nationell plan. Övrig finansiering i nationell plan som
kan vara aktuella för Gotland är sjöfartsåtgärder och mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd samt farledsåtgärder.
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2. Utgångspunkter
Här beskrivs europeiska, nationella och regionala mål med bäring på infrastrukturplaneringen, tillsammans med andra centrala utgångspunkter för denna planomgång.
2.1 Europeiska

Det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) är en EU-förordning som syftar till
att förbättra logistiken inom infrastruktur och transporter i unionen, samt skapa ett hållbart
och koldioxidsnålt transportsystem. TEN-T är multimodalt vilket innebär att det inkluderar
alla trafikslag (väg, järnväg, sjöfart, flyg). I TEN-T finns utpekade stomnätskorridorer, som
ska knyta ihop Europas viktigaste urbana knutpunkter till 2030 och som samtliga regioner
ska ha åtkomst till år 2050. The Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor
(ScanMed-korridoren) är den längsta av de utpekade stomnätskorridorerna och sträcker sig
från södra Europa och in i Sverige. Inom ramen för det storregionala transportpolitiska arbetet inom En Bättre Sits är man eniga om vikten av att hela Stockholm–Mälarregionen ses
som en del i ScanMed-korridoren och att samtliga län i En Bättre Sits-samarbetet omfattas
och namnges i ScanMed-korridoren samt att dessa kan ta del av EU:s program och fonder
inom området för infrastruktur.
EU:s strategi för Östersjöregionen är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU
och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön.
Ett av de tre huvudmålen är att länka samman regionen.
För Gotlands del är det viktigt att tillgängligheten för samtliga regioner, också öar, säkerställs. Det behövs samverkan med regioner på fastlandet för att säkerställa en god access till
de europeiska stomnätskorridorerna. Viktiga noder på Gotland är Visby flygplats och Gotlands hamnar. Även flygplatserna i Stockholmsområdet, Arlanda och Bromma, liksom
Gotlandstrafikens fastlandshamnar Nynäshamns hamn och Oskarshamns hamn är av stor
betydelse för Gotland. Betydelsefulla stråk är pendeltåg och väg 73 Nynäshamn – Stockholm, samt E22 och väg 37 och 47 vid Oskarshamn.

2.2 Nationella
2.2.1 De transportpolitiska målen

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga
transportpolitiken, fungerar som utgångspunkt för statens åtgärder inom transportområdet
och utgör grunden för länsplanen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Till det övergripande målet kommer de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet handlar om tillgänglighet och innebär att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa och innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvar7 (43)
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ligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa. Regeringen bedömer att funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det övergripande transportpolitiska målet ska
nås.
Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70
procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Ytterligare ett etappmål handlar om trafiksäkerhet. Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras och antalet allvarligt
skadade inom respektive trafikslag ska minska med minst 25 procent till år 2030.
2.2.2 Planeringssystemet

Inför planeringen av ett nytt objekt eller en ny åtgärd kopplad till de statliga vägarna genomför Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Framtagande av en ny ÅVS kan initieras
både av Trafikverket och av regionen. Syftet är att jämföra alla tänkbara åtgärder för att
hitta den mest samhällsekonomiskt lönsamma lösningen på det uppkomna behovet. Detta
görs med utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Metoden går ut på att åtgärder ska provas förutsättningslöst i fyra steg innan beslut:
1. Tänk om – överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt
valet av transportsätt.
2. Optimera – åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur.
3. Bygg om – begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt – i de fall behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större ombyggnationsåtgärder.
I dagsläget får inte länsplanens ekonomiska ram användas för statlig medfinansiering till
kommunala icke-fysiska åtgärder i enlighet med steg ett och två i fyrstegsprincipen.
Arbetet med kommande länsplan behöver både ske utifrån ett lite längre tidsperspektiv, där
det handlar om att prioritera vilka behov som ska utredas vidare i nya ÅVS, och utifrån ett
kortare perspektiv, som handlar om vilka konkreta åtgärder från gjorda ÅVS som ska prioriteras in i länsplanen för att genomföras. Det är viktigt att säkerställa att det alltid finns
ÅVS att prioritera in åtgärder ifrån.
Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

2.3 Storregionala
2.3.1 En bättre sits

Eftersom transporter och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen finns behov av
samarbete för mer samordnade transportlösningar över ett större område. Region Gotland
är en del av En Bättre Sits – ett storregionalt samarbete i infrastruktur- och transportfrågor
som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland. En Bättre Sits har tagit fram en gemensam systemanalys av Stockholm–Mälarregionens transportinfrastruktur: Framtidens resor Storregional
systemanalys för Stockholm–Mälarregionen. Systemanalysen är ett måldokument till vilket
länsplanerna för regional transportinfrastruktur kopplas och ett inspel till den nationella åtgärdsplaneringen. Målen i systemanalysen är att skapa ett transportsystem:
8 (43)
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Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till
attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm–Mälarregionen
Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt
Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet
Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling.

För att uppnå de övergripande målen har följande funktioner i infrastrukturen prioriterats:
 Förbättrad tillgänglighet i de storregionala stråken in mot Stockholm, i de centrala delarna av Stockholm samt till/från Stockholms regionala stadskärnor.
 Förbättrad tillgänglighet i de regionala tvärförbindelserna.
 Fokus på ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken som grund – utveckla en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik.
 Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg och med
sjöfart.
 Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft genom Arlanda, TEN-T och Östersjötrafiken.
 Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter.
I En Bättre Sits Storregional Godsstrategi pekas fyra övergripande prioriteringar ut:
 Samverkan för en ledande internationell logistikregion.
 Effektiv och hållbar struktur med noder och länkar.
 Minskad miljö- och klimatpåverkan.
 Transporter i både stad och land.
2.4 Regionala

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

2.4.1 Vårt Gotland 2040

Den regionala utvecklingsstrategin är styrande för alla övriga planer och program i regionen. I Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, är stärkt tillgänglighet en
av prioriteringarna. Det ska uppnås genom inriktningarna:
 Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem.
 Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden.
 Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar.
 Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur.
Detta väntas bidra till effektmålen:
 God tillgänglighet och hållbara kommunikationer.
 God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet.
 Ett klimatneutralt Gotland.
 God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar.
 En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor.
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Arbetet mot de långsiktiga målen konkretiseras i tre program för samhandling – så kallade
genomförandeprogram. De första genomförandeprogrammen tas fram med sikte på 2027
och har följande inriktningar:
 Näringslivets förutsättningar och innovation
 Klimat, energi och miljö
 Social välfärd
Mat- och livsmedelsnäringen och besöksnäringen är två av Gotlands prioriterade s.k. styrkeområden. För dessa områden finns särskilda strategier framtagna. De är Gotlands regionala mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025 och Regional besöksnäringsstrategi för Gotland.
Inom klimat- och energiområdet är viktiga utgångspunkter även Gotlands energi- och klimatstrategi, Plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel samt
regeringens arbete med elektrifiering av transportsektorn.
2.4.2 Energipiloten

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Energimyndigheten har i uppdrag från regeringen att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Våren 2019 kom
Energimyndighetens färdplan Energipilot Gotland som ska möjliggöra för Gotland att nå
energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige. Färdplanen innehåller sju åtgärdsområden med åtgärder som tillsammans ska öka försörjningstryggheten, minska utsläppen av
växthusgaser, öka andelen förnybar elproduktion, konkurrenskraften och ekologisk hållbarhet samt förhoppningsvis ge lärdomar och inspiration till både resten av landet och utanför:
 Lokal förankring
 Flexibelt och robust elsystem
 Klimatsmart industri
 Transporter
 Resurseffektiv bebyggelse
 Areella näringar
 Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor
Energimyndigheten samordnar arbetet med att genomföra färdplanen och ansvarar för att
tillvarata lärdomar och resultat från omställningsarbetet.
För lokal förankring och för att visualisera omställningen har Energicentrum Gotland etablerats. Det ska fungera som en regionalt sammanhållen arena där teknik, affärsmodeller
och regelverk kan testas.
2.4.3 Översiktlig planering

Länsplanen har nära samband med och koppling till den fysiska planeringen. För Gotlands
del gäller det framför allt översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna. Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden bör användas för
att stödja regionens målsättningar. I infrastrukturavsnittet tas bl.a. hamnar, vägar, gator och
10 (43)
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cykelvägar upp. Under 2021 pågår arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för
Gotland.
Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner tas fram för avgränsade områden och ligger sedan till grund för
dess fortsatta detaljplaneläggning. Planerna syftar till att fördjupa, precisera och applicera
intentionerna i översiktsplanen, med fokus på utvalda områdens särskilda behov, möjligheter och begränsningar, samt till att vara vägledande i balansgången mellan utveckling och
bevarande i detaljplanering och bygglovsprövning.
På Gotland finns idag fördjupade översiktsplaner för Visby, Fårö, Storsudret och Burgsvik
samt Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Visborgsområdet

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Visborgsområdet i södra Visby är till huvuddelen ett före detta regementsområde som omfattar cirka 450 hektar. Visborgsområdet är Visbys och Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera decennier. Här planeras en stadsdel för cirka 4 000 bostäder, utveckling av befintliga verksamhetsområden och anslutande grönområden.
Följande mål för Visborgsområdet anges i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby –
Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 (KF, 2009-12-14, § 172):
Visborg och Södra häl
larna ska utvecklas till en stadsdel i Visby
som tydligt knyter an till staden.
Visborgsområdets och

Södra hällarnas utbyggnad påbörjas som
en utveckling av staden söderut och som
en förtätning av redan bebyggda delar.
Södra hällarna är ett stads
nära sammanhängande strövområde
med höga naturvärden och rekreativa
kvaliteter som ska värnas.
Idrotten ska ges möjlighet

att utvecklas och samordna sig inom det
utpekade idrotts- och rekreationsområdet.

En strukturplan har tagits fram för en första utbyggnadsperiod. Planen godkändes av regionfullmäktige 2016-04-25, § 61 och ger inriktningen för de norra och centrala delarna av
regementsområdet för en tioårsperiod (2016–2025). Strukturplanen ger riktlinjer som stöd
för kommande detaljplaner och markanvisningar. Av strukturplanen framgår att avsikten är
att Visborgsområdet stadsbyggnads- och innehållsmässigt ska integreras med staden, Visby,
och även på sikt med Vibble.
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Kvalitetsprogrammet för Visborg, liksom för fördjupningsområde Norra Visborg samt del
av Regementsområdet, godkändes och beslutades av regionstyrelsen 2020-11-25 § 337.
Kvalitetsprogrammet är ett underlag och komplement till bland annat utbyggnad av infrastruktur samt kommande detaljplaner.
Inom ramen för exploateringsprojekt Visborg ska en gång- och cykeltunnel byggas i Färjeledsrondellen, vid den östra tillfarten från Färjeleden. Trafikverket ansvarar för att planera,
projektera och genomföra åtgärden. Det förs också diskussioner om att finansiera en gångoch cykelbro över Färjeleden inom ramen för projektet. Denna ligger tillsvidare med som
en del i det namngivna objektet Visborg, cirkulationsplats.5
Program Klintehamn 2030

Program Klintehamn 2030 godkändes av regionfullmäktige 2019-09-23 § 224. Programmet
innehåller utgångspunkter, strategier och mål för den framtida utvecklingen av Klintehamn.
I programmet har bl.a. konsekvenserna avseende trafik- och tillgänglighetsfrågor utretts,
mot bakgrund av utvecklingen av hamnområdet där delar av verksamheten i Visby hamn
flyttats över till Klintehamn.
SMA Minerals har ansökt om att utöka sin brytning av kalksten i Klintehamn. Om planerna
förverkligas kommer det sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter i och i anslutning till Klintehamn med risk för medföljande störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker. En åtgärdsvalsstudie om trafiken till och från Klinte bergtäkt är påbörjad under
våren 2021 för att identifiera vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver genomföras om utökat brytningstillstånd ska kunna godkännas.
2.4.4 Cykelplan Visby 2015–2025

År 2015 antogs cykelplan Visby 2015–2025. Där identifieras flera brister och behov kopplat
till cykelvägnätet i staden. I planen pekas bland annat saknade länkar ut i huvudvägnätet,
varav vissa går längs statliga vägar. I cykelplanen beskrivs även andra behov så som separering av gående längs huvudvägnätet, nya cykelparkeringar vid större målpunkter och knutpunkter för kollektivtrafik, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar och vid skolor
samt förbättrad vägvisning.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

2.4.5 Trafikförsörjningsprogram

Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Det innebär att regionen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Regionfullmäktige antog 2019-02-25 § 95 ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. I det
beskrivs hur kollektivtrafiken på Gotland ska utvecklas fram till år 2030. Trafikförsörjningsprogrammet har fem övergripande mål: större attraktivitet, förbättrad tillgänglighet,
ökad nåbarhet, reducerad miljöpåverkan och förbättrad resurseffektivitet. Dessa mål ska
nås genom regelbundna avgångar, bra anslutningar, hög tillförlitlighet, snabba förbindelser,
förnyelsebara drivmedel, liksom av en integrerad planering och fördjupad samordning av
allmän och särskild kollektivtrafik. Dessutom ska kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning förbättras. Region Gotland har påbörjat arbetet för att nå
målen i trafikförsörjningsprogrammet.
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Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

I trafikförsörjningsprogrammet anges tre utbudsnivåer i kollektivtrafiken. Större tätorter,
med mer än 750 invånare, ska knytas till stomlinjer med minst timmestrafik på vardagar.
Mindre tätorter ska knytas till kompletteringslinjer med minst varannan timmestrafik på
vardagar. I områden som ligger långt ifrån stomlinjer och kompletteringslinjer ska den anropsstyrda trafiken utvecklas. Anropsstyrd trafik kan bestå av både linjelagd anropsstyrd
trafik och områdesbaserad trafik.
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3. Förutsättningar
Det här kapitlet syftar till att ge en översikt av Gotland och dess befolkning, arbetsmarknad, pendlingsmönster, tillgänglighet och klimat och miljö. Statistiken är om inget annat anges hämtad från Statistiska Centralbyrån.
3.1 Gotlands läge

Gotland ligger mitt i Östersjön vilket gör god tillgänglighet med färja och flyg nödvändigt.
Kommunikations- och trafiksystemen är avgörande för många människors tillgänglighet till
arbete, studier, service och fritid liksom för en stor del av näringslivets tillgänglighet till
marknader och produktionsområden. Fungerande kommunikationer är också viktigt ur ett
totalförsvarsperspektiv i och med det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland.
För att kunna dra nytta av närheten till stora marknader; Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige, krävs en mycket god tillgänglighet i form av ett väl fungerande transportsystem och en anpassad infrastruktur samt goda kopplingar till fastlandstrafiken. På så vis kan
Gotland bli en del av den pågående regionförstoringen och få del av de större regionernas
utbud av service, varor, utbildning, arbete och vice versa. Det omfattande, närliggande befolknings- och kundunderlaget kan också öka intresset för företagande och turism på Gotland.
3.2 Demografi

Gotland är Sveriges 39:e största kommun, men landets minsta region sett till antalet invånare. Det är en växande landsbygdsregion och under år 2020 passerades för första gången
60 000 invånare. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning från maj 2020 beräknas Gotland år
2030 ha 64 800 invånare och år 2040 cirka 67 700 invånare. Det är en större procentuell befolkningsökning än i riket. Befolkningsökningen kommer av att fler flyttar till än från Gotland och består framför allt av inrikes omflyttning. Befolkningen ökar mest i Visby och i
områden längs med kusten med pendlingsavstånd till Visby.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Gotland är det län som har högst medelålder för både kvinnor och män. Perioden 2000–
2020 ökade antalet personer över 65 år med mer än 50 procent. Under samma tidsperiod
minskade såväl antalet barn och ungdomar som antalet personer i yrkesaktiv ålder (20–64
år). Mot senare delen av tidsperioden har dock en befolkningsökning skett i samtliga tre
grupper, även om det för personer i yrkesaktiv ålder bara handlat om någon procent. År
2020 var drygt hälften av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, i yrkesaktiv ålder.
Alla åldersgrupper prognosticeras att fortsätta öka i antal, men som andel av befolkningen
ökar bara de äldsta, 80 år och äldre, och de unga vuxna, 16–24 år. Sammantaget innebär
detta att andelen personer i yrkesaktiv ålder minskar och att försörjningsbördan på Gotland
ökar. En minskad andel personer i yrkesaktiv ålder riskerar också att leta till en ökande brist
på arbetskraft. Redan idag upplever en fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet att det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens.6

6

Uppgift från Vårt Gotland 2040.
14 (43)

Region Gotland

Förslag. Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur
2022–2033
Ändringar sedan
RSAU 6 april
gulmarkerade sid 27, 32, 34, 40.

Rörligheten är högst bland ungdomar, både avseende inflyttning till och utflyttning från
Gotland. Flyttningsnettot är negativt gruppen 20–29-åringar men positivt i de flesta övriga
åldersgrupper. Stockholm–Mälardalen är den dominerande målpunkten och utgångspunkten för flyttningarna.
3.3 Boende och tillgänglighet

Visby är Gotlands enda stad och dominerar såväl i storlek med 25 000 invånare som i fråga
om tillgång till offentlig och kommersiell service och arbetstillfällen. Ytterligare cirka 13
000 personer bor i någon av Gotlands tätorter, medan övriga, närmare 40 procent bor på
landsbygden. De som bor på landsbygden bor i hög grad glest och utspritt. Bebyggelsestrukturen ställer höga krav på väl fungerande kommunikationer. Den skapar också utmaningar exempelvis i fråga om underlag för kommersiell och offentlig service. Stora delar av
ön liksom viktiga målpunkter, så som flygplatsen, är idag svårtillgängliga utan bil.
Hemse på södra Gotland med nära 1800 invånare och Slite på norra Gotland med omkring
1500 invånare, är efter Visby de två största serviceorterna. Även Klintehamn, Roma och
Fårösund är större orter med ett relativt stort serviceutbud. På pendlingsavstånd från Visby
finns de större orterna Tofta, Vibble–Västerhejde och Väskinde–Själsö. Mindre tätorter
med mellan 200 och 500 invånare är på södra Gotland Havdhem, Stånga och Burgsvik, och
på norra Gotland Lärbro och Tingstäde.
Boendet är fördelat på 60 procent småhus och 33 procent flerbostadshus, resterande är övrigt boende. År 2020 fanns cirka 12300 fritidshus på Gotland, varav många ägs av personer
som inte är mantalsskrivna på ön.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även
tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och arbetsplatser är viktiga. Bilden visar avstånd i kilometer till olika servicepunkter. Den visar att
avstånden till affär, posttjänster och apotek är längst för boende på delar av östra och mellersta Gotland, samt på sydspetsen liksom allra längst norrut.

Källa: Pipos serviceanalys, hämtad 2021-06-18
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3.4 Pendling och resvanor

Viljan och möjligheten till att pendla och att pendla kollektivt påverkas bland annat av familjebilden och behov att uträtta olika typer av ärenden i anslutning till arbetsdagen. I
Visby som största tätort finns huvuddelen av arbetstillfällena och därmed den största inpendlingen. 2019 hade Visby ett positivt pendlingsnetto om ca 4800 personer. Drygt hälften av de med arbete i Visby, både bor och arbetar där. Fler kvinnor än män pendlar till
Visby. Även Slite och Hemse, som de största serviceorterna, har positiva pendlingsnetton.
Pendling med bil dominerar, och kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen.
Gotland är också det biltätaste länet med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år
2020. Stockholms län har den lägsta personbilstätheten med 399 personbilar i trafik per 1
000 invånare.7
Resandet med kollektivtrafik är lågt på Gotland och regelbundet resande i kollektivtrafiken
görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt.8 Landsbygdstrafiken på Gotland
omfattar tretton linjer. Turtätheten är högst på linjerna mellan Visby och de största tätorterna. Inom Visby drivs stadstrafik på sex linjer. Till det kommer närtrafiken som kör två
dagar i veckan till närmaste tätort och där man kan förbeställa resa. Linjenätet ska utvecklas
mot mer anropsstyrd trafik och fordon ska kunna användas mer flexibelt.
Val av färdmedel ses generellt skiljas åt mellan kvinnor och män. Framför allt använder
män bil mer än kvinnor och kvinnorna står för en högre andel resor med kollektivtrafik.
Diagrammen nedan visar val av färdmedel för arbetspendling hos anställda i Region Gotland 2020, respektive huvudfärdmedel för samtliga resor bland samtliga kommuninvånare
2018.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Val av färdmedel i arbetspendling, anställda Region Gotland

Källa: Resvaneundersökning 2020, Genomförd bland anställda på Region Gotland som en del av projektet Hållbara transporter

7
8

Källa: Trafikanalys, Fordon i län och kommuner 2020
Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, RS 2018/204, 2019-02-25
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Huvudfärdmedel resor totalt, invånare Gotland

Källa: Resvanor i Region Gotland 2018, Trivector

Till fastlandet pendlade 2100 personer från Gotland 2018, ungefär hälften av dem till
Stockholms län. Över 1200 personer pendlade till Gotland, varav hälften av dem från
Stockholms län. Coronapandemins effekter på pendlingen har märkts både vad gäller pendlingen till och från ön och pendlingen på ön. Flera arbetsplatser har ställt om till hemarbete
vilket framförallt påverkat efterfrågan på flygstolar och kollektivtrafik. Sannolikt kommer
mönstret med mer hemarbete leva kvar även efter pandemin och därmed ha ändrat våra
resbehov och resvanor även på längre sikt.
3.5 Näringsliv och arbetsmarknad

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

År 2019 fanns drygt 28000 förvärvsarbetande på Gotland, ungefär jämnt fördelat mellan
kvinnor och män. Förvärvsfrekvensen för kvinnor var högre på Gotland än i riket, medan
förvärvsfrekvensen för män låg på samma nivå som i övriga riket.
Den gotländska näringsstrukturen skiljer sig från andra län med en högre andel företag och
sysselsatta inom de areella näringarna, mineralutvinning och inom branscher kopplade till
besöksnäringen. Också andelen förvärvsarbetande inom offentlig förvaltning och försvar
överstiger andelen i andra län. Det är också inom denna näringsgren som sysselsättningsökningen varit som störst under 2010-talet. Också inom exempelvis byggverksamhet, hotell
och restaurang och vård och omsorg skedde en sysselsättningsökning under perioden.
Högst andel sysselsatta finns inom den offentliga sektorn, vilket stämmer väl överens med
mönstret i andra län. Många branscher på Gotland präglas av en stor säsongsvariation.
Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag. År 2019 var antalet nystartade företag per tusen invånare högre på Gotland än i samtliga andra län förutom Stockholm.9 Ungefär 15 procent av de förvärvsarbetande utgjordes samma år av

9

Källa: Tillväxtanalys, Regionfakta, 2019
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egenföretagare vilket var högst andel i landet. Cirka 70 procent av företagen drivs av män,
vilket stämmer överens med mönstret i övriga län.
Uppsala universitet Campus Gotland är ett campus inom Uppsala universitet beläget i
Visby vid Almedalen. Campus Gotland har cirka 2300 helårsstudenter, varav cirka 1 400
campusstudenter, och cirka 200 anställda. Målsättningen är att 1 700 helårsstudenter ska
finnas på campus.
Gotland har tre utpekade styrkeområden: besöksnäringen, mat- och livsmedelsnäringarna
samt näringslivets energiomställning. Två av dessa näringar är starkt kommunikationsberoende. Besöksnäringen har som vision att Gotland ska vara norra Europas mest hållbara och
attraktiva resmål 2027. Kommunikationerna till och från Gotland är därmed avgörande.
Gotland är en stor besöksdestination. Antalet invånare mer än fördubblas under de mest
intensiva sommarveckorna. Liksom den fasta befolkningen bor besökarna spritt över Gotland och tillsammans med det faktum att besöksmålen finns över hela ön gör det tillgängligheten på det gotländska vägnätet viktig. För mat- och livsmedelsnäringarna är väl fungerande färjetrafik, infrastruktur och hamnar avgörande. Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna är omfattande då huvuddelen av produktionen exporteras, framför allt via hamnarna i Visby och Klintehamn. För denna näring krävs framkomlighet på
väg för breda, långsamtgående maskiner och transporter. Det samma gäller för sten- och
cementindustrins transportvägar till hamnarna. Generellt behövs god bärighet och framkomlighet för tunga fordon.
3.6 Miljö och klimat

Diagrammet nedan visar att de klimatpåverkande utsläppen från hushåll, småskalig industri
och transporter på Gotland totalt sett minskade mellan 1990 och 2019. Klimatmålet för
transportsektorn innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med
år 2010. Det svenska målet för utsläppsminskning inom ESR är minus 63 procent 1990–
2030.10 För att målet också ska vara i linje med Parisavtalet krävs ytterligare utsläppsminskningar (se diagram). För att nå de nationella klimatmålen till 2030 för olika sektorer, är utsläppen från transporter och arbetsmaskiner stora utmaningar på Gotland.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Region Gotland har ännu inte antagit egna klimatmål för 2030. Vårt Gotland 2040 anger
klimatneutralitet 2040 som mål.

10 EU-ESR (Effort Sharing Regulations) är all energianvändning inom EU som inte ingår i EU-ETS (Emission Trade Scheme), EU:s system
för handel med utsläppsrätter. Inom EU finns en nationell fördelning av hur stor del av utsläppen i ESR som ska tas av respektive nation,
för att nå det gemensamma utsläppsmålet för EU.
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Klimatpåverkande utsläpp från hushåll, småskalig industri och transporter på Gotland, kiloton CO2ekv/år11

Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Utsläpp från transportsektorn på Gotland, kiloton CO2

Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021

11 Stenindustrin orsakar stora utsläpp från processer och värmeproduktion som inte visas här. De ingår i ETS, storskalig industri (för export), inte relaterade till energianvändning i lokalsamhället. Om dessa utsläpp inkluderats hade bilden blivit en annan och visat på en
knappt mätbar minskning av utsläpp från Gotland under perioden. Jordbruk ger utsläpp från mulljordar och djurhållning; klimatpåverkande, men ej energirelaterade.
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Transporterna svarade år 2019 för nära 65 procent av Gotlands fossila klimatpåverkande
utsläpp inom ESR-sektorerna (exklusive mineralindustrins utsläpp, ETS ). Om även arbetsmaskiner adderas blir andelen drygt 75 procent.
Utsläppen från transportsektorn ökade med 11,8 procent mellan åren 1990 och 2019. Utsläppsökningar har skett inom sjöfarten och sett till lastbilstransporter. I sjöfartens utsläpp
ingår förbipasserande sjöfart och delar av färjetrafiken. Utsläppen från personbilar har
minskat under perioden vilket sannolikt både beror på att utsläppen per bil minskat under
perioden och ökad inblandning av biobränsle.
I den nationella strategin för klimatanpassning finns sju utmaningar som har identifierats
som särskilt prioriterade för arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Inom två av
dessa har infrastruktur lyfts fram: Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag samt Översvämning som hotar samhällen, infrastruktur och företag. Framför allt vägnätet är sårbart särskilt genom ökad nederbörd och medföljande flöden.
3.6.1 Vattenskyddsområden

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan ytoch grundvatten via spricksystem. Flera statliga vägar går i anslutning till, eller korsar, utpekade vattenskyddsområden där åtgärder behöver vidtas för att skydda vattentäkterna från
föroreningar orsakade av vägtrafiken. Det är viktigt att långsiktigt skydda allmänna vattentäkter från påverkan av både kvalitet och kvantitet.
3.6.2 Kultur- och landskapsvärden

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

På Gotland har många kulturhistoriska värden bevarats och det är viktigt att de fortsatt får
vara en del av landskapsbilden. Bland annat finns ett stort antal alléer, milstolpar, artrika
vägkanter och kulturvägar som Trafikverket arbetar kontinuerligt med att bevara och utveckla.
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4. Brister och behov
Det här kapitlet syftar till att ge en beskrivning av transportsystemet på Gotland med fokus
på brister och behov.
4.1 Kommunikationer till och från Gotland

Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga. För att kunna
stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet med flyg
och färja. Trafikslagen har i huvudsak olika målgrupper och kompletterar varandra.
Flyg- och färjetrafiken ökar kraftigt under sommarsäsongen då Gotlands befolkning kan
mer än fördubblas under de mest intensiva sommarveckorna. Stora trafikflöden koncentreras till färjornas avgångs- och ankomsttider, vilket belastar vägarna kring Visby hårt.
På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor vikt för att säkerställa att gods- och persontransporterna till och från Gotland fungerar. Väg 73 och Nynäsbanan (pendeltåget) utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn. E 22 och bussanslutning utgör kopplingen till hamnen i Oskarshamn. Via väg 47
och 40 kan resenärer ta sig från Oskarshamn till Jönköping och Göteborg.
Ett exempel på vikten av goda kommunikationer är de effekter som Corona pandemin haft
och har på trafiken till och från Gotland. Pandemin blev en samhällsstörning som påverkade Gotlands förbindelser med omvärlden och därmed det gotländska samhället bl.a. sjukvårdens möjligheter att transportera patienter och medicinska prover. Begränsningar i avgångar med färja och flyg innebär att det finns dagar då det inte är möjligt att ta sig till fastlandet och Gotland blir därmed mer isolerat.
4.1.1 Färjetrafik

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket och går mellan Visby–Nynäshamn (ca 15 mil) och
Visby–Oskarshamn (ca 12 mil) med en restid på drygt tre timmar på respektive linje. Gotland trafikeras dagligen med två tur- och returresor till Nynäshamn och en tur- och returresa till Oskarshamn. Under för-, sommar- och eftersäsong liksom under storhelger är antalet turer per dag betydligt fler. Även Västervik trafikeras vanligen under sommarsäsongen.
I september 2021 gick premiärturen från Nynäshamn via Visby och vidare till Rostock,
Tyskland.
Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. Tre fjärdedelar av passagerarna reser på Nynäshamnslinjen, medan godset är jämnt fördelat på båda linjerna. År 2019 reste drygt 1,8
miljoner passagerare med färjorna. Av samtliga passagerare var cirka en tredjedel gotlänningar. Såväl passagerar- som godstransporterna har ökat kraftigt. Perioden 2010 till 2019
ökade antalet passagerare med 11 procent, lastmeter gods med 15 procent och personbilarna med 16 procent. År 2020 skedde till följd av pandemin en kraftig minskning av antalet
resande till och från Gotland.
Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och Destination Gotland, omfattar tio år och
påbörjades 2017. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a. ökad passagerarkapacitet, takpris för
gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare och att ett fartyg ska drivas med
LNG. Sedan 2009 finns även möjlighet att driva konkurrerande trafik, vilket hittills enbart
har skett sommaren 2016. Arbetet inför upphandlingen av färjetrafiken från 2027 är påbörjat. Miljöaspekten kommer få större vikt i kommande upphandling, mot bakgrund av riks21 (43)
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dagens mål för transportsektorn om minskade fossila utsläpp med 70 procent perioden
2010–2030.
4.1.2 Flygtrafik

Antalet flygpassagerare ökade med 40 procent mellan år 2000 och 2019, till knappt 450 000
personer. Flygtrafiken drabbades sedan hårt av Coronapandemin 2020. Såväl antalet destinationer som antalet turer minskade kraftigt i och med pandemins inträde, vilket har präglat trafiken såväl 2020 som 2021. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland. Likaså är det viktigt med regelbunden
flygtrafik till huvudstadsområdet som möjliggör att enkelt, billigt, snabbt och miljövänligt
kunna ta sig till Stockholms centrum och som erbjuder många anslutningar till andra flyg,
både utrikes och inrikes. Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De
båda flygplatserna fyller olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas
behov.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. Flygets betydelse för Gotland
gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger
och driver flygplasten, som ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge
gör det nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Tillgängligheten till och från flygplatsen behöver utvecklas. Sammanhängande cykelväg saknas och förbindelse med kollektivtrafik finns två gånger varje vardag från mitten av augusti
till mitten av juni. Under högsäsong bildas ofta köer vid utfarten längs Lummelundsväg.
Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FysGot för att förbättra tillgängligheten till flygplatsen genom att förbättra för gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att förbättra korsningen väg 149/väg 69 genom
en cirkulationsplats. Ökad hänsyn behöver också tas till behovet av att kunna resa kollektivt
till och från Visby flygplats under en större del av året än idag. Belastningen på flygplatsen
skiljer sig avsevärt mellan hög- och lågsäsong. På sikt finns därför ett behov av flexibilitet
när man planerar området runt flygplatsen eller en eventuell ombyggnation av terminalbyggnaden.
4.2 Region Gotlands hamnar

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Region Gotland äger totalt 15 hamnar, varav ett antal utgörs av mindre fritidshamnar utarrenderade till lokala föreningar. Sjöfartsverket ansvarar för de allmänna farlederna och innanför hamngränsen ansvarar Region Gotland. Hamnarna i Visby och Klintehamn är riksintressen. Preciseringen av riksintressena genomförs 2020–2022.
Visby hamn, Klintehamns hamn och Slite hamn är strategiska hamnar. Hamnarna måste ha
kapacitet för volymer, trafik och fartyg. De är ur ett nationellt perspektiv att betrakta som
små och kan inte var och en för sig hantera Gotlands hela behov av hamnkapacitet. Hamnarna skall därmed ses som en helhet som kompletterar varandra. Även tillfarterna till hamnarna är viktiga delar i transportkedjorna.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister för anslutningen
till hamnarna:


Kapacitet och trafikmiljö i Visby hamn behöver förbättras.
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Kapacitet och trafikmiljö i Klintehamn behöver förbättras.
Bristande koppling till hamnar, ingår ej i det prioriterade vägnätet för gods, exempelvis
utökad stenbrytning på mellersta Gotland.

4.2.1 Visby hamn

Visby hamn utgör bas för den statligt upphandlade linjetrafiken. Sedan 2018 finns också en
kajanläggning för mottagning av kryssningsfartyg. Stora delar av godshanteringen har flyttats till hamnarna i Klintehamn och Slite men Visby hamn hanterar fortfarande relativt
stora godsflöden i form av spannmål och olja, liksom specialtransporter som exempelvis
betongelement till byggprojekt. I Visby hamn finns även en gästhamnsverksamhet.
Viktiga frågor på längre sikt kan bli anpassningen av Visby hamn till ett eventuellt förändrat
tonnage på grund av framtida upphandlingar och till omställningen av bränsle till naturgas
och biogas – något som kräver helt annan infrastruktur än idag. Väsentligt är också att tillräckliga utrymmen för godstransporter med linjetrafiken finns. För hamnterminalens avgångshall finns behov av modernisering och om- eller tillbyggnad.
Den nya kryssningskajen tillsammans med det faktum att linjetrafiken ökar i volym skapar
behov av en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö i, till och från hamnområdet i Visby. Det
återstår åtgärder med att få till en gångbro eller annan lösning för att säkert leda kryssningspassagerarna över Färjeleden, samt möjligheter att tas sig med buss mellan kryssningskajen
och Visby inre hamn. Hänsyn måste tas till riksintresset Visby hamn och till Visby världsarv.
4.2.2 Klintehamns hamn

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

I Klintehamn hanteras företrädesvis gods i form av jordbruks- och skogsprodukter samt
kalksten. Godshanteringen ökar i Klintehamn sedan hamnen muddrats och byggts ut. Med
en större godshantering i Klintehamn uppkommer behov av att förbättra trafikinfrastrukturen på land för att bland annat höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i hamnen
och längs de vägar som kan få ökad tung trafik. Samtidigt är det viktigt för de gröna näringarna att hänsyn tas till dess framkomlighet, till tung godstrafik och till att särskilt jordbruksmaskiner kan vara extra breda samt att transport också sker med traktor. För lantbruksnäringen är Klintehamn viktigast för bulk och skog. Men för näringen behövs också Slite och
Visby.
Fortsatt arbete krävs också med kapaciteten för att klara framtidens behov i och med att
godstrafiken kommer att öka och ske med större fartyg i framtiden. Det är också viktigt att
bevaka utfallet av den pågående miljöprövningen av storskalig kalkbrytning i ortens närområde och de utbyggnadsbehov som hamnen kan komma att ställas inför.
4.2.3 Slite hamn

I Slite hanteras allmänt gods och där finns möjlighet att genomföra tunga lyft. De statliga
maritima verksamheterna har bas i Slite. Försvarsmakten och Sjöfartsverket arrenderar kaj
och i hamnen finns även en kustbevakningsstation.
4.2.4 Reservhamn på Gotland

Idag saknas en reservhamn för linjetrafiken på Gotland. Det gör Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period. Region
Gotlands inställning är att tillkomsten av en reservhamn är högst angelägen och att det är
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ett statligt ansvar att tillse att så sker. Även nödvändiga följdinvesteringar på omkringliggande vägnät måste ses som ett statligt ansvar och finansieras av staten, utanför ramen för
länsplan. Länsstyrelsen på Gotland har efter utredning pekat ut Kappelshamns hamn på
norra Gotland som mest lämpad och förespråkat vidare utredning kring detta alternativ.
Trafikverket har i en remiss föreslagit att Kappelshamns hamn ska bli ett riksintresse mot
samma bakgrund. Trafikverket avser att vidare utreda förutsättningar och ansvarsförhållanden vid beslut om och anläggande av ”reservinfrastruktur”.
4.3 Det statliga vägnätet

På Gotland finns likt i övriga landet statliga, kommunala och enskilda vägar. Som tidigare
beskrivits, i avsnitt 3, är såväl boende som näringsliv väl spritt över hela ön, det medför att
hela vägnätets standard har en mycket stor betydelse för förutsättningarna att bo och driva
verksamhet över hela Gotland.
Region Gotland ansvarar för gatu- och vägnät omfattande cirka 220 km kommunala gator i
Visby och drygt 100 km gator i övriga tätorter. Region Gotland hjälper även till med en del
av underhållet för cirka 820 km enskilda vägar med statsbidrag. Liksom även med underhåll
av enskilda vägar utan statsbidrag i en del tätorter som t.ex. i Ljugarn, Stånga och Vibble.
Gotland har ca 1500 km statlig väg. Med statlig väg menas att staten är väghållare och ansvarar för att genomföra underhåll och investeringar. Investeringarna finansieras via länsplanen.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister och möjligheter
för de statliga vägarna.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Brister:
 Brister i utformningen av vissa vägar, exempelvis smala, krokiga och sidoområden med
oeftergivliga föremål.
 Utfarter med dålig sikt.
 Ett flertal osäkra korsningar.
 Oskyddade trafikanter är ej separerade från övrig trafik.
 Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden.
 Vägar i natur- och kulturområden med höga bevarandevärden.
 Belysningsstolpar i dåligt skick.
 Avsaknad av drivmedelsstation för alternativa drivmedel, exempelvis el och biogas.
Möjligheter:
 Över lag inga kapacitetsbrister.
 Utveckla säsongshastigheter.
Ur primärproduktionens synvinkel finns på många håll brister på det statliga vägnätet, det
gäller framför allt smala vägar, som i många fall blir ännu smalare genom trafiksäkerhetsåtgärder. Brister finns också genom dåligt underhåll på viktiga vägar för primärproduktionen,
som gör att maskiner och fordon skadas. Ytterligare exempel är dålig sikt i korsningar, från
högre maskiner.
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Innan planerade åtgärder genomförs bör en konsekvensbeskrivning göras för hur framkomligheten påverkas för tunga fordon och arbetsmaskiner.
Medel för underhåll ingår inte i regionernas länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen. Dessa medel ingår i den nationella planen för transportinfrastrukturen. Här kan
dock uppmärksammas att klimatförändringarna kommer att påverka behovet av underhåll.
Vid nya projekt kan hänsyn tas till detta men det kommer också att krävas vid underhåll av
befintliga vägar.

4.3.1 Funktionellt prioriterat vägnät

Inom funktionellt prioriterat vägnät har de viktigaste vägarna för nationell och regional tillgänglighet pekats ut.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Funktionellt prioriterat vägnät (FPV)

Källa: Nationella vägdatabasen, hämtat 2021-06-10

De funktioner som utgör underlag för utpekandet är dagliga personresor med bil, godstransporter, långväga personresor med bil samt dagliga personresor med kollektivtrafik.
Trafikverket pekade ut det funktionellt prioriterade vägnätet under perioden 2013 – 2016
och gör översyner vart fjärde år, liksom mindre justeringar löpande. Region Gotland har
ställt sig bakom utpekandet för Gotland.
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4.3.2 Vägarnas standard

Trafikverket genomför säkerhetsklassning av alla vägar med vägnummer 100 eller lägre
samt vägar med en genomsnittlig trafik över 4000 fordon per dygn (ÅDT). Utgångspunkten för säkerhetsklassningen är att biltrafikanter färdas i ett säkert fordon, håller hastighetsbegränsningen, är bältade och nyktra. Fyra olika klasser har använts för att bedöma vägens
säkerhetsstandard; mycket god, god, mindre god och låg. Klassningen gäller inte cykel,
gångtrafikanter eller andra som rör sig på vägen. På Gotland har säkerhetsklassning genomförts för ett fåtal vägar runtom Visby, totalt 44 km (se kartbild). Sjuttio procent av de säkerhetsklassade sträckorna håller låg trafiksäkerhetsklass, främst mot bakgrund av sidoområden med oeftergivliga föremål som träd eller berg för nära vägen.

Trafiksäkerhetsklass – sträcka

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Källa: Nationella vägdatabasen, hämtat 21-06-14

Trafikverket har även gjort trafiksäkerhetsklassning av korsningar med ÅDT 2000 eller mer
på inkommande primärvägen och ÅDT på 100 eller mer på sekundärvägen. På Gotland
finns ett 15-tal korsningar med låg trafiksäkerhetsnivå. Majoriteten bedöms som prioriterade att åtgärda.
I den nationella vägdatabasen (NVDB) finns en fullständig inventering av gång- och cykelpassager/korsningar på det statliga vägnätet. Kommuner ansvarar själva för att rapportera
in sina passager. En gång- och cykelpassage definieras som säker om den är planskild eller
om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/h. På det statliga vägnätet finns omkring 75 gång- och cykelpassager av olika slag. Ett knappt 50-tal av dessa bedöms av Trafi26 (43)
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kverket ha låg trafiksäkerhetsnivå och anses därmed osäkra. På det kommunala vägnätet
finns omkring 65 gång- och cykelpassager inrapporterade. Endast 5 procent av dessa bedöms hålla en god trafiksäkerhetsnivå.
4.3.3 Hastighetsöversyn

Hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn för att minska antalet dödade och allvarligt
skadade i trafiken. Knappt hälften av trafikarbetet på det statliga vägnätet i Trafikverkets
Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län, uppskattas ske inom gällande hastighetsgräns, vilket är en mycket låg nivå. I samband med Nationell plan 2014–
2025 uppdrogs Trafikverket att anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning. I hela riket kommer fram till 2025 cirka 120 mil statlig väg få höjd hastighetsgräns och
cirka 425 mil att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. På Gotland är tre sträckor aktuella
för hastighetssänkningar från 90 km/h till 80 km/h:
 Länsväg 140 mellan Visby och Tofta strand
 Länsväg 143 mellan Visby och Roma
 Länsväg 148 mellan Lärbro och Fårösund
Hastighetssänkningarna är planerade att införas 2023 och motiveras av Trafikverket genom
trafikflödet, vägens utformning samt miljöskäl.
Under sommarhalvåret när trafiken på Gotland ökar kraftigt införs så kallade sommarhastigheter på delar av det gotländska vägnätet. Det utgörs av tillfälligt nedsatta hastigheter.
4.3.4 Bärighetsklass

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

År 2017 beslutade riksdagen att införa en ny högre bärighetsklass (BK4), med möjlighet att
framföra fordonsekipage med en bruttovikt på upp till 74 ton. Syftet är att bidra till effektivisering av godstransporter, öka möjligheterna att uppnå klimatmålen samt stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Sommaren öppnades de första vägarna för BK4 i Sverige och i dagsläget är strax över 20 procent av det statliga vägnätet öppet för BK4. För
Gotlands del är planen att upplåta ca 300 km sammanhängande vägnät år 2022–2023. Det
kommer geografiskt att täcka större delen av ön och de industrier och hamnar som har beroende av ett vägnät med högre bärighetsklass. Smärre kompletteringar kommer att göras
perioden 2023–2025. Sammantaget omfattar detta ca 10 procent av regionens statliga vägnät.
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Nuvarande vägnät för BK4 och årliga planer för fortsatt utbyggnad i Gotlands län

Källa: Regeringsuppdrag Implementering av bärighetsklass 4, 2020-04-20

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

4.3.5 Belysning längs det statliga vägnätet

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland övertog
Vägverket (nuvarande Trafikverket) på 1990-talet en del av den belysning på de statliga vägarna som de tidigare kommunerna satt upp. År 2017 tog Trafikverket i samverkan med
SKL (nuvarande SKR) fram en inriktning för hur kommunal belysning på statlig väg ska
ägas och förvaltas så att det blir lika i hela landet. Detta följdes av en pilotstudie. Under pilotstudiens genomförande har Trafikverket tagit fram ett planeringsverktyg för belysning
längs statlig väg, så kallad belysningsplan. Belysningsplanen visar vilka områden som uppfyller kriterierna för var det ska finnas belysning, oavsett om det finns belysning där idag eller ej. Trafikverket erbjuder intresserade kommuner att ta fram belysningsplaner i samar-
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bete med Trafikverket.12 Region Gotland har hitintills inte tagit fram någon belysningsplan.
Gotland har en hög andel boende på landsbygd och boendet är spritt över hela Gotland.
Såväl för trafiksäkerheten som tryggheten är det viktigt att belysningen finns kvar där den
enligt gällande kriterier behövs. Belysning uppfattas som en av de viktigaste åtgärderna för
trafiksäkerhet och trygghet, såväl i tätorter som på landsbygd. Medel för att förnya och anlägga belysningsanläggningar vid statliga vägar bör kunna ingå i statens åtaganden.
4.3.6 Fast förbindelse till Fårö

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av vägfärja mellan Fårösund på Gotland
och Broa på Fårö. Trafikverket ansvarar för trafiken över sundet. Idag trafikeras Fårösundsleden med halvtimmestrafik större delen av dygnet vintertid. Vecka 27 till vecka 32 utökas
trafiken till tiominuterstrafik dagtid. Den utökade sommartrafiken har möjliggjorts av att
Trafikverket sedan år 2017 satt in en extra färja på leden.
Trafiken över Fårösundsleden ökade med drygt 40 procent mätt i personbilsekvivalenter,
perioden 2010–2019. Under samma tidsperiod ökade det totala antalet turer per år med
knappt åtta procent. Belastningen på vägnätet har således ökat och är särskilt hög under
korta men intensiva perioder. I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas brister för kopplingen till Fårö:
 Hög belastning på vägnätet till och från Fårö under sommaren.
 En utökad färjetrafik eller bro som en åtgärd för att öka tillgängligheten till Fårö kan
medföra behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister till följd
av ökad trafik.
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För att förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö och stärka det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösunds samhälle har Gotlands
regionfullmäktige tagit ställning för att ersätta dagens färjetrafik med en fast förbindelse.
Trafikverket tog i juni 2019 ett inriktningsbeslut om förutsättningarna att finansiera en fast
förbindelse, som bl.a. skulle innebära att en stor del av finansieringen skulle falla på Region
Gotland. Regionfullmäktige valde i februari 2021 att inte gå vidare i planeringen för en bro
under de förutsättningarna, men ställningstagandet om en bro kvarstår. Regionstyrelsen
skickade under våren 2021 skrivelser till infrastruktur- respektive finansministern med uppmaning att se över ändrade lånevillkor för broinvesteringar som ersätter färja.
Oavsett fast förbindelse eller utökad färjetrafik väntas biltrafiken öka på Fårö. Det ger i sin
tur ett ökat behov av investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister. Region Gotland tecknade i juni 2021 en avsiktsförklaring med Trafikverket som innebär dels att parterna ska inleda en formaliserad dialog om utvecklad färjetrafik till Fårö,
dels att Trafikverket i samverkan med regionen ska genomföra en utredning om åtgärdsbehov för transportinfrastrukturen på Fårö, en åtgärdsvalsstudie. Några exempel på vad som
kan utredas i den är tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via Sudersand, parkeringsmöjligheter t ex vid Ekeviken, Norsta Auren, Sudersand och den kommande nationalparken Bästeträsk via Fårösund samt behov av förbättrade mötesmöjligheter t ex på vägen
ner från Lauter.

12

Läs mer om belysning längs statlig väg: Långsiktigt arbete med belysning - Trafikverket
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I färjerederiets framtidsplaner för leden ligger att 2028 respektive 2036 ersätta första- respektive andrafärjan med färjor med kapacitet för vardera 60 bilar. Det innebär cirka 50
procent högre kapacitet än idag. Färjorna ska vara fossilfria. Val av bränsle görs två år innan den första färjan ska vara på plats.
4.3.7 Identifierade brister kopplade till Visborgsområdet

Exempel på infrastrukturinvesteringar som skulle kunna genomföras inom ramen för länsplanen för regional transportinfrastruktur och som identifierats kopplade till Visborgsområdet är:
 Attraktiva och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik för att förstärka kopplingen mellan Visborg och staden.
 Gång- och cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna, Toftavägen,
väg 140.
 Sandhedsvägen, tvärförbindelse mellan väg 140, Toftavägen och väg 142.
 Medfinansiering av gång- och cykelvägar och tillgängliga hållplatser för kollektivtrafiken, och övrig miljöanpassad infrastruktur.
Hur dessa projekt kan komma att prioriteras är beroende av hur planeringen av Visborgsområdet fortskrider. I ett första skede är det områdets centrala och norra delar som är aktuella. Här är en del att förstärka kopplingen mellan Visborg och staden, objektet Visborg,
cirkulationsplats, sid 37.
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4.3.8 Åtgärdsvalsstudier

Följande åtgärdsvalsstudier (ÅVS) finns framtagna för det gotländska vägnätet:
 Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på Färjeleden–
Visbyleden. Trafiken till och från hamnområdet ökar, bland annat till följd av fler
färjepassagerare och den nya kryssningskajen. Samtidigt leder Region Gotlands exploateringsplaner för Visborg till behov av att se över korsningspunkterna längs hela Visbyleden med avseende på tillgänglighet, trafiksäkerhet och kapacitet, speciellt avseende
oskyddade trafikanter. Utredningssträckan startar i väster från cirkulationsplats Visby
Hamn (Hamnrondellen) till korsningen med Broväg i norr/öster. Väg 142 Färjeleden
och väg 148 Visbyleden som utgör ringled kring Visby är vägarna som ingår.
Med utgångspunkt i denna åtgärdsvalsstudie har Trafikverket tagit fram tre så kallade
samlade effektbedömningar (SEB). I dessa beskrivs vilka effekter och kostnader föreslagna åtgärder eller åtgärdspaket skulle få vid genomförande. SEBarna fungerar som
viktiga beslutsunderlag vid prioritering av åtgärder.
o Färjeledsrondellen, gång- och cykelåtgärder. Objektet, som består av
åtgärder på både det kommunala och statliga vägnätet, innefattar bl.a. en
gång- och cykeltunnel under Färjeledsrondellen. Denna kommer att finansieras inom Visborgsprojektets exploateringsbudget, läs mer i avsnitt 2.4.3.
Objektet som helhet har osäker lönsamhet och prioriteras inte in som ett
namngivet objekt i länsplanen.
o Visborg, cirkulationsplats. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.2.
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o Visby hamn–kryssningskajen–Färjeledsrondellen, gång- och cykelåtgärder. Objektet, som består av åtgärder på både det kommunala och statliga vägnätet, innebär trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägsträckan mellan Hamnrondellen och Färjeledsrondellen. Objektet har osäker lönsamhet
och prioriteras inte in som ett namngivet objekt i länsplanen. Mot bakgrund av att sträckan är mycket trafikerad bör fördjupade utredningar kring
hur trafiksäkerheten kan åtgärdas genomföras.
Ökad tillgänglighet på väg 148, Visby–Fårösund. På väg 148 mellan Visby och Fårösund finns behov av förbättringsåtgärder för att öka framkomligheten samt förbättra
trafikmiljön, tillgängligheten och trafiksäkerheten, speciellt avseende oskyddade trafikanter. Utredningssträckan är cirka 52 km och omfattar flera tätorter, varav de viktigaste är Tingstäde och Lärbro.
Visby vattenskyddsområde. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde. ÅVS innehåller riktade miljöåtgärder som
finansieras via nationell plan.
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Dessutom har Region Gotland tagit fram Program Klintehamn 2030 som utgör ett underlag för behov av åtgärder i Klintehamn. Utifrån detta har Trafikverket tagit fram en
SEB.
o Klintehamn korsningsåtgärd. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.1.
o I samband med korsningsåtgärderna i Klintehamn bör också väghållaransvaret för den södra infarten till hamnen tas upp. För hamnar av riksintresse brukar staten vara väghållare, vilket inte är fallet idag.
Arbetet med följande ÅVS är påbörjat eller ska påbörjas:
 Säkra skolvägar Gotland. Syftar till att öka trafiksäkerheten på vägar viktiga för att ta
sig till och från öns skolor.
 Följdinvesteringar Fårö. Oberoende av en eventuell framtida bro eller utveckling av
färjetrafiken finns behov av infrastrukturåtgärder på Fårös vägnät.
 Trafiksäkerhetsbrister väg 141 och väg 562, Klinte bergtäkt (finansiering SMA Mineral). SMA Mineral har i Mark- och Miljödomstolen (MMD) fått rätt att utöka sin
kalkbrytning i Klinte, under ett antal villkor. Bl.a. ska SMA bekosta en åtgärdsvalsstudie
för vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver genomföras på vägnätet, liksom
bekosta dessa upp till ett belopp om 110 miljoner kronor. Domen i MMD är överklagad av flera parter och ny förhandling hölls i september 2021.
 Parkeringsmöjlighet Hemse. En mindre ÅVS kopplad till parkeringsfrågan i Hemse.
Till det kommer kommande och i vissa fall ännu ej beslutade ÅVS:
 Strategisk cykelplan för det statliga vägnätet. Utanför Visby saknas kartläggning av
behoven och en samordnad cykelplanering mellan Trafikverket och regionen behövs
för att ta fram åtgärder som främjar både daglig pendlingscykling och turistcykling.
 Trafiksäkerhetsutredning för Gotlandsleden (cykel). Pausad medan Trafikverkets
riktlinjer för cykelleder ses över.
Behov av kommande utredningar och förstudier:
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Översyn/åtgärdsvalsstudie kvarvarande 140-vägar avseende standard, brister och behov
av åtgärder. Väg 140 bör utredas först mot bakgrund av utvecklingen av Visborgsområdet, försvarets återetablering i området och övrig exploatering längs med vägen. Även
väg 143 bör komma med i ett tidigt skede, bl.a. mot bakgrund av trafiksituationen i
Roma. Det gäller också väg 148, där den redan framtagna åtgärdsvalsstudien visar på
behovet av åtgärder.
Översyn av möjligheten att genomföra nödvändiga breddningar och uträtningar av
länsvägar, i syfte att höja trafiksäkerheten och undvika ytterligare hastighetssänkningar.
Utredningsbehov för enskilda sträckor avseende cykelvägar på det statliga vägnätet.
Tillkommande utredningsbehov utifrån beslutade och påbörjade ÅVS. Ett exempel är
att gå vidare med identifierade åtgärder för gång- och cykeltrafikanter i hamnområdet.

4.4 Enskilda vägar

Gotland har jämfört med övriga Sverige en något mer komplex situation för väghållarskapet där det idag saknas vägsamfälligheter för stora delar av öns enskilda vägar. Region Gotland hjälper till med en del av underhållet för cirka 820 km enskilda vägar med statsbidrag
(dessa medel ingår inte länsplanen). Om en väg blir av med sitt statsstöd så avslutar regionen sin åtagande och på grund av avsaknaden av vägsamfälligheter saknas idag en part att
lämna över ansvaret till. En modell för det löpande drifts- och underhållsarbetet behöver
formas.

4.5 Säkra skolvägar och trafikmiljöer

Vägar och trafikmiljöer behöver vara trygga och säkra för att minimera risker för barn, elever och studenter. Ur det perspektivet finns särskilt viktiga områden:
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Samverkan, där trafiken till och från skolor alternerar mellan det statliga och regionala
vägnätet. Ur elevperspektiv är det viktigt att cykel/gångvägen följer en enhetlig och tydlig linje.
Hållplatser, idag är flera hållplatser bristfälligt utformade, belysning saknas, ytor på
större hållplatser för att resenärer ska kunna parkera cykeln eller bilen/A-traktorn saknas och osäkra vägar till och från hållplatserna finns.
Hämta/lämnaplatser, större och mer permanenta hämta/lämnaplatserna får motsvarande standard som linjetrafikens hållplatser. (För att hämta/lämna på skolorna ansvarar BUN i samarbete med TN).
Cykelinfrastruktur. Aspekter som trafiksäkerhet, enkelhet, trygghet och framkomlighet är viktiga. För de äldre eleverna (högstadium,/gymnasiet/vux) är det också viktigt
att cykeln blir ett bättre alternativ än mopeder, mopedbilar, A-traktorer och bilar. Detta
gynnar både elevhälsan och säkerheten samt löser parkeringsproblemen runt dessa skolor.
Vägrenar och kringområden. Vägnätet har i stora delar smala eller inga vägrenar som
ger dåliga förutsättningar för gående och cykeltrafik.
Trafiksäkerhet vid skolor. Trafikverket har initierat ett projekt kring säkra skolvägar,
UAF har lämnat förslag till Trafikverket vid de skolor som skulle kunna vara berörda
av insatser
32 (43)

Region Gotland

Förslag. Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur
2022–2033
Ändringar sedan
RSAU 6 april
gulmarkerade sid 27, 32, 34, 40.

Ärendenr RS 2020/1714 Datum [Förslag RS 220427]

Sammanställning över behoven vad gäller cykelinfrastruktur, vägar och kringområden och
säkra skolvägar med anledning av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, finns i bilaga 3.
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5. Fördelning av planen
I detta kapitel redogörs för länsplanens ekonomiska fördelning och för vilka namngivna
objekt som är inplanerade under planperioden.
5.1 Länsplanens inriktning

Vilka åtgärder som kan ingå i länsplanen styrs av förordningar och direktiv (se kapitel 1).
De prioriteringar som gjorts i planen utgår från de transportpolitiska målen med tillhörande
etappmål liksom regionala målsättningar inom kommunikationsområdet och andra områden som påverkar eller påverkas av transporter och infrastruktur (se kapitel 2). Också länsplanen 2018–2029 ger underlag för prioritering av åtgärder. Några viktiga utgångspunkter:









Stärk tillgängligheten genom att utveckla hållbara och fossilfria transportsystem, utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden samt öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar (Vårt Gotland 2040).
Gå före i klimat- och energiomställningen. Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären. På Gotland vill vi gå före och nå
målet senast år 2040 (Vårt Gotland 2040).
Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart
resalternativ för både arbets- och fritidsresor (Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Gotland 2019–2030).
Effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator, vägar, korsningar och gång- och cykelvägar, med anslutande infrastruktur (inriktning i länsplan 2018–2029).
Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer
med funktionsnedsättnings olika användning av transportsystemen och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som genomförs
(inriktning i länsplan 2018–2029).

Inriktningen kan sammanfattas i tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
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5.2 Ekonomisk planeringsram och årlig fördelning

Gotlands planeringsram för perioden 2022–2033 är preliminärt 273 miljoner kronor. Omräknat till samma prisnivå som länsplan 2018–2029 innebär det i princip ingen höjning av
medlen. Regeringens direktiv anger att medlen ska fördelas relativt jämnt mellan åren, vilket
innebär drygt 21 miljoner kronor per år. Under planperiodens fyra första år är ramen ca 25
miljoner kronor per år på grund av en avräkning mot länsplan 2018–2029. Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram och har så haft i en följd av planeringsomgångar. Förutsättningar finns endast att genomföra mindre förbättringar. Under en längre
tid har inte behov och brister kunnat åtgärdas, samtidigt som också nya behov har tillkommit. I den nationella infrastrukturplanen ingår sällan konkreta åtgärder på Gotland, vilket
gäller även denna planeringsomgång. Viktiga infrastrukturinvesteringar är inte möjliga att
genomföra inom ramen för infrastrukturplaneringssystemet, varken inom den nationella
planen eller inom länsplanen. För att möjliggöra tillgänglighet och framkomlighet på det
gotländska vägnätet behövs utökade ekonomiska medel.
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Planen innebär utslaget över hela planperioden en fördelning till statlig finansiering med 75
procent och till statlig medfinansiering med 25 procent. Det är en lägre andel statlig medfinansiering än i länsplan 2018–2029, då andelen var drygt 30 procent. Med förändringen
skapas bättre förutsättningar att öka Gotlands utväxling av planen eftersom medlen till statlig medfinansiering hittills inte nyttjats i tillräcklig omfattning. Inga medel till statlig medfinansiering betalades ut 2018–2021 med anledning av investeringsstopp i tekniska nämnden
och brist på personella resurser. Fyraårsperioden dessförinnan betalades totalt ca 5,8 miljoner kronor ut, dvs. långt under 30 procent av länsplanen. De flesta av de planerade investeringsprojekt som beviljats statlig medfinansiering är nu uppstartade.

Sammanställning länsplan 2022–2033, miljoner kronor13
2022–
2025

2026–
2029

2030–
2033

Totalt

Andel

Statlig medfinansiering

36,0

16,0

16,0

68,0

25%

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

23,6

12,6

12,0

48,2

18%

Cykelutveckling

35,9

39,3

42,2

117,4

43%

5,0

15,4

20,4

7%

Åtgärdsområden14

Namngivna objekt15
Klintehamn korsningsåtgärd
Visborg, cirkulationsplats
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Total ekonomisk ram

100,5

3,3

15,8

19,0

7%

86,6

85,9

273,0

100%

Under länsplanens fyra första år fördelas nio miljoner kronor årligen till statlig medfinansiering. Under efterföljande åttaårsperiod är fördelningen fyra miljoner kronor per år. Detta
upplägg motiveras dels av den ekonomiska ramen i länsplanen, som är större de fyra första
åren för att därefter minska, dels av att behovet av medel till statliga åtgärder ökar efter
hand under planperioden. Det senare handlar bl.a. om att skapa utrymme för bygget av cirkulationsplats Klintehamn och att få största möjliga utväxling på åtgärdsområdena rörande
trafiksäkerhet och cykelutveckling. Slutligen finns det möjlighet för regionen att få uppskov
med utbetalningar till statlig medfinansiering, och i praktiken kan därför pengarna sannolikt
vid behov fördelas mer jämnt över planperioden än vad tabellen visar.
Länsplanen innebär vidare en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder respektive tre
procent till kollektivtrafikåtgärder på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder.

13
14
15

För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer i avsnitt 5.4
Läs mer i avsnitt 5.3
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Den årliga fördelningen gör att medel till vissa åtgärder måste senareläggas i tabellen, mot
vad som vore optimalt ur effektiv planerings- och produktionstid.16 Eftersom flera åtgärder
är i ett tidigt skede, där ingen projektering ännu skett kan även vissa förskjutningar behöva
ske i tiden jämfört med det som redovisas i planen. Trafikverket hanterar mindre löpande
justeringar men länsplaneupprättaren ansvarar för beslut om betydande förändringar. Trafikverket ansvarar för att informera regionen om betydande förändringar.
Hur fort projekten har möjlighet att framskrida påverkas också av de tidsrestriktioner som
väghållningsmyndigheten i Trafikverket region Stockholm beslutat om avseende vägarbeten
på stora delar av det statliga vägnätet på Gotland.17 Dessa innebär att det längs utpekade
vägar inte får vidtas vägarbeten eller åtgärder som innebär framkomlighetsinskränkningar
för trafikanter, årligen under perioden vecka 25 till och med vecka 32. Det gör att perioden
det går att genomföra investeringar på vägnätet är kortare på Gotland än på många andra
platser.
5.3 Namngivna objekt

Åtgärder som uppgår till 50 miljoner kronor ska namnges i länsplanen. För Gotlands del är
det ovanligt att enskilda objekt kommer upp i de summorna. För att lyfta upp att större åtgärder genomförs också på Gotland namnges i denna länsplan två objekt, trots att båda objekten understiger 50 miljoner kronor. De har sin bakgrund i tidigare framtagna utredningar: Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på Färjeleden-Visbyleden och Program Klintehamn 2030. För objekten har Trafikverket tagit fram samlade effektbedömningar, båda objekten bedöms som samhällsekonomiskt lönsamma.18 I analysen
bedöms bl.a. objektens förmåga att bidra till de transportpolitiska målen. Samlade effektbedömningar har gjorts även för GC-åtgärder i Färjeledsrondellen och GC-åtgärder i Visby
hamn upp mot Färjeledsrondellen, dessa har inte bedömts som samhällsekonomiskt lönsamma. För dessa pågår dock fördjupade utredningar.
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5.3.1 Klintehamn korsningsåtgärd (ur Program Klintehamn 2030)

I Program Klintehamn 2030 ligger i trafikdelen fokus på förbättringsåtgärder för oskyddade
trafikanter. Dessa behov har länge förts fram och kom tydligt till uttryck i medborgardialogen i samband med programframtagandet. Ett antal olika problemområden identifierades.
Ett av dessa är passagen mellan tätorten och norra hamnområdet, med målpunkter som restaurang, småbåtshamn och bron till Varvsholm. Väg 140 är idag en relativt kraftig barriär
för gående och cyklister mellan dessa områden. Åtgärden innebär att korsningen byggs om
och utformas som en cirkulationsplats med ett inkommande körfält i varje anslutning. Passage för gående och cyklister utförs över väg 140, norr om korsningen och över Verkstadsgatan. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten utmed och tvärs den befintliga sträckningen av väg 140 i Klintehamn. Med tillgänglighet avses alla trafikantgrupper och näringslivets transporter. Åtgärden ska bidra till att befintliga mål inom trafiksäkerhet och miljö
kan nås.

För fullständig tabell, se bilaga 1.
Läs mer på Trafikverkets hemsida: Tidsrestriktioner, skyddsklassade och övriga vägar - Trafikverket
18 Se VST2277 Klintehamn orsningsåtgärd, 210616 (trafikverket.se) respektive AVS00968 ÅVS Färjeleden-Visbyleden - Åtgärd 12 Visborg
cirkulationsplats a, 200224 (trafikverket.se)
16
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Kostnaden bedöms uppgå till 20,4 miljoner kronor. Samordning bör ske med eventuella
genomföranden av åtgärder på det kommunala vägnätet. Förslag finns i Program Klintehamn 2030. Arbetet med vägplan för åtgärden föreslås starta 2022. Byggskedet väntas
starta år 2025 och åtgärden är planerad att avslutas år 2027.
Planerat genomförande,
miljoner kronor

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Klintehamn korsningsåtgärd

1

2

1

1

7

8,4

5.3.2 Visborg, cirkulationsplats (ur ÅVS Väg 142 Färjeleden/Visbyleden)

Kapaciteten i nuvarande korsning är begränsad. I samband med att Visborgsområdet utvecklas med verksamheter och bostäder ökar kraven på kapacitet i korsningen Färjeleden/Allégatan. Åtgärden innefattar bl.a. att en cirkulationsplats ersätter trafiksignal i korsningen Färjeleden/Allégatan liksom en planskild passage för cykel- och gångtrafik vid Färjeleden, väster om korsningen. Syftet med åtgärden är att förbättra framkomligheten för
fordonstrafik i anslutning till korsningen Färjeleden/Allégatan samt att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken. Diskussioner förs om att den
planskilda passagen istället skulle kunna finansieras inom ramen för Visborgsprojektet.
Kostnaden bedöms uppgå till 43,6 miljoner kronor. Samordning bör ske med eventuella
genomföranden av åtgärder på det kommunala vägnätet. Arbetet med vägplan för åtgärden
föreslås starta år 2028. Vägplanearbetet väntas ta fyra år, upphandlings- och byggskedet likaså. Åtgärden hinner därmed inte avslutas inom ramen för denna länsplan.
Planerat genomförande,
miljoner kronor

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Visborg, cirkulationsplats

1

2,25

4,25

1,5

2

8

13

11,6
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5.4 Åtgärdsområden

De infrastrukturåtgärder på det statliga vägnätet som ej når upp i en kostnad om 50 miljoner kronor att genomföra behöver inte namnges. Dessa finansieras istället inom så kallade
åtgärdsområden. Åtgärder på Gotlands vägnät når sällan upp till gränsen för namngivna
objekt och således utgör åtgärdsområdena en stor del av planen. I åtgärdsvalsstudier finns
åtgärder framtagna som kan prioriteras in under åtgärdsområdena, läs mer om framtagna
och kommande ÅVS i avsnitt 4.3.8. Region Gotland har specificerat följande åtgärdsområden:




Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Cykelutveckling
Statlig medfinansiering

Åtgärdsområdena är formulerade på ett nytt sätt jämfört med föregående plan för att bättre
passa de särskilda förutsättningar som råder på Gotland.
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5.4.1 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Gotland har bland det högsta antalet dödade i vägtrafikolyckor per invånare i landet.
Främst handlar det om singel- och mötesolyckor. I Sveriges officiella olycksdatabas Strada
finns endast ett fåtal olyckor med allvarligt skadade inrapporterade. Här finns med stor sannolikhet ett större mörkertal. De allvarligt skadade är till största delen bilåkande och därefter cyklister.
Under den kommande planperioden är det viktigt att arbeta för att minska antalet omkomna och allvarligt skadade bilåkande på det statliga vägnätet. Främst handlar det om att
åtgärda brister i sidoområdena och att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå, men också att åtgärda bristande korsningar. Det finns en stor variation i vägbredd längs de statliga vägarna på Gotland och det finns vägar som inte är bredare än 4,5
meter. De mest betydande bristerna för bilåkande finns på vägar med låg trafiksäkerhetsnivå, årsdygnstrafik över 2000 fordon och hastighetsgräns 70 km/tim och högre. Trafikverket bedömer att en större del av medlen under planperioden behöver prioriteras till att förbättra sidoområden och korsningar. Åtgärder för säkrare sidoområden kan också fungera
som en självmordspreventiv åtgärd. Trafikverket lyfter också det som viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå.
För att minska antalet allvarligt skadade behövs åtgärder för en säkrare infrastruktur för
fotgängare och cyklister. Det handlar om åtgärder för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser med ett fokus inom tätorter och andra stråk
med många fotgängare och cyklister. Där gång- och cykelflödena är höga behövs även separering mellan gång- och cykeltrafiken. Åtgärder för säkrare infrastruktur för fotgängare
och cyklister behöver prioriteras till vägar med högre fordonsflöden och en hastighetsgräns
över 40 km/tim. Även vägar där inte särskilda GC-vägar finns är viktiga att göras säkrare
för oskyddade trafikanter. Åtgärderna ska särskilt bidra till att öka tillgängligheten och säkerheten för personer med funktionsnedsättningar, för äldre personer samt barn och unga
som färdas gående, med cykel, rullator, rullstol eller med kollektivtrafiken. Dessa gruppers
tillgänglighet begränsas i flera fall och behöver därför förlita sig på tillgänglighetsanpassade
hållplatser och säkra gång- och cykelvägar och passager.
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I ett kortare perspektiv bedömer Trafikverket att behov finns att året runt hålla en kontinuerligt god och hög standard på drift och underhåll av gång- och cykelvägar. Vad gäller underhåll bedömer Trafikverket att det behövs skärpta krav och insatstider för både vinterväghållningen och barmarksunderhållet. Stor förbättringspotential finns även vad gäller
grus- och lövsopning.
Ur detta åtgärdsområde kan åtgärder ur den kommande ÅVS Säkra skolvägar Gotland
komma bli aktuella att finansiera. Även exempelvis åtgärder ur kommande ÅVS Följdinvesteringar Fårö kan bli aktuella att finansiera härifrån.
Inom åtgärdsområdet kan även tillgänglighetsanpassning av hållplatser finansieras. Idag är
flera hållplatser bristfälligt utformade, exempelvis med enbart stolpar på landsbygdshållplatser, avsaknad av belysning och avsaknad av yta på större hållplatser för att resenärer ska
kunna ta med cykeln på bussen. Prioriterade åtgärdstyper bör vara kopplade till hållplatsmiljöerna samt förbättrade möjligheter att ta sig till och från hållplatserna till fots, med cykel eller med bil.
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Stora delar av den linjelagda kollektivtrafiken på Gotland följer det funktionellt utpekade
vägnätet (FPV). Under perioden 2017–2020 tillgänglighetsanpassades 13 stycken hållplatser
utmed FPV på Gotland inom ramen för den landsbygdsatsning som finansierades genom
nationell plan. Under planperioden 2018–2029 finns finansiering på cirka 14 mnkr (cirka 10
stycken hållplatser) från den nationella planen. Denna satsning kommer resultera i att de
mest betydande bristerna är åtgärdade. Alla hållplatser med fler än 10 påstigande per dygn
utmed det funktionellt prioriterade vägnätet kommer då att vara tillgänglighetsanpassade till
den grad som är möjlig. Utöver det finns ett antal hållplatser utmed det funktionellt prioriterade vägnätet som kan vara aktuella att åtgärda. Prioritering bör ske där bristerna och behoven är som störst. För detta åtgärdsområde finns dessa främst inom trafiksäkerhetsområdet och därför bör sådana åtgärder prioriteras.
5.4.2 Cykelutveckling

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att öka andelen cykeltrafik. Enligt Gotlands regionala utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, bör cykel och gång kunna ersätta en stor andel
av de kortare bilresorna. Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland och bra cykelinfrastruktur därmed viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv. Investeringar i cykelinfrastruktur behövs av flera skäl. Aspekter som tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet måste vägas in.
I Visby finns ett relativt väl utbyggt cykelnät, det finns också separerad cykelväg från Visby
söderut till Klintehamn (väg 140) och från Visby norrut till Lummelunda (väg 149). Utbyggnaden utav dessa stråk har åtgärdat ett antal av tidigare identifierade brister, men flertalet brister och behov kvarstår. Dessa kan sammanfattas enligt följande:
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Det finns fortsatt brister i cykelnätet i Visby, både på det kommunala och statliga vägnätet. I övriga tätorter saknas sammanhängande cykelinfrastruktur, även om bristerna
där kan anses mindre med hänsyn till bland annat lägre trafikflöden.
Vägnätet har i stora delar smala vägrenar som ger dåliga förutsättningar för cykeltrafik.
På många delar av det statliga vägnätet saknas säkra övergångar för cykeltrafik.
Cykelturismen är viktig men utpekade rekreationsstråk saknas på stora delar av Gotland.

Den militära återetableringen av bl.a. verksamhet på Tofta skjutfält och flygplatsen, gör att
Visby behöver utvecklas mer inåt land. Översiktsplanen för Gotland är nu på samråd, i förslaget pekas två nya utvecklingsinriktningar ut. Ett stråk mot Väskinde längs väg 651 (mellan 148 och 149) och ett mot Västerhejde-Stenkumla-Träkumla, längs väg 142, 610 och
562. Någon av dessa ska även förses med GC-väg enligt cykelplanen. Detta bör lyftas med
till nästa revidering av länsplanen.
Enligt Trafikverket bör åtgärder i Visby och angränsande tätorter syfta till att främja arbetspendling och en säker cykling året runt genom separering från motortrafik. Enligt Trafikverket bör åtgärder i Visby också främja ökad turismcykling och åtgärda de brister som har
identifierats kopplat till färjeterminalen och de stora flöden av cyklister och fotgängare som
periodvis rör sig kring färjeterminalen. På övriga Gotland bör åtgärderna riktas främst mot
brister som är kopplade till barn och ungas möjligheter att säkert vistas i trafikmiljön samt
till turism och rekreation. Åtgärder kopplat till kollektivtrafiken och hållplatser är också vik39 (43)
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tiga för att främja kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik på hela Gotland. Det innefattar bland annat åtgärder som skapar möjlighet att tryggt ta sig med cykel till hållplatser
och till säker cykelparkering. Kostnaderna för att bygga gång- och cykelvägar har ökat över
tid. Olika typer av gång- och cykelvägar, med olika standard, behöver vara möjliga att anlägga. Det gäller mindre, enklare, exempelvis stigar och mer lokala GC-vägar där det är
möjligt, liksom större och mer omfattande GC-vägar, där så är nödvändigt.
Ett arbete med att ta fram en strategisk cykelplan för hela Gotland planeras till början av
planperioden. I detta bedömer Region Gotland det som viktigt att se över möjligheten att
kunna pendlingscykla inom en mils radie från Visby, liksom cykelleder för turism och rekreation. Likaså inleds ett utredningsarbete för att förbättra transportinfrastrukturen på
Fårö där förutsättningarna för cykel ska utredas (ÅVS Följdinvesteringar Fårö). Parallellt
behövs utredningar för åtgärder som kan genomföras på kortare sikt.
5.4.3 Statlig medfinansiering

Region Gotland/Tekniska nämnden kan ansöka om statlig medfinansiering enligt förordningen om statlig medfinansiering för åtgärder i regionala kollektivtrafikanläggningar samt
åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator.19 Ansökan
skickas till Trafikverket som ansvarar för beslut om och utbetalningar av statlig medfinansiering. Statlig medfinansiering kan beviljas med upp till 50 procent av en åtgärds totalkostnad. Beslut om statlig medfinansiering tas innan en åtgärd byggstartar och utbetalning sker
allteftersom åtgärden genomförs.
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För att statlig medfinansiering ska betalas ut krävs att åtgärder genomförs och redovisas till
Trafikverket. Under perioden 2018–2021 betalades inga medel ut i statlig medfinansiering,
med anledning av investeringsstopp i tekniska nämnden och brist på personella resurser.
För att regionen ska få så stor utväxling av planen som möjligt är andelen av planen som
föreslås vikas till statlig medfinansiering lägre än i föregående plan, 25 procent jämfört med
drygt 30 procent.
Region Gotland kan söka medfinansiering för
 trafiksäkerhetsåtgärder generellt och i anslutning till öns skolor;
 investeringar för ökad trafiksäkerhet på befintliga gång- och cykelvägar samt till att utveckla och bygga ut nya cykelvägar i och omkring tätorter;
 investeringar för ökad tillgänglighet i tätorter för bland annat personer med funktionsnedsättning;
 åtgärder för kollektivtrafik;
 pendlarparkeringar;
 samt för att utveckla trafiksäkerhet, gång- och cykelstråk och tillgänglighet i serviceorterna.

19

Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
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6. Effektbeskrivning
Det här kapitlet beskriver genomförandet av planens effekter på nationella transportpolitiska mål, regionala mål, sociala aspekter och samhällsekonomisk nytta. Avseende bostadsbyggande bedöms inte länsplanemedlen påverka i nämnvärd omfattning. För miljökonsekvensbeskrivning hänvisas till bilaga 8.2.
Länsplanen utgår från nationella och regionala mål, och de åtgärder som omfattas är kopplade till regionens översiktliga planering. Länsplanens insatser kopplar till Vårt Gotland
2040, den regionala utvecklingsstrategins inriktningar om att utveckla hållbara och fossilfria
transportsystem och om att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar.
Länsplan 2022–2033 bygger vidare på länsplanen för perioden 2018–2029.
6.1 Namngivna objekt
6.1.1 Klintehamn korsningsåtgärd

Åtgärden bedöms ha stora trafiksäkerhetshöjande effekter för samtliga trafikslag. Åtgärden
bidrar även till en minskad barriäreffekt i och med att en passage anläggs för gång- och cykeltrafik. Av dessa skäl bedöms åtgärden bidra till det transportpolitiska målet om att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Åtgärden innebär en något försämrad framkomlighet för genomgående trafik längs väg 140.
6.1.2 Visborg, cirkulationsplats

Den sammanvägda värderingen av den samhällsekonomiska kalkylen påverkas främst av
den trafiksäkerhetsnytta samt tidsvinst de beräknade effekterna ger. Åtgärden förbättrar
också möjligheterna till ökad fysisk aktivitet genom bland annat minskad barriäreffekt av
väg 142 (Färjeleden) och till exempel barn och unga får lättare att ta sig själva till och från
sina aktiviteter. Negativa effekter på grund av ökat intrång i landskapet. Då åtgärden omfattas av ett vattenskyddsområde föreslås skyddsåtgärder. Hänsyn till detta område måste
också tas i samband med byggnation.
Åtgärden bedöms bidra positivt till funktionsmålet medborgarnas resor samt hänsynsmålet
förbättrad trafiksäkerhet.
6.2 Åtgärdsområden
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6.2.1 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar till att minska antalet dödade och allvarligt skadade i transportsystemet men bidrar också många gånger till måluppfyllnad inom andra områden. Åtgärder för bättre hastighetsefterlevnad på väg bidrar även till bättre luftmiljö, minskade koldioxidutsläpp, mindre buller och jämnare trafikflöden. I länsplanen ökas medlen till trafiksäkerhet jämfört med länsplan 2018–2029. Även med den högre ambitionsnivån kommer
gapet mellan tillståndet och det som behövs för att nå en förbättrad trafiksäkerhet vara
stort.
Fortsatta satsningar på ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken bidrar till samhällsnytta och
måluppfyllelse inom trafikförsörjningsprogrammet och nationella mål. Åtgärder som främjar ökat kombinationsresande och åtgärder som främjar barn, unga, äldre och funktionshindrades möjligheter att resa kollektivt bidrar till måluppfyllelse inom flera nationella och
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regionala mål och kan, i kombination med andra styrmedel och incitament, bidra till att
minska bilberoendet på Gotland. Det kan dock vara kostsamt att åtgärda hållplatser då det
ibland innebär utökade markanspråk, större markarbeten och andra anläggningstekniska
svårigheter. Den samhällsekonomiska nyttan beror på antalet resenärer som nyttjar hållplatsen. Prioritering sker därför där bristerna och behoven är som störst.
6.2.2 Cykelutveckling

Åtgärder för ökad och säker cykling bidrar till såväl nationella som regionala mål samt Agenda 2030 och spelar en viktig roll för lokala resor och även som en del i en längre resa.
Cykelåtgärder ger tillgänglighetsnyttor. Infrastruktur som separerar gående och cyklister
och motortrafik har effekter på ökad cykling och bidrar också till arbetet för att minska antalet allvarligt skadade i trafiken. Åtgärder för cykel bidrar till ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa samt har positiva effekter för miljön.
6.2.3 Statlig medfinansiering
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Inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering innefattas åtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet, cykel och kollektivtrafik. Dessa ger positiva effekter för tillgänglighet, säkerhet och
hälsa utifrån olika gruppers behov samt har positiva effekter för miljön. Kommunens fortsatta trafiksäkerhetsarbete är avgörande för att nå trafiksäkerhetsmålen om döda och allvarligt skadade. Det förutsätter ökade satsningar på säker och attraktiv infrastruktur för cyklister och fotgängare.
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7. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. Trafikverket beslutar om de statliga åtgärderna och den statliga medfinansieringen, och för genomförandet av de statliga åtgärderna i planen. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen anvisar i
statsbudgeten, dels på Region Gotlands budget. För Region Gotland är utgångspunkten
Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den framgår vilka
specifika objekt som avses prioriteras under de kommande åren, om ekonomiska förutsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år.
Ett effektivt genomförande förutsätter kontinuerlig dialog. Minst två gånger per år bör regionledningsmöten (regionledningarna på Trafikverket och Region Gotland) hållas. Här tas
större strategiska frågor upp: information, behov, underlag och prioriteringar av kommande åtgärder. Exempel på ämnen är en fördjupning av den systemanalys Trafikverket
gjort inför denna plan och prioriteringar av åtgärdsvalsstudier.
Därutöver är samverkan mellan Trafikverket och Region Gotland kring modell och ansökningsförfarande avseende statlig medfinansiering viktig, med uppföljning och dialog kring
processen.

8. Bilagor
8.1 Sammanställning av länsplan 2022–2033
8.2 Miljökonsekvensbeskrivning
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8.3 Säkra skolvägar och trafikmiljöer - sammanställning av behov
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Bilaga 8.1

Sammanställning länsplan 2022-2033, miljoner kronor
Åtgärdsområden
Statlig medfinansiering
Trafiksäkerhet och
kollektivtrafik
Cykelutveckling
Namngivna objekt
Klintehamn
korsningsåtgärd
Visborg,
cirkulationsplats
Total ekonomisk ram

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

20222025

2026- 2030- Totalt
2029 2033

9,0
6,7

9,0
5,0

9,0
5,7

9,0
6,3

4,0
3,0

4,0
3,0

4,0
3,5

4,0
3,2

4,0
3,0

4,0
3,5

4,0
3,5

4,0
2,0

36,0
23,6

16,0
12,6

16,0
12,0

68,0
48,2

9,0

9,0

9,0

9,0

8,0

6,4

13,0

12,0

10,2

12,5

12,0

7,5

35,9

39,3

42,2

117,4

1,0

2,0

1,0

1,0

7,0

8,4

5,0

15,4

25,7

24,9

24,7

25,3

21,9

21,7

1,0

2,3

4,3

1,5

2,0

8,0

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

100,5

20,4

3,3

15,8

19,0

86,6

85,9

273,0
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Sammanfattning
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte och avgränsning

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Gotlands länsplan för regional
transportinfrastruktur för åren 2022-2033 är att integrera miljöaspekter i planen så att en
hållbar utveckling främjas. Hela processen kallas miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen är resultatet av miljöbedömningsarbetet.
Lagkraven vid en miljöbedömning av en plan eller ett program styrs av Miljöbalken 6 kapitlet samt regeringens uppdrag till Trafikverket och länsplaneupprättarna. En miljökonsekvensbeskrivning ska möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan, beskriva
hur miljömål beaktas, och redovisa åtgärder som minskar eller eliminerar betydande miljöpåverkan.
En avgränsning har gjorts av MKB:n för att koncentrera arbetet på de frågor som är de
mest relevanta för länsplanen. Avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen Gotlands län
den 30 mars 2021. Region Gotland och länsstyrelsen är överens om avgränsningen. Bedömningsgrunderna med motiv till avgränsning beskrivs i bilaga 1. För följande fokusområden och miljöaspekter1 har det bedömts att planens genomförande kan medföra en betydande påverkan:
 Fokusområde Klimat, miljöaspekt Klimatpåverkan
 Fokusområde Landskap, miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö
 Fokusområde Hälsa och livskvalitet, miljöaspekterna Hälsa, Befolkning och Luft.
 Fokusområde Hushållning av naturresurser, miljöaspekt Hushållning med naturresurser
För dessa miljöaspekter beskrivs det nuvarande miljötillståndet samt planens påverkan. En
jämförelse görs mot ett nollalternativ, som visar hur utvecklingen kommer att se ut om åtgärderna i länsplanen inte genomförs.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Länstransportplanens inriktning

Länstransportplanen 2022-2033 är inriktad på tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.
De ekonomiska ramarna på preliminärt 273 miljoner kronor innebär i princip ingen höjning av medlen jämfört med föregående planperiod, 2018-2029. De åtgärder som föreslås i
planen handlar, i likhet med föregående plan, om förbättringar av det befintliga transportinfrastruktursystemet. Länstransportplanens åtgärder syftar till att förbättra trafiksäkerheten
samt tillgängligheten till transportsystemet för fotgängare och cyklister, vilket kan förväntas
göra det mer attraktivt att gå och cykla och därmed bidra till en viss överflyttning från motoriserade fordon. Det är positivt ur klimatsynpunkt och även från hälsosynpunkt. Vissa av
åtgärderna bidrar till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för biltrafik och kan därmed
ha en negativ klimatpåverkan. Åtgärderna förbättrar även möjligheten för barn, äldre och
personer med funktionshinder att röra sig säkert på egen hand.

1

Metodiken i MKB-arbetet utgår från Trafikverkets metodik för miljöbedömningen av nationell transportplan 2022-2033.
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Region Gotland har i länstransportplanen 2022-2033 specificerat tre åtgärdsområden: Trafiksäkerhet och kollektivtrafik, Cykelutveckling samt Statlig medfinansiering. Två objekt namnges i länsplanen: VST 2277 Klintehamn korsningsåtgärd samt VST 2276 Visborg, cirkulationsplats.
Miljökonsekvenser

Negativa effekter uppstår främst på grund av markintrång, och bedöms vara av liten omfattning. Planens åtgärder vidtas i anslutning till befintlig infrastruktur, där landskapet redan
är påverkat. Inga större utbyggnadsprojekt är aktuella; det handlar om förbättringar och anpassningar av befintlig transportinfrastruktur. Ett av de namngivna objekten innebär dock
en risk att skyddsklassade träd påverkas samt ligger nära naturreservatet Södra hällarna.2
Naturreservatet bedöms inte påverkas, men de skyddsvärda träden behöver beaktas.






Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427



Länstransportplanen bedöms ha en relativt liten påverkan vad gäller fokusområdet Klimat. Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland bedöms kunna minska något
tack vare planens satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Planens åtgärder är dock
relativt små i omfattningen jämfört med de effekter som oavsett planen skapas av ökad
andel förnybara drivmedel i fordonsflottan. Skillnaden mot nollalternativet är liten.
Länstransportplanen bedöms få en mycket liten påverkan på fokusområde Landskap.
Planens åtgärder vidtas på det redan befintliga vägnätet där landskap och natur redan är
påverkade. Det finns vanligtvis möjlighet att ta hänsyn till landskap och natur i fortsatt
planering, då den typen av åtgärder projekteras. Skillnaden mot nollalternativet är liten.
Planförslaget bedöms som positivt vad gäller fokusområdet Hälsa och livskvalitet. Planens
trafiksäkerhetsåtgärder ger en säkrare infrastruktur, inte minst för fotgängare och cyklister. Cyklingsfrämjande åtgärder bedöms ge en positiv påverkan på hälsa på grund av
ökad fysisk aktivitet. Merparten av planens åtgärder ökar tillgängligheten för barn, äldre
och personer med funktionsnedsättning till transportinfrastrukturen samt ökar tillgängligheten med gång och cykel. Länstransportplanen bedöms ha liten eller ingen påverkan
på luftkvaliteten, men sammantaget bedöms de positiva effekterna inom fokusområdet
Hälsa och livskvalitet som något större än med nollalternativet.
I MKB:n beskrivs påverkan även för vart och en av de två namngivna objekt som tas
upp i länstransportplanen. Eftersom stora delar av de föreslagna åtgärderna i planen
handlar om att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik så blir
den bedömda påverkan per åtgärd i stora delar positiv.

En bedömning har gjorts av hur de föreslagna åtgärderna i planen påverkar möjligheten att
uppfylla relevanta nationella miljökvalitetsmål. Planen bedöms bidra positivt till målet God
bebyggd miljö, genom inriktningen på ökad trafiksäkerhet, ökad fysisk aktivitet genom gångoch cykelfrämjande åtgärder samt ökad tillgänglighet till transportsystemet. Planen bedöms
bidra något positivt till målen Begränsad klimatpåverkan, eftersom de åtgärder som föreslås
bedöms ge en viss minskning av koldioxidutsläpp genom omfördelning från fordonstrafik
till gång och cykel. Miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms inte påverkas nämnvärt. Planen bedöms ha en liten negativ påverkan på uppfyllelsen av målet Ett rikt växt- och djurliv, eftersom
de i planen föreslagna åtgärderna medför markintrång. Påverkan på naturmiljön bedöms

2

Källa: Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.
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som mycket liten eftersom åtgärderna vidtas i anslutning till befintliga vägar. Övriga miljömål har avgränsats bort, eftersom de inte bedöms som relevanta för länstransportplanen.
Viktigt att notera är dock att länstransportplanens påverkan på måluppfyllelsen är mycket
liten i det stora hela. Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att de flesta av de nationella miljömålen inte kommer att nås till år 2030. Det krävs åtgärder långt utöver vad länstransportplanen omfattar för att komma närmare uppfyllelse.
Länstransportplanen bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
främst genom att ligga i linje med såväl funktionsmålet (om bland annat tillgänglighet) som
hänsynsmålet (om säkerhet, miljö och hälsa).

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Miljökonsekvensbeskrivningen i sig har inte lett till någon omprioritering av åtgärderna,
dock har miljöaspekter vägt in vid urvalet av åtgärdsområden, genom att kollektivtrafik och
cykelåtgärder ingår bland de specificerade åtgärdsområdena och att länstransportplanens
två namngivna åtgärder bland annat innebär förbättringar för gång- och cykeltrafik.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte med miljöbedömningen

Region Gotland har, på uppdrag av regeringen, upprättat ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. När en plan
upprättas av en myndighet eller kommun, som krävs i lag eller annan författning, ska planupprättaren göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande enligt Miljöbalken
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt miljöbedömningsförordningen ska en
länsplan för regional transportinfrastruktur alltid antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med
framtagandet av en plan. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen antas medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. Det gäller även rimliga alternativ med hänsyn till planens innehåll, huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program. Miljöbedömningen av denna plan görs på en strategisk och
övergripande nivå och tar inte upp frågor som bedöms senare i planeringsprocessen.
Syftet är att miljöbedömningen ska integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande
så att en hållbar utveckling främjas.
1.2. Länsplanen och dess sammanhang
1.2.1 Länsplan för regional transportinfrastruktur

Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Det är en del i
den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret
att upprätta och fastställa länsplanerna. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till nationell plan
för utveckling av transportinfrastrukturen 2022-2033. Samtidigt gavs länsplaneupprättarna
förutsättningarna för sitt arbete med att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur avseende samma period.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Utgångspunkt för uppdraget ska vara de transportpolitiska målen, etappmålen avseende klimat och trafiksäkerhet, fyrstegsprincipen3 och ett trafikslagsövergripande synsätt (se mer i
kapitel 2). 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i åtgärdsplaneringen i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande planen så att en hållbar utveckling främjas.

3 Fyrstegsprinciper är Trafikverkets arbetsstrategi som tillämpas för att säkerställa en god resurshållning och för att åtgärder ska bidra till
en hållbar samhällsutveckling. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och
va vår infrastruktur. Fyrstegsprincipen innefattar 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg nytt Källa: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
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Länstransportplanerna kan omfatta:
 investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
 åtgärder i sådana anläggningar med mera för vilka statlig medfinansiering kan beviljas
enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera.
 åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur
 åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
 transport-systemet som bör redovisas i planen
 bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
I länsplanen kan även investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur ingå. I
planen får även byggande och drift av enskilda vägar ingå. Förordning (2010:137).
1.2.1 Den nationella planen

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Eftersom Gotland inte har vare sig större vägar eller järnvägar har
inte regionen någon del av nyinvesteringar som finansieras via den nationella planen.
Finansieringar i nationell plan som kan vara aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd liksom underhållsåtgärder på väg.
Trafikverkets förslag till nationell plan 2022-2033 är under utarbetande (september 2021).
Region Gotland ansvarar för upprättande av en MKB för länsplanen för Gotlands län. Trafikverket ansvarar för att ta fram en MKB för Nationell transportplan, inklusive de delar av
planen som berör Gotland.
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1.3. Nollalternativ

MKB:n är en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas uppstå när
länstransportplanen för 2022-2033 genomförs (planförslaget) och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan planförslaget. Miljöbedömningen förutsätter därför ett så
kallat nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och transportsystemet
kommer att utvecklas utan effekterna från en ny plan. Förenklat kan sägas att nollalternativet innebär att länstransportplanen för 2018-2029 genomförs samt att ingen ny länsplan beslutas eller andra förändringar av fastställd plan för transportsystemet 2018-2029 sker. Samhällsutveckling, fordonsutveckling, styrmedel, förd politik och så vidare är densamma i nollalternativ och planalternativ.
Nollalternativet, alltså länstransportplanen för 2018-2029, tar upp fem åtgärdsområden:
”Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning”, ”Trafiksäkerhet och trygghet”, ”Cykelutveckling”, ”Stads- och tätortsutveckling” samt ”Övriga åtgärder”. Vidare tar planen upp ett
namngivet objekt, Cykelled Västergarn–Klintehamn, som numera är byggd. Påverkan på
miljön i ett nollalternativ redovisas i kapitel 3 Nulägesbeskrivning och nollalternativ. Bedömning
av planförslagets miljöpåverkan redovisas i kapitel 4 Beskrivning av planens miljöpåverkan.
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1.4. Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget, länstransportplan 2022–2033, utgår från nationella och regionala mål, och de
åtgärder som föreslås är kopplade till regionens översiktliga planering. Planförslaget bygger
vidare på länsplanen för perioden 2018-2029.
De infrastrukturåtgärder som inte når upp i en kostnad om 50 miljoner kronor att genomföra behöver inte namnges. Dessa finansieras istället inom så kallade åtgärdsområden. Region Gotland har i länstransportplanen 2022-2033 specificerat följande åtgärdsområden:
 Trafiksäkerhet och kollektivtrafik – handlar om åtgärder som vidtas för att
minska antalet dödade och allvarligt skadade i transportsystemet, samt om satsningar på ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken.
 Cykelutveckling – handlar om åtgärder för ökad och säker cykeltrafik.
 Statlig medfinansiering – Region Gotland kan ansöka om statlig medfinansiering
för åtgärder i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator.
Åtgärder med en kostnad över 50 miljoner kronor ska namnges i länsplanen. För Gotlands
del är det ovanligt att enskilda objekt kommer upp i de summorna. För att lyfta upp att
större åtgärder genomförs också på Gotland namnges följande två objekt i länsplanen, trots
att vardera objektet understiger 50 miljoner kronor:
VST 2277 Klintehamn korsningsåtgärd. Åtgärdernas syfte är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanter som ansluter till och ska korsa väg 140, samt förbättra tillgängligheten för cyklister och gångare som har hamnområdet som målpunkt. Se
närmare beskrivning i bilaga 2.
VST 2276 Visborg, cirkulationsplats. Syftet med åtgärden är att förbättra framkomligheten för fordonstrafik i anslutning till korsningen Färjeleden/Allégatan samt att förbättra
trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken. Se närmare beskrivning i
bilaga 2.
Gotlands planeringsram för perioden 2022-2033 är preliminärt 273 miljoner kronor. I länstransportplanen fördelas medlen enligt tabellen nedan.
Tabell 1. Planeringsram för Gotland 2022-2033.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Åtgärder
Åtgärdsområde Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Åtgärdsområde Cykelutveckling
Åtgärdsområde Statlig medfinansiering
Namngivet objekt: Klintehamn korsningsåtgärd
Namngivet objekt: Visborg, cirkulationsplats

2022-2025
(Mkr)
23,6
35,9
36,0
5,00
100,5

2026-2029
(Mkr)
12,6
39,3
16,0
15,4
3,3
86,6

2030-2033
(Mkr)
12,0
42,2
16,0
15,8
85,9

Totalt
(Mkr)
48,2
117,4
68,0
20,4
19,0
273,0
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2. Avgränsning och bedömningsgrunder
Avgränsningen av miljöbedömningen syftar till att få en effektiv och verkningsfull beslutsoch genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett syfte är att koncentrera miljöbedömningen och MKB:n på de områden där planförslaget kan bidra till betydande miljöpåverkan. MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad ska, enligt miljöbalken
6 kapitlet 11 § vara rimlig med hänsyn till:
 bedömningsmetoder och aktuell kunskap
 planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
 var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig
 att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och
program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder
 allmänhetens intresse.
2.1. Innehåll och detaljeringsgrad

Avgränsningen vad gäller vilka miljöaspekter som MKB:n ska ta upp specificeras närmare i
avsnitt 2.6. Bedömningsgrunder. I bilaga 1 Avgränsning av mål och aspekter redovisas hur miljöaspekterna kopplar till relevanta miljömål, vilka aspekter och mål som har avgränsats bort,
samt motiveringar till avgränsningarna.
2.2. Avgränsning i tid och rum

Länstransportplanen omfattar åtgärder för åren 2022-2033. Miljöbedömningen avgränsas
tidsmässigt till år 2040. Det är samma avgränsning som i avgränsningssamrådet för MKB:n
till den nationella planen.4 Det främsta motivet är att andra effektbedömningar använder
2040 som prognosår. Avvikelser kan förekomma för olika aspekter, till exempel med anledning av att väsentliga mål har varierande målår. I de fall det bedöms relevant att komplettera med ett kortare eller längre tidsperspektiv redovisas detta i MKB:n.
MKB:n omfattar hela Gotland. För de miljöaspekter (främst klimat) där konsekvenserna
berör ett större geografiskt område än det egna länet kan bedömningen vid behov även
komma att hantera detta.
Bedömningarna är inte så detaljerade att de redogör för om ökad/minskad trafik härrör
från regionala eller internationella resor. Det görs inte heller någon analys av hur positiv eller negativ miljöpåverkan från bedömda åtgärder fördelar sig inom Gotlands län samt vilka
grupper som påverkas.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

2.3. Allmänhetens intresse

En länstransportplan är av allmänt intresse, bland annat för att det stora flertalet av Sveriges befolkning dagligen kommer i kontakt med transportsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå olika målpunkter, men påverkar också våra
upplevelser och omgivande ekosystem. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig bety-

Källa: Samrådsunderlag avgränsningssamråd – strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021:119. Trafikverket 2021-06-01.

4
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delse. Det är alltså inte ett rättsligt bindande dokument som påverkar enskild egendom.
Däremot har planen en styrande effekt på kommande plan- och tillståndsprövning.
2.4. Andra planer och program

För Gotland har Region Gotland ansvar både för de uppgifter som en kommun och som
en region har. Det innebär att ansvaret för bland annat hälso- och sjukvård, skola, omsorg,
VA, fysisk planering och infrastruktur är samlat i en organisation. Region Gotland har
också det regionala utvecklingsansvaret, dvs. ansvaret för länets strategiska utveckling.
Inom det uppdraget ingår bland annat att ta fram en strategi för länets utveckling och upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur. Region Gotland är även regional
kollektivtrafikmyndighet.
I den regionala transportinfrastrukturplaneringen innebär det att åtgärder som finns inom
länsplanen utgår ifrån och har ett direkt samband med bland annat exploateringsplaneringen, bostadsförsörjningen, den fysiska planeringen och till prioriteringar inom andra regionala verksamheter.
2.5. Styrande mål

I detta avsnitt redovisas mål som är styrande för miljöbedömningen, eller på annat sätt relevanta, för att integrera miljöhänsyn i den regionala infrastrukturplaneringen.
2.5.1. Miljökvalitetsmål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver önskvärda miljötillstånd för olika miljöer,
både naturmiljö och den urbana miljön. Alla miljökvalitetsmål är inte relevanta för denna
plan. En del av miljökvalitetsmålen berörs inte av transportsektorn. Därtill har en avgränsning specifikt gjorts avseende vilka effekter som utifrån befintligt kunskapsunderlag kan bedömas av de nya åtgärder som ingår i länsplanen. Detta beskrivs närmare i bilaga 1. För
MKB till länstransportplanen för Gotland har följande miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta:
 Begränsad klimatpåverkan
 Frisk luft
 God bebyggd miljö
 Ett rikt växt- och djurliv

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

2.5.2. De transportpolitiska målen

De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga
transportpolitiken, fungerar som utgångspunkt för statens åtgärder inom transportområdet
och utgör grunden för länsplanen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Till det övergripande målet kommer de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
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Funktionsmålet handlar om tillgänglighet och innebär att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa och innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa. Regeringen bedömer att funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet för att det övergripande transportpolitiska målet ska
nås.
Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70
procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Ytterligare ett etappmål handlar om trafiksäkerhet. Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras och antalet allvarligt
skadade inom respektive trafikslag ska minska med minst 25 procent till år 2030.
2.6. Bedömningsgrunder

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Bedömningsgrunderna tar sin utgångspunkt i Trafikverkets framtagna metodik för miljöbedömning av nationell plan 2022-2033. Metodiken finns redovisad i rapport TRV 2021:119,
Samrådsunderlag avgränsningssamråd– strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan.
I rapporten redovisas fyra fokusområden och tolv miljöaspekter, baserade på miljöbalkens
6 kapitel 2 §. Se figur 1. Eftersom bedömningsgrunder i skrivande stund (sommaren 2021)
saknas i rapporten har i stället Trafikverkets bedömningsgrunder för miljöbedömning av
nationell plan 2018-2029 använts.5 För varje miljöaspekt redovisas i bedömningsgrunderna
en koppling till den eller de miljökvalitetsmål eller andra mål som miljöaspekten kopplas
till.
Det är inte möjligt att med analysmetoderna som grund kvantifiera den betydande miljöpåverkan i mängder (emissioner, ekvivalentnivåer med mera). Detta kan göras för enskilda
objekt i samband med kalkyler eller projektspecifika MKB, men inte i det planeringsskede
som en länsplan hanterar. Den analysmetod som beskrivs ovan är framtagen för att bedöma riktning i ett strategiskt skede. Positiv miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i riktning mot styrande mål och i positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Negativ miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i negativ riktning
gentemot nollalternativet.
Denna MKB avgränsas till följande miljöaspekter: Klimatpåverkan, Landskap, Naturmiljö,
Hälsa, Befolkning, Luft samt Hushållning med naturresurser. (Miljöaspekten Hushållning med natur-

5

Trafikverket. Bedömningsgrunder för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029. Reviderade förslag 2017.
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resurser avgränsas till områden utpekade med stöd av 7 kapitlet miljöbalken samt riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken.). För motivering av avgränsningen, se bilaga 1.

Avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen Gotlands län den 30 mars 2021. Region Gotland och länsstyrelsen var då överens om avgränsningen. Dock har miljöaspekten Hushållning med naturresurser lagts till efter avgränsningssamrådet. Detta eftersom Trafikverket i juni
2021 presenterade sin nya metodik för miljöbedömning av den nationella planen, där denna
miljöaspekt tillkommit. I den nya metodiken har dessutom ett par fokusområden och miljöaspekter bytt namn.6
I bilaga 1 redovisas hur fokusområden, nationella miljökvalitetsmål samt miljöaspekter är
sammankopplade.

Figur 1. Fokusområden, aspekter och delaspekter samt deras relation. Källa: Samrådsunderlag avgränsningssamråd – strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan, TRV 2021:119.

2.6.1 Fokusområde Klimat

Miljöaspekt Klimatpåverkan

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Begreppet klimatpåverkan definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som klimatpåverkan i form av växthusgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter (CO2e)7. Trans-

6 Fokusområde Hälsa och livskvalitet hette tidigare Hälsa. Miljöaspekt Klimatpåverkan hette tidigare Klimatfaktorer. Miljöaspekt Naturmiljö hette tidigare Biologisk mångfald, växt- och djurliv. Miljöaspekt Hälsa hette tidigare Människors hälsa. Miljöaspekt Mark hette tidigare Materiella tillgångar. Miljöaspekt Jord hette tidigare Mark. Miljöaspekterna Hushållning med naturresurser och Klimatanpassning har

tillkommit. (Klimatanpassning har dock avgränsats bort i denna MKB).
7 CO e är ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten.
2
Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid respektive växthusgas motsvarar för att ge samma klimateffekt.
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portsektorns klimatpåverkan avgränsas till utsläpp från trafiken samt utsläpp från byggande, drift och underhåll. Vidare avgränsas aspekten till inrikes transporter samt till den
klimatpåverkan som uppstår till följd av planens åtgärder, till exempel inducerad trafik av
en ny väg eller överflyttning från väg genom byggnation eller förbättring av järnvägsförbindelse.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Klimatpåverkan delas in i följande delaspekter med tillhörande preciseringar:
 Delaspekt Trafikens klimatpåverkan omfattar koldioxidutsläpp från den förändrade trafik
som uppstår genom investering i olika transportsätt. Delaspekten omfattar även ett förändrat transportarbete samt elektrifiering av transportsystemet.
 Delaspekt Planering för ett transporteffektivt samhälle avser hur åtgärderna i länstransportplanen passar in i ett transporteffektivt samhälle.
 Delaspekt Infrastrukturhållningens klimatpåverkan handlar om klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av väg- och järnvägsinfrastuktur inklusive färjedrift.
2.6.2 Fokusområde Landskap

Miljöaspekt Landskap

Miljöaspekt Landskap avgränsas till landskapets form och rumslighet, och inbegriper delparametrar som landskapets skala, struktur och visuella karaktär. Landskapets skala och struktur konstitueras av topografi, riktning och brutenhet. Den visuella karaktären (och i viss
grad också strukturen) påverkas även av landskapets olika grad av öppenhet/slutenhet samt
lokalisering och utformning av bebyggelse och infrastruktur.
Vad gäller landskapets form och rumslighet är det främst fysiska åtgärder och nybyggnad
av infrastrukturanläggningar samt drift‐ och underhållsåtgärder som ger upphov till effekter. Utgångspunkten för bedömningen är om landskapets utmärkande karaktär och kvaliteten upprätthålls och/eller utvecklas.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekt Landskap har inga delaspekter. Aspekten har preciserats till att omfatta landskapets skala, struktur och visuella karaktär.
Miljöaspekt Naturmiljö

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Miljöaspekt Naturmiljö omfattar transportinfrastrukturens påverkan på och anpassning till
biologisk mångfald, växtliv och djurliv, i enlighet med Riktlinje landskap (TDOK
2015:0323) som är Trafikverkets metod för att identifiera de mest väsentliga påverkansfaktorerna och styra planeringen av dessa.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekt Naturmiljö har inga delaspekter. Fyra preciseringar görs, vilka täcker in aspekterna djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kapitlet miljöbalken samt biologisk
mångfald i övrigt som pekas ut i 6 kapitlet 2 § miljöbalken.
De fyra preciseringarna utgörs av följande:
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Infrastrukturens barriäreffekter och mortalitet (säkra passager för djur).
Artrika infrastrukturmiljöer (konnektivitet, livsmiljöer: sköta, utveckla och tillföra).
Intrång och störning (motverka, kompensera).
Invasiva arter (begränsa och bekämpa).

Övriga miljöaspekter inom fokusområde Landskap

Miljöaspekt Kulturmiljö tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den avgränsning som gjorts av MKB:n.
2.6.3. Fokusområde Hälsa och livskvalitet

Miljöaspekt Hälsa

Enligt Trafikverkets bedömningsmetodik omfattar miljöaspekten Hälsa effekterna på människors hälsa av buller och vibrationer, trafiksäkerhet samt fysisk aktivitet (motion genom
gång och cykel). Infrastruktur kan ha både negativa och positiva konsekvenser för människors hälsa. Annat som kan påverka hälsan, såsom luft-, mark- eller vattenföroreningar ingår i andra miljöaspekter.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Hälsa delas in i följande delaspekter med tillhörande preciseringar .
 Delaspekt Buller och vibrationer utgörs av emissioner av trafikbuller från väg- och järnvägstrafik samt exponering av trafikbuller och vibrationer från väg- och järnvägstrafik.
 Delaspekt Trafiksäkerhet handlar om risker för trafikolyckor i väg- och järnvägssystemet,
risk för singelolyckor till följ av ökad cykling, risk för olyckor bland gående samt risk
för suicid.
 Delaspekt Fysisk aktivitet handlar om möjligheterna att få motion både genom cykling
och gång och genom att använda kollektivtrafik (som genererar cykel- och gångtrafik).
Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekten Befolkning definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som ”förändrad
tillgänglighet för befolkningen i förhållande till sociala kategorier och geografier”. Det
handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de målpunkter som olika
grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område. Tillgänglighet handlar om
vilka möjligheter transportsystemet erbjuder befolkningen att ta sig till sina målpunkter.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Befolkning har inga delaspekter. Följande preciseringar görs:
 Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand.
 Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.
 Tillgänglighet i relation till socioekonomisk status. Det kan vara skillnader i tillgänglighet beroende på sådant som ekonomisk situation, sysselsättning, kön, bakgrund, funktionsvariationer och ålder.
 Jämställdhet mellan kvinnor och män. Skillnader i resmönster och erfarenheter av resande mellan män och kvinnor speglar skillnader mellan könen i samhället i stort.
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Skillnader i tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och behov.
Detta handlar främst om skillnader mellan stad/tätort och landsbygd när det gäller tillgänglighet till kollektivtrafik och annan service.
Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik ger
grupper som kan vara utsatta för bristande tillgänglighet tillgång till funktioner i samhället på mer likartade villkor, och är samtidigt medel för en hållbar utveckling i framförallt städerna.

Miljöaspekt Luft

Miljöaspekten Luft definieras i Trafikverkets bedömningsgrunder som emissioner av trafikrelaterade luftföroreningar och deras påverkan på luftkvaliteten, det vill säga koncentrationen av luftföroreningar i utomhusluften. Vidare avgränsas aspekten till påverkan på människors hälsa.
Transportsektorns hälsopåverkande utsläpp domineras av vägtrafikens avgasutsläpp samt
utsläpp av slitagepartiklar. Miljöbedömningsgrunden handlar om emissioner av kväveoxid
(NOx) och partiklar (avgaser respektive slitage) samt halter av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Det är dessa parametrar som har störst betydelse för transportsektorns hälsopåverkan samt transportsektorns bidrag till överskridanden av miljökvalitetsnormer och
mål. Dessutom kan NOx i vissa fall användas som en indikator för övriga avgasrelaterade
luftföroreningar.
Delaspekter och preciseringar

Miljöaspekten Luft har inga delaspekter. Följande preciseringar görs:
 Transportsektorns emissioner av luftföroreningar.
 Halter av luftföroreningar i utomhusluft.
 Exponeringsbedömning (för människor) av luftföroreningar.
2.6.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

Aspekten omfattar, enligt Trafikverkets bedömningsmetodik, hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt utifrån hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlen
miljöbalken, 7 kapitlet miljöbalken om skydd av områden, samt annan hushållning med material, råvaror och energi. Vad gäller ianspråktagande eller påverkan på mark- och vattenområden avgränsas detta till områden (enligt 7 kapitlet miljöbalken) eller riksintressen (enligt 3 och 4 kapitlen miljöbalken).
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Delaspekter och preciseringar

Aspekten delas in i följande tre delaspekter med tillhörande preciseringar. Observera att endast den första delaspekten tas upp i denna MKB, i enlighet med den avgränsning som
gjorts av MKB:n.
 Ianspråktagande av eller påverkan på områden utpekade med stöd av 7 kapitlet miljöbalken eller riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
 Material, massor, energi och råvaror, vilket preciseras till resursanvändning och resurseffektivitet.
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Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vilket innebär påverkan på grön infrastruktur
och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.

Övriga miljöaspekter inom fokusområde Hushållning med naturresurser

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Miljöaspekterna Mark, Vatten samt Jord tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den avgränsning som gjorts av MKB:n.
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3. Nulägesbeskrivning och nollalternativ
3.1. Nuläge Trafik

Gotlands läge gör att färjetrafiken till och från fastlandet är av avgörande betydelse för utvecklingen. Av stor betydelse är därför hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn. Även flygförbindelserna till och från Gotland är på grund av ö-läget av central betydelse för tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk
roll.
Dagens rikt förgrenade vägnät kan till stora delar härledas hundratals år bakåt i tiden, i vissa
fall ända till medeltiden. Få genomgripande förändringar har skett sedan 1600-talet. Det
statliga vägnätet på Gotland omfattar 150 mil, ungefär lika långt som det kommunala och
enskilda vägnätet tillsammans.
Gotland är ett glest befolkat län. Tillgängligheten till Visby, där en stor del av länets arbetsplatser och service är lokaliserad, är av stor betydelse. Pendling med bil dominerar, och kan
i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen. Gotland är också det biltätaste länet,
med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år 2020.
År 2018 arbetspendlade 2 100 personer ut från Gotland, ungefär hälften av dem till Stockholms län. Över 1 200 personer pendlade till Gotland, varav hälften från Stockholms län.
Coronapandemin har minskat såväl in- som utpendling och därmed påverkat efterfrågan på
främst flygstolar och kollektivtrafik.
3.2. Nuläge fokusområde Klimat
3.2.1 Miljöaspekt Klimatpåverkan

De klimatpåverkande utsläppen på Gotland har minskat mellan år 1990 och år 2019. Se Figur 2. Klimatmålet för transportsektorn innebär att utsläppen ska minska med 70 procent
till år 2030, jämfört med år 2010. Det svenska målet för utsläppsminskning inom ESR är att
utsläppen ska minska med 63 procent från 1990 till 2030.8 För att målet också ska vara i
linje med Parisavtalet krävs ytterligare utsläppsminskningar. Länstransportplanen 20222033 pekar ut utsläppen från transporter och arbetsmaskiner som stora utmaningar på Gotland när det gäller att nå de nationella klimatmålen till 2030.
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På Gotland svarade transporterna år 2019 för cirka 65 % av Gotlands klimatpåverkande utsläpp inom ESR-sektorerna (exklusive mineralindustrins utsläpp). Om även arbetsmaskiner
adderas blir andelen drygt 75 %. Det visar transporternas dominans ifråga om klimatutsläpp ifrån användningen av fossila bränslen i det gotländska samhället. Se Figur 3.
Utsläppen från transportsektorn ökade med 18 % mellan åren 1990 och 2018. Utsläppsökningen har skett inom sjöfarten och sett till lastbilstransporter. Utsläppen från personbilar
har minskat vilket sannolikt beror på att utsläppen per bil minskat under perioden, samt på
en ökad inblandning av biobränslen.

8 EU-ESR (Effort Sharing Regulations) är all energianvändning inom EU som inte ingår i EU-ETS (Emission Trade Scheme), EU:s system
för handel med utsläppsrätter. Inom EU finns en nationell fördelning av hur stor del av utsläppen i ESR som ska tas av respektive nation,
för att nå det gemensamma utsläppsmålet för EU.
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Resandet med kollektivtrafik är lågt på Gotland och regelbundet resande i kollektivtrafiken
görs i mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt, enligt länstransportplanen 20222033.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Figur 2. Klimatpåverkande utsläpp från hushåll, småskalig industri och transporter på Gotland, kiloton koldioxidekvivalenter per år. Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad
september 2021. (Figur ur länstransportplanen 2022-2033.)
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Figur 3. Utsläpp från transportsektorn på Gotland. Källa: Nationella emissionsdatabasen, uppdaterad september 2021. (Figur ur länstransortplanen 2022-2033.)

3.3. Nuläge fokusområde Landskap
3.3.1 Miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö

Alla vägar innebär på något sätt att landskapet delas upp och att vissa växt- och djur-populationer också kan delas upp i mindre delpopulationer, vilkas utbyte av individer/gener
sinsemellan kan begränsas. Vägarnas fragmenterande inverkan på Gotlands natur kan beskrivas som generellt relativt begränsad, framförallt mot bakgrund av att vägnätet är gammalt och därmed en integrerad del i landskapet.
Vägkanterna på Gotland har ett rikt växtliv och sköts med en sådan inriktning. Gotland har
också många växt- och djurarter och svampar, vilka på sikt är hotade till sin existens (rödlistade). Detta måste beaktas vid förslag om nyanläggningar redan på en strategisk nivå.
3.4. Nuläge fokusområde Hälsa och livskvalitet
3.4.1. Miljöaspekt Hälsa

Vägtrafikbuller är ett problem. Enligt Gotlands kommuns översiktsplan finns ingen beräkning av hur många hushåll som i dagsläget har bullernivåer över gällande riktvärde, 55 dBA
som ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Översiktsplanen anger att det är viktigt att i all planering sträva efter att klara de nationella riktvärdena och att det arbetet bör inrikta sig både
på ny och på befintlig bebyggelse.
3.4.2 Miljöaspekt Befolkning

Miljöaspekten befolkning handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de
målpunkter som olika grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område.
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Region Gotland har ansvaret för all samhällsfinansierad kollektivtrafik på Gotland, vilket är
en viktig förutsättning för ett samordnat utbud. Det finns både allmän och särskild kollektivtrafik. Den allmänna kollektivtrafiken regleras i lagen om kollektivtrafik; begreppet allmän innebär att alla får åka med. På Gotland består den av landsbygdstrafik, såväl linjelagd
som anropsstyrd trafik, och stadstrafiken i Visby. Den särskilda kollektivtrafiken, där det
krävs tillstånd för att åka med, består av färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Resandet med
kollektivtrafik är lågt på Gotland och regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i mindre
omfattning på Gotland än i riket i övrigt.9
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland citeras ett mål ur det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket anger målsättningen att cykelåkandet
på Gotland ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod. I länstransportplanen 2022-2033
sägs att Cykelplan Visby behöver revideras och att det finns behov av att ta fram cykelplaner för övriga större tätorter.

9

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland, RS 2018/204, 2019-02-25
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Gotland är ett bilberoende län, bland annat på grund av den glesa boendestrukturen10. Mellan år 2010 och år 2020 minskade dock antalet personer som har mer än 10 minuter (med
bil) till en dagligvarubutik med cirka 500 personer i länet. Mellan år 2016 och år 2020 minskade antalet personer med mer än 10 minuter till en drivmedelsstation med cirka 1 700 personer. 11 År 2015 hade cirka 2,6 % av barnen i årskurs 1-9 i Gotlands län mer än 10 minuters färdväg till skolan. År 2020 var andelen nästan densamma, 2,5 %. 12
3.4.3. Miljöaspekt Luft

Riksdagens klimatmål för transportsektorn är ett etappmål kopplat till hänsynsmålet. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70
procent till 2030 jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Gotlands kommuns översiktsplan (2010), anger att luftkvaliteten i kommunen i första hand
påverkas av de luftföroreningar som förs hit med vindarna från Mellaneuropa. Gotländska
utsläpp kommer från vägtrafik, arbetsmaskiner, båttrafik och utsläpp från industrier.
Enligt översiktsplanen ligger Visby generellt i nivå med övriga svenska tätorter när det gäller halter av svaveldioxid och kvävedioxid, men lägre när det gäller bensen. Halten av partiklar kan företrädesvis under våren tidvis vara hög i gatuplanet. Länsstyrelsen Gotlands
miljömålsuppföljning år 2020 anger att halterna av skadliga partiklar har minskat men är
höga i starkt trafikerade områden. Region Gotlands åtgärdsprogram för partiklar PM10,
som fastställdes 2019, bedöms komma att ge resultat i form av sänkta halter.13
Några överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte föreligga, enligt översiktsplanen, som anger att trafiken och uppvärmningen av bostäder är bland de största utsläppskällorna, även om utsläppen av svaveldioxid har minskat med närmare 80 procent sedan 1970-talet. Det har lett till en kraftigt förbättrad luftkvalitet och dagens svaveldioxidutsläpp utgör enligt översiktsplanen inte något hot mot människors hälsa. Halterna av kvävedioxid har sjunkit men höga halter kan förekomma främst i anslutning till vägar med
mycket trafik. Totalt har kvävedioxidutsläppen, har enligt länsstyrelsens miljömålsuppföljning, halverats sedan år 1990, främst tack vare skärpta krav på avgasrening för personbilar
och tunga fordon..
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Översiktsplanen påpekar även att det är stora skillnader mellan Visby och landsbygden när
det gäller luftkvalitet. Exempelvis är halterna av kvävedioxid närmare hälften vid Hoburgen
jämfört med de uppmätta halterna i Visby.

10
11
12
13

Enligt transportplanen 2022-2033 är Gotland Sveriges biltätaste län, med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare år 2020.
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021. Rapport 0369. Tillväxtverket 2021-05-04.
Källor: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 samt Miljökvalitetsmålen Gotland 2020. Länsstyrelsen Gotlands län 2020.

.
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Region Gotland är igång med en process att bli medlem i ett luftvårdsförbund.14 Luftvårdsbunden ansvarar för regelbundna mätningar av nedfall och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. De länsvisa mätningarna samordnas och utgör ett komplement till
nationell miljöövervakning.15
3.5 Nuläge fokusområde Hushållning av naturresurser
3.5.1 Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

Miljöaspekten har i denna MKB avgränsats till ianspråktagande av eller påverkan på riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, eller naturreservat.
Gotland har många riksintressen som omfattar bland annat mark- och vattenområden och
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden,
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet. Dessa intressen ska generellt sett prioriteras
framför andra intressen i den fysiska planeringen och ska så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt skadar dem. Vidare finns 111 naturreservat på Gotland, enligt översiktsplanen.
Delaspekterna Material, massor, energi och råvaror samt ekosystemtjänster och grön infrastruktur tas inte upp i MKB för länstransportplanen, i enlighet med den avgränsning som
gjorts av MKB:n.
3.6. Nollalternativets påverkan på miljön

I detta kapitel beskrivs den väntade utvecklingen av transporternas påverkan i nollalternativet. Nollalternativet baseras på de beslut och den politik som idag är kända. En bedömning
görs också av vilken betydelse som prognoser för befolkningsutveckling, transportarbete,
energiförbrukning och alternativa drivmedel kan komma att få.
3.6.1. Befolkningsprognos

Enligt Region Gotlands befolkningsprognos förväntas folkmängden öka med cirka 6 procent under perioden 2021–2030. Alla åldersgrupper prognosticeras att fortsätta öka i antal,
men som andel av befolkningen ökar bara de äldsta, 80 år och äldre, och de unga vuxna,
16–24 år. Sammantaget innebär detta att andelen personer i yrkesaktiv ålder minskar och
att försörjningsbördan på Gotland ökar.
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Demografins påverkan på transporterna

Fler äldre och fler unga ställer nya krav på transportsystemet. Framförallt när andelen äldre
av länets befolkning ökar blir frågan om äldres resande särskilt intressant. Framtidens äldre
kommer att ha körkort och köra bil vid en högre ålder. De kommer förmodligen också totalt sett att vara mera mobila och resa mer än dagens äldre, inte minst vad gäller fritidsresor.
Genom att de som kör mest, i åldern 20-64 år beräknas minska i antal, uppväger det troligtvis i någon mån fler och mer mobila äldre och därför kommer troligtvis inte de demogra-

14
15

Källa: Miljökvalitetsmålen Gotland 2020. Länsstyrelsen Gotlands län 2020.
Källa: https://www.smalandsluft.se/luftvardsforbunden.html
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fiska förändringarna att sammantaget innebära någon större förändring av det totala antalet
bilresor. Bilberoendet kommer fortsatt att vara stort.
3.6.2. Prognoser för trafik och energiutveckling

Trafikverket tar årligen fram basprognoser för person- och godstrafiken, med modellberäknade prognosscenarier för 2040 och 2060. Basprognoserna bygger på beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen, däribland den Nationella planen (som innehåller mycket få åtgärder för Gotlands del). Enbart beslutade styrmedel i form av skatter,
avgifter med flera ingår i prognosförutsättningarna. Basprognosen innebär för Gotlands del
en liten ökning av personbilstrafiken (9 %), men en svag minskning av lastbilstrafiken
(-6 %), 2014-2040.16
Gällande den tekniska utvecklingen är det utan tvekan graden av förnybara drivmedel i fordonsflottan som har störst betydelse för transporternas miljöpåverkan. Andelen biodrivmedel i transportsektorn i Sverige uppgick 2015 till 13,1 TWh, vilket utgör cirka 15 procent av
all energianvändning. År 2008 var motsvarande andel endast 5 procent. De senaste åren har
andelen förnybar energi gradvis ökat, delvis på grund av en ökad låginblandning av HVO i
fossila drivmedel. Den procentuella ökningen är en följd av ökad biodrivmedelsproduktion
snarare än minskad energianvändning.17
Prognoserna för drivmedelsutvecklingen är osäkra och är till stor del beroende av ekonomiska styrmedel. Det finns en viss gräns för hur stor energiförbrukning som kan ske med
el, vätgas och biodrivmedel, varför andelen förnybara drivmedel i transportsektorn också är
beroende av hur mycket trafikarbetet ökar. Enligt utredning Fossilfrihet på väg (FFF), som
kom 2013, uppskattades potentialen för eldrift till 9-20 procent av transportarbetet för personbilar och lätta lastbilar till år 2030 och till 35-60 procent år 2050. Dessa andelar bygger
dock på att trafikutvecklingen begränsas och på ett mer transportsnålt samhälle.18
3.7. Slutsatser – Miljöns utveckling med nollalternativet

Miljöns utveckling med nollalternativet innebär en utveckling med dagens fattade beslut
och gällande prognoser. Länstransportplanen för 2018-2029 förutsätts gälla.
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3.7.1. Fokusområde Klimat, miljöaspekt Klimatpåverkan

Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland kommer sannolikt att minska. Detta
mot bakgrund av att trafikutvecklingen bedöms bli låg och att fordonsflottan väntas drivas
med en högre andel förnybara drivmedel. I kommunens översiktsplan är en utbyggnadsstrategi att ny bebyggelse ska ske mer samlat. Kan detta slå igenom i den praktiska hanteringen av enskilda bygglov innebär det kanske på lång sikt litet bidrag till möjlighet att
minska utsläppen av växthusgaser från transporter. Samtidigt innebär gällande beslut att
trafiken inte minskar i den omfattning som krävs för att bidra till det nationella utsläppsmålet för transportsektorn till 2030.

Trafikverket, Prognos för persontrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01. Publikations-nummer: 2016:059.
Energimyndigheten, Transportsektorns energianvändning under 2015. ES 2016:03
18 Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-med fokus på transportinfrastrukturen, 2016:043
16
17
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Projektet ”Hållbara transporter på Gotland” pågick under åren 2018-2021. Projektet var
EU-finansierat projekt och syftade till att hjälpa gotländska transportföretag att ställa om
genom att bli mer energieffektiva och minska sina klimatavtryck. Syftet med satsningen var
även att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Fokus låg på vägtransporter och arbetsmaskiner inom anläggning/entreprenad och industri.
3.7.2. Fokusområde Landskap, miljöaspekterna Landskap och Naturmiljö

Påverkan på landskap orsakad av transportinfrastrukturen bedöms bli mycket liten, eftersom de infrastrukturprojekt som är aktuella på Gotland innebär relativt små förändringar,
som dessutom sker i anslutning till befintlig infrastruktur. Därmed tillkommer mycket få
nya barriärer.
3.7.3. Fokusområde Hälsa och livskvalitet, miljöaspekterna Hälsa, Befolkning och Luft

I den fördjupade översiktsplanen för Visby föreslås förändringar, som kommer att ändra
trafikströmmarna i Visby. Detta är bland annat föranlett av den planerade utbyggnaden av
Visborg. Förtätning tillsammans med ökad trafik bedöms öka de totala bulleremissionerna
från transportsektorn utan plan för bulleråtgärder. Förtätning bidrar inte bara till bulleremissioner utan även till att antalet störda människor ökar, genom att de blir fler. Elfordon
är tystare än fordon som drivs med fossila drivmedel, men effekten blir stor först när en
betydande del av fordonsflottan är utbytt.
Påverkan på luftkvaliteten är osäker och beroende av trafiksituationen i de större tätorterna,
framförallt i Visby där det idag finns en problematik kring utsläpp av partiklar. Sannolikt
kommer en förbättring av motorer och drivmedel, både inom sjöfarten och vägtrafiken, att
på sikt leda till minskade utsläpp. Det är dock osäkert hur snabbt som denna utveckling
kommer att gå.
3.7.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

Miljöaspekt Hushållning med naturresurser

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Den delaspekt som hanteras i denna MKB avser ianspråktagande av eller påverkan på riksintressen enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken, eller naturreservat. Miljöns utveckling i dessa
högt värderade områden kan påverkas av bebyggelseutveckling, infrastrukturutveckling
med mera. Detta beaktas dock alltid i planerings- och tillståndsprocesser enligt plan- och
bygglagen, miljöbalken, väglagen med mera.
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4. Beskrivning av planens miljöpåverkan
Länstransportplanens inriktning och innehåll beskrivs i avsnitt 1.4 Sammanfattning av planförslaget. Här i kapitel 4 görs en konsekvensbedömning för vardera av länstransportplanens tre
åtgärdsområden Trafiksäkerhet och kollektivtrafik, Cykelutveckling samt Statlig medfinansiering.
Därefter görs en samlad bedömning där positiv eller negativ betydande miljöpåverkan bedömts i förhållande till nollalternativet, uppdelat på de fyra fokusområdena Klimat, Landskap, Hälsa och livskvalitet samt Hushållning av naturresurser.
4.1. Miljöpåverkan per åtgärdsområde
4.1.1. Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Gotland har bland det högsta antalet dödade i vägtrafikolyckor per invånare i landet. Inom
detta åtgärdsområde betonar länstransportplanen vikten av att minska antalet omkomna
och allvarligt skadade på det statliga vägnätet. Främst handlar det om att förbättra sidoområden samt att anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå, men även
om att åtgärda korsningar. Vidare anger länstransportplanen att åtgärder för en säkrare infrastruktur för fotgängare och cyklister behövs. Vägar med högre fordonsflöden och hastighetsgräns över 40 km/h där det finns ett större antal gående och cyklister med behov att
färdas längs och tvärs behöver prioriteras. På det statliga vägnätet handlar det om åtgärder
för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser, med fokus på tätorter och andra stråk med många fotgängare och cyklister, samt separering mellan
gång- och cykeltrafik på stråk med höga gång- och cykelflöden. Länstransportplanen anger
också att drift och underhåll av gång- och cykelvägar bör hålla en hög och god standard
året runt, med skärpta krav och insatstider.
Länstransportsplanen anger även att tillgänglighetsanpassning av hållplatser liksom pendlarparkeringar kan finansieras inom detta åtgärdsområde. Prioritering sker där bristerna och
behoven är som störst.
Bedömning
De åtgärder som länstransportplanen lyfter bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet för såväl
gång- och cykeltrafikanter som motorfordon. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser ger
ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning samt äldre.
Skillnaden mot nollalternativet (det vill säga gällande länstransportplan) är liten eftersom
både den gällande och den nya länstransportplanen har en stark inriktning på trafiksäkerhet. De konkreta åtgärderna i form av namngivna objekt har dock kommit längre i den nya
planen.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

4.1.2. Cykelutveckling

Åtgärderna inom åtgärdsområdet handlar om planering, optimering av trafiksäkerhet och
tillgänglighet och om begränsade ombyggnader. Planen anger att det fortsatt finns brister i
cykelnätet både på det kommunala och statliga vägnätet. Planen anger även att cykelturismen är viktig och att det finns brister vad gäller detta. Vidare lyfts brister beträffande säkra
övergångar för cykeltrafik, smala vägrenar samt säkra skolvägar.

25 (38)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Gotland 2022 - 2033
Ändringar sedan
remissversionen är
gulmarkerade

Ett arbete med att ta fram en strategisk cykelplan för hela Gotland kommer att påbörjas
under 2021-2022. Likaså inleds ett utredningsarbete för att förbättra transportinfrastrukturen på Fårö där förutsättningarna för cykel ska utredas. Parallellt behövs utredningar för åtgärder som kan genomföras på kortare sikt.
Bedömning
De namngivna objekten i länstransportplanen ökar trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i Visby. Den nya strategiska cykelplanen bedöms kunna leda till nya eller förbättrade cykelvägar, ökad trafiksäkerhet samt förbättrad framkomlighet för cyklister.
Länstransportplanen kan på detta sätt bidra till att fler boende och turister väljer att cykla.
Detta minskar trafikarbetet med bil. Hälsan påverkas positivt genom ökad fysisk aktivitet.
Skillnaden mot nollalternativet (det vill säga gällande länstransportplan) är liten eftersom
både den gällande och den nya länstransportplanen har en inriktning på att förbättra för
gång- och cykeltrafikanter.
4.1.3. Statlig medfinansiering

Åtgärdsområdet statlig medfinansiering innefattar åtgärder för trafiksäkerhet, cykel och
stads- och tätortsutveckling. Region Gotland ser ett behov av att söka medfinansiering för
trafiksäkerhetsåtgärder generellt och i anslutning till öns skolor.
Bedömning
Åtgärderna ger positiva effekter för tillgänglighet, säkerhet och hälsa utifrån olika gruppers
behov samt har positiva effekter för miljön.
4.2. Samlad konsekvensbedömning

I detta avsnitt görs en samlad konsekvensbedömning av planförslaget, dels för de tre fokusområdena Klimat, Landskap samt Hälsa och livskvalitet, dels avseende de mål som följs upp i
miljöbedömningen. Konsekvensbedömningen avser effekter i förhållande till nollalternativet.
4.2.1. Fokusområde Klimat

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Åtgärderna inom åtgärdsområdet Cykelutveckling handlar om planering, optimering av trafiksäkerhet och tillgänglighet samt om begränsade ombyggnader. De två namngivna objekten
avser förbättringar för samtliga trafikantgrupper, alltså även gång- och cykel.
Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder bedöms som positiva ur klimatsynpunkt. Åtgärderna
förväntas göra det mer attraktivt att gå och cykla och på så sätt bidra till en viss överflyttning från motoriserade fordon. De åtgärder som avser ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för biltrafik bedöms dock kunna medföra en viss negativ klimatpåverkan, då de kan
medföra att det blir enklare och mer lättillgängligt att färdas med bil. Även de medel som
satsas på statlig medfinansiering har en positiv påverkan på klimat eftersom dessa i stor utsträckning handlar om gång- och cykelåtgärder.
Planförslaget bedöms ha en relativt liten påverkan vad gäller fokusområdet Klimat. Koldioxidutsläppen från transporterna på Gotland bedöms kunna minska något tack vare planens
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satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik. Planens åtgärder är dock relativt små i omfattningen jämfört med de effekter som oavsett planen skapas av ökad andel förnybara drivmedel i fordonsflottan. Skillnaden mot nollalternativet är liten.
4.2.3. Fokusområde Landskap

Länstransportplanen bedöms få en mycket liten påverkan på landskapet och naturmiljön.
Skillnaden mot nollalternativet är att det finns något fler namngivna åtgärder som innebär
att genomföra ändringar på det redan befintliga vägnätet, men dessa genomförs i anslutning
till befintlig infrastruktur där landskap och natur redan är påverkade. Det gäller även de åtgärdsområden som anges i länstrasportplanen, där inga särskilda platser för åtgärderna pekas ut. Dessa mindre åtgärder kan handla om till exempel förbättringar av busshållplatser
eller av cykelstråk. Det finns vanligtvis möjlighet att ta hänsyn till landskap och natur i fortsatt planering, då den typen av åtgärder projekteras.
Dock innebär ett av de namngivna objekten, Visborg cirkulationsplats, en risk att skyddsklassade träd påverkas samt ligger nära naturreservatet Södra hällarna.19 Naturreservatet bedöms inte påverkas, men de skyddsvärda träden behöver beaktas.
Både länstransportplanen och nollalternativet bedöms ha mycket liten effekt inom fokusområdet Landskap. Huruvida den är positiv eller negativ beror på utformningen av de infrastrukturåtgärder som vidtas.
4.2.2. Fokusområde Hälsa och livskvalitet

Planförslaget bedöms som positivt vad gäller fokusområdet Hälsa och livskvalitet.
Åtgärdsområdena Trafiksäkerhet och kollektivtrafik samt Cykelutveckling handlar om åtgärder
för en säkrare infrastruktur för fotgängare och cyklister vilket behövs för att minska antalet
allvarligt skadade. På det statliga vägnätet nämns åtgärder för säkra gång- och cykelpassager, separering och anpassning av hastighetsgränser samt separering mellan gång- och cykeltrafik. Planen innehåller även åtgärder på bland annat korsningar i syfte att förbättra trafiksäkerheten för fordonstrafikanter. Allt detta minskar riskerna för att skadas eller dödas i
trafiken.
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Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder inom åtgärdsområdet Cykelutveckling bedöms ge en positiv påverkan på hälsa på grund av ökad fysisk aktivitet. Merparten av åtgärderna ökar tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning till transportinfrastrukturen samt ökar tillgängligheten med gång och cykel.
Påverkan av buller är i många fall svårbedömd. Det är svårt att veta exakta vilka åtgärder
som kommer att föreslås och i vilken mån dessa leder till ökade hastigheter eller mer trafik,
eller om fokus för åtgärderna kommer att ligga på trafiksäkerhet. Effekten beror också av
vilka bullerdämpande åtgärder som eventuellt genomförs i samband med projekten.
Länstransportplanen bedöms ha liten eller ingen påverkan på luftkvaliteten.

19

Källa: Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.
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Länstransportplanen bedöms sammantaget ha något större positiv effekt inom fokusområdet Hälsa och livskvalitet i jämförelse med nollalternativet.
4.2.4 Fokusområde Hushållning av naturresurser

Det namngivna projektet Klintehamn korsningsåtgärd angränsar till riksintresse för naturvård
”Kovik-Vivesholm-Varvsholm”. Då projektet avser åtgärder på befintlig väg genom att anlägga en cirkulationsplats i befintlig fyrvägskorsning bedöms inte planförslaget ha någon
negativ påverkan vare sig vad gäller riksintresset eller fokusområdet Hushållning av naturresurser.
Det namngivna projektet Visborg cirkulationsplats ligger nära naturreservat ”Södra hällarna”.
Då projektet endast ligger nära naturreservatet och innefattar ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till cirkulationsplats med en separat gång- och cykelpassage i plan så bedöms
inte planförslaget ha någon negativ påverkan på naturreservatet eller vad gäller fokusområdet Hushållning av naturresurser.
4.2.5. Påverkan på miljökvalitetsmål

Miljöbedömningen av länsplanen har avgränsats till att beskriva hur ett genomförande av
planen påverkar de fyra miljökvalitetsmål som bedöms beröras av ett genomförande av planens förslag, se Tabell 2. I bilaga 1 redovisas hur avgränsningen är gjord samt vilka av miljöbedömningens olika miljöaspekter som berör respektive mål.
Observera att bedömningen i tabellen nedan endast gäller länstransportplanens påverkan
på måluppfyllelsen. Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att de flesta av de nationella miljömålen inte kommer att nås till år 2030. Det krävs alltså åtgärder långt utöver vad länstransportplanen omfattar för att komma närmare måluppfyllelse. Även om länstransportplanen har bedömts bidra positivt, se tabell nedan, så är det bidraget mycket litet.
Tabell 2. Nationella miljökvalitetsmål, bedömning av måluppfyllelse.
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Ett rikt växt- och djurliv

Bedömning av måluppfyllelse samt motiv till avgränsning
Planen bedöms ha en liten positiv påverkan på måluppfyllelsen. Transporter står för en betydande
del av utsläppen av växthusgaser både nationellt och regionalt. De åtgärder som föreslås i länsplanen bedöms ge en viss förbättring i form av minskade utsläpp av koldioxid.
Planen bedöms ha en liten positiv påverkan på måluppfyllelsen. Förbättringar i kollektivtrafik och
gång- och cykelstråk möjliggör för fler personer att avstå bilanvändning.
Planen bedöms bidra till måluppfyllelse, genom inriktningen på ökad trafiksäkerhet, ökad fysisk aktivitet genom gång- och cykelfrämjande åtgärder samt ökad tillgänglighet till transportsystemet.
Planen bedöms ha en liten negativ påverkan på måluppfyllelsen. De i planen föreslagna åtgärderna
medför markintrång, men påverkan på naturmiljön bedöms som mycket liten eftersom åtgärderna
vidtas i anslutning till befintliga vägar.
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4.2.6. Påverkan på transportpolitiska mål

Länstransportplanen bedöms medverka till uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
främst genom att ligga i linje med funktionsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet handlar om att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet och vara jämställt. Länstransportplanens fokus på trafiksäkerhet, tillgänglighet och ökad andel gång- och cykeltrafik strävar åt det hållet.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Även här ligger såväl länstransportplanens åtgärdsområden som de namngivna åtgärderna i linje med målet.
Påverkan på riksdagens klimatmål för transportsektorn (som är ett etappmål kopplat till
hänsynsmålet) är mer svårbedömd eftersom länstrasportplanen innehåller relativt små åtgärder.

5. Uppföljning av planens miljöpåverkan
Finns det risk för betydande miljöpåverkan ska detta följas upp och övervakas. MKB:n har
översiktligt bedömt att sådan betydande påverkan inte uppkommer som resultat av föreslagna åtgärder, eller i vissa fall att åtgärdens konsekvenser är osäkra.
Uppföljning av enskilda åtgärder kommer även att aktualiseras i samband med miljöbedömningar på detaljerad nivå, i samband med fortsatt planering och projektering av enskilda objekt/åtgärder, exempelvis i åtgärdsvalsstudier, vägplaner, detaljplaner och tillståndsärenden. Det är emellertid av intresse att mer systematiskt följa upp förändringar som kan
kopplas till genomförda åtgärder.
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Hur planens åtgärder och förändringar utanför planen inverkar på utsläppen av växthusgaser följs upp på nationell nivå. För övriga miljökvalitetsmål sker uppföljning på länsnivå.
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Samlad effektbedömning Visborg, cirkulationsplats. 2021-06-16. Trafikverket.
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BILAGA 1 Avgränsning av mål och aspekter
Bedömningsgrunderna - miljöaspekter, delaspekter och preciseringar- är hämtade ur Trafikverkets rapport 2021:119 Samrådsunderlag avgränsningssamråd– strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan.
Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

KLIMAT

Klimatpåverkan
- Trafikens klimatpåverkan
- Planering för ett transporteffektivt samhälle
- Infrastrukturhållningens klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan,
God bebyggd
miljö

Koldioxidutsläpp från den förändrade trafik som uppstår genom investering i olika transportsätt.

Ja

Vägtransporterna står för en betydande
del av utsläppen av växthusgaser.

Förändrat transportarbete på grund
av länstransportplanen.
I vilken mån planen bidrar till elektrifiering av transportsystemet.
Hur åtgärderna passar in i ett transporteffektivt samhälle.
Klimatpåverkan från byggande, drift
och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur.
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Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

LANDSKAP

LANDSKAP

God bebyggd
miljö
Ett rikt växtoch djurliv

Landskapets skala, struktur och visuella
karaktär.
Infrastrukturens barriäreffekter och
mortalitet (säkra passager för djur).

Ja

Länstransportplanens åtgärder skulle
kunna inverka på landskapsbilden.
Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett intrång och fragmentering av landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Vägkanterna på Gotland har ett rikt växtliv och
sköts med en sådan inriktning.

NATURMILJÖ

Ja

Artrika infrastrukturmiljöer (konnektivitet, livsmiljöer: sköta, utveckla och tillföra).

Gotland har också många rödlistade växtoch djurarter och svampar. Detta måste
beaktas vid förslag om nyanläggningar redan på en strategisk nivå och påverkas
även av smärre utbyggnader, exempelvis
cykelvägar.

Intrång och störning (motverka, kompensera).
Invasiva arter (begränsa och bekämpa).

De åtgärder som ingår i länstransportplanen bedöms innebära åtgärder på eller i anslutning till befintlig infrastruktur och bedöms därmed inte berörda miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker eller Levande skogar i nämnvärd omfattning.
KULTURMILJÖ

Ej relevant, aspekten har avgränsats
bort.

Ej relevant, denna miljöaspekt har avgränsats
bort.
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sådan omfattning att aspekten kan anses
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Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

HÄLSA OCH
LIVSKVALITET

HÄLSA
- Buller och
vibrationer
- Trafiksäkerhet
- Fysisk aktivitet

God bebyggd
miljö

Emissioner av trafikbuller från vägoch järnvägstrafik samt exponering av
trafikbuller och vibrationer från vägoch järnvägstrafik.

Ja

Åtgärderna i länstransportplanen påverkar
trafiken i tätorter, där den största påverkan
från höga ekvivalentnivåer finns.

BEFOLKNING

Risker för trafikolyckor i väg- och
järnvägssystemet, risk för singelolyckor till följ av ökad cykling, risk för
olyckor bland gående samt risk för suicid.

God bebyggd
miljö

Möjligheterna att få motion både genom cykling och gång och genom att
använda kollektivtrafik (som genererar
cykel- och gångtrafik).
Möjligheter för barn att säkert förflytta Ja
sig på egen hand.
Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet i relation till socioekonomisk status.
Jämställdhet mellan kvinnor och män.
Skillnader i tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar
och behov.
Möjlighet att resa med cykel och till
fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik.
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Trafikolyckor är en bidragande orsak till
spridning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Åtgärderna i länstransportplanen syftar i flera fall till att förbättra trafiksäkerheten, såväl för biltrafikanter som för oskyddade trafikanter.
Tillgängligheten med gång, cykel och kollektivtrafik har betydelse för den fysiska aktiviteten i transportsystemet.
Åtgärder på vägar, cykelvägar och kollektivtrafik påverkar tillgängligheten till olika
transportslag och kan därmed även påverka
på vilket sätt befolkningen väljer att transportera sig.
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Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

HÄLSA OCH
LIVSKVALITET

LUFT

Frisk luft

Transportsektorns emissioner av luftföroreningar (kväveoxid och partiklar).

Ja

Transporterna står för en hög andel av
de svenska utsläppen till luft.

Halter av luftföroreningar i utomhusluft (kvävedioxid och partiklar PM10).
Exponeringsbedömning (för människor) av luftföroreningar.
HUSHÅLLNING HUSHÅLLNING
AV NATURMED NATURRERESURSER
SURSER

HUSHÅLLNING
MED NATURRESURSER

Ett rikt växtoch djurliv,
God bebyggd
miljö

Ianspråktagande av eller påverkan på
områden utpekade med stöd av 7
kap. miljöbalken eller riksintressen
enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.

Ja

Ej relevant,
dessa preciseringar har avgränsats bort.

Material, massor, energi och råvaror,
vilket preciseras till resursanvändning
och resurseffektivitet.

Nej

Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vilket innebär påverkan på
grön infrastruktur och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.
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Åtgärder som ingår i länsplanen kan påverka trafiken samt val av färdmedel
och därmed påverka halterna av NOx
och partiklar i tätort. Påverkan på de totala emissionerna i transportsystemet är
små. Eftersom det är i tätort som det
finns en problematik är det relevant att
avgränsa till påverkan i tätort.
Infrastrukturutbyggnad innebär oftast
att ny mark tas i anspråk. De åtgärder
som ingår i länstransportplanen vidtas i
närheten av befintlig infrastruktur men
berör i vissa fall sådana områden som
avses i preciseringen av miljöaspekten.
MKB:n har avgränsats till påverkan på
riksintressen och naturreservat.
Det som dessa preciseringar tar upp
hanteras främst genom att i senare planeringsskeden bedöma specifika objekts
påverkan.

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Miljökonsekvensbeskrivning. Länsplan för regional
transportinfrastruktur för Gotland 2022 - 2033
Ändringar sedan
remissversionen är
gulmarkerade

Fokusområde

Miljöaspekt/
delaspekter

HUSHÅLLNING MARK, VATAV NATURTEN, JORD
RESURSER

Miljökvalitetsmål

Preciseringar av miljöaspekten i Trafikverkets bedömningsgrunder

Hanteras
i MKB

Motiv till avgränsning

Ej relevant,
aspekten har
avgränsats bort.

Ej relevant, dessa miljöaspekter har avgränsats bort.

Nej

Dessa miljöaspekter hanteras främst genom att i senare planeringsskeden bedöma påverkan av specifika objekt.
Transporter bidrar till utsläpp av försurande ämnen samt gödande ämnen (luftburet kväve). Den nationella vägtrafiken
har dock en marginell påverkan på försurningen av mark och vatten samt på
övergödning. Den försurning som sker
nu är främst relaterad till markanvändning och utsläpp från sjöfart och trafik på
kontinenten. Utsläpp av kväve sker
främst från jordbruk och enskilda avlopp.
De åtgärder som ingår i länstransportplanen vidtas i närheten av befintlig infrastruktur och bedöms inte beröra odlingslandskapet beröras i sådan omfattning att
aspekten Mark kan anses som betydande.
Inte heller bedöms hav, sjöar och vattendrag beröras i sådan omfattning att
aspekten Vatten kan anses som betydande.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

BILAGA 2 Miljöpåverkan namngivna åtgärder
Miljöpåverkan för de namngivna åtgärderna bedöms med +, 0 och - för respektive miljöaspekt. Ett + innebär att åtgärden bedöms bidra positivt till miljöaspekten, 0 innebär att åtgärdens totala miljöpåverkan bedöms vara försumbar (varken positiv eller negativ) och - innebär att åtgärden bedöms ha en negativ miljöpåverkan.
Klintehamn korsningsåtgärd

Åtgärd

Målområde
Klimatpåverkan

Landskap

Klintehamn korsningsåtgärd
Åtgärdande av trafiksäkerhetsbrister rörande trafikslagen väg
samt gång och cykel genom att bygga om dagens fyrvägskorsning till en cirkulationsplats med ett inkommande körfält i varje
anslutning. Passage för gående och cyklister utförs över väg 140,
norr om korsningen och över Verkstadsgatan.
Miljöbedömning
MiljöKommentar
påverkan
Skillnaden i utsläpp av CO2-ekvivalenter mellan en
(-)
cirkulationsplats och en fyrvägskorsning bedöms
som försumbar. Åtgärden bidrar dock till ökad
energianvändning vid byggandet.
Ingen påverkan.
0

Naturmiljö

0

Hälsa

+

Befolkning

+

Luft

0
0

Hushållning med
naturresurser (Områ-

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

den utpekade med stöd
av 7 kap. MB och riksintressen enligt 3 eller
4 kap. MB)

Nollalternativet

-

Projektet angränsar till område för riksintresse för
naturvård ”Kovik-Vivesholm-Varvsholm”. Åtgärden bedöms inte påverka riksintresset eller naturmiljön negativt.
Åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet mellan hamnområdet och Klintehamns
centrum för gående och cyklister, vilket kan bidra
till ökad fysisk aktivitet. Trafiksäkerheten ökar för
samtliga trafikslag, risken för allvarliga olyckor
minskar.
Åtgärden bidrar till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet mellan hamnområdet och Klintehamns
centrum för gående och cyklister.
Ingen påverkan.
Denna miljöaspekt har avgränsats till riksintressen
enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken samt naturreservat.
Projektet angränsar till riksintresse för naturvård
”Kovik-Vivesholm-Varvsholm” men bedöms inte
påverka riksintressets värden.
Trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående
och cyklister mellan hamnområdet och Klintehamns centrum förblir oförändrade och alltså något sämre med nollalternativet än om länstransportplanens åtgärder genomförs.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Visborg, cirkulationsplats

Åtgärd

Målområde
Klimatpåverkan

Landskap

Naturmiljö

Hälsa

Befolkning

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Luft

Hushållning med
naturresurser
Nollalternativet

Visborg, cirkulationsplats
Åtgärdande av trafiksäkerhetsbrister rörande trafikslagen väg
samt gång och cykel genom att bygga om dagens fyrvägskorsning till en cirkulationsplats inklusive anläggande av en planskild
passage för gående och cyklister. Syftet är även att förbättra
framkomligheten för fordonstrafik i anslutning till korsningen
Färjeleden/Allégatan samt att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken.
Miljöbedömning
MiljöKommentar
påverkan
Skillnaden i utsläpp av CO2-ekvivalenter mellan en
(-)
cirkulationsplats och en fyrvägskorsning bedöms
som försumbar. Åtgärden bidrar dock till ökad
energianvändning vid byggandet.
Åtgärderna medför markintrång vilket kan bidra
negativt till landskapets karaktär. Påverkan kan
dock ses som relativt liten då området redan är exploaterat.
(-)
Åtgärden innebär en risk att skyddsklassade träd
påverkas.
Projektet ligger nära naturreservat ”Södra hällarna” men bedöms inte påverka naturreservatet.
Åtgärden bedöms bidra till ökad trafiksäkerhet och
+
trygghet i transportsystemet. Förutsättningarna att
gå eller cykla till Visborg förbättras. Genom att
gynna fotgängare och cyklister bedöms åtgärden
bidra positivt till fysisk aktivitet.
Den föreslagna planskilda gång- och cykelpassagen
+
bedöms öka möjligheterna att ta sig med cykel
mellan centrala Visby och Visborg. Tillsammans
med gång- och cykelöverfarten bedöms den även
bidra positivt till barn och ungas mobilitet mellan
målpunkter i Visby och Visborg. Åtgärden bedöms
även gynna äldres och personer med funktionshinders möjligheter att röra sig i transportsystemet.
Åtgärden bedöms inte påverka transportsystemets
0
emissioner. Borttagning av trafiksignal kan leda till
jämnare körmönster, men cirkulationsplatsen tillför ett hinder och eventuella inbromsningar.
Denna miljöaspekt har avgränsats till riksintressen
0
enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken samt naturreservat.
Projektet ligger nära naturreservat ”Södra hällarna”, men bedöms inte påverka naturreservatet.
Trafiksäkerheten och möjligheten att gå och cykla i
transportsystemet förblir oförändrade och alltså
sämre med nollalternativet än om länstransportplanens åtgärder genomförs.
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Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum RS 220427

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]
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Gotlands länsplan för regionala transportinfrastruktur 2022-2033

Bilaga 8.3 Säkra skolvägar och trafikmiljöer - sammanställning över behov
2022-03-16

Cykelinfrastruktur

För skolan är aspekter som trafiksäkerhet, enkelhet, trygghet och framkomlighet viktiga. För de
äldre eleverna (Högstadium/gymnasiet/vux) är det också viktigt att cykeln blir ett bättre
alternativ än mopeder, mopedbilar, A-traktorer och bilar. Detta gynnar både elevhälsan och
säkerheten samt löser parkeringsproblemen runt dessa skolor.
o I Visby finns ett relativt väl utbyggt cykelnät. Ofta så saknas sammanhang
mellan cykelvägarna och den sista biten till skolan. Exempel norrifrån mot
Solbergaskolan, koppling mellan väg 140 och Södervärn eller
Wisbygymnasiet.
o BUN vill peka på följande plaster som bedöms osäkra:
 Träkumlarondellen vid Terra Nova Södra, cykelöverfart på 80-väg.
 Södra överfarten från Stenhuggaren längs Visbyleden.
 Överfarten från Stenhuggaren mot Follingboväg
 Förbindelsen längs Kung Magnus Väg mot Solbergaskolan
 Överfarten vid Solbergabadet
 Överfarten vid Lännaplan mot Wisbygymnasiet
 Överfarten vid Endreväg mot Tjelvarskolan
 Överfarten vid Färjeleden mot Söderväg
o Det finns en separerad cykelväg från Visby söderut till Klintehamn (väg 140)
och från Visby norrut till Lummelunda (väg 149). Dessa bör integreras i
stadens cykelnät på ett tydligare sätt.
o I övriga tätorter saknas sammanhängande cykelinfrastruktur.
o På många delar av det statliga vägnätet saknas säkra övergångar för
cykeltrafik. Gäller även längs de stora cykelbanorna söder och norr ut från
Visby.

Vägrenar och kringområden.

Vägnätet har i stora delar smala eller inga vägrenar som ger dåliga förutsättningar för gående och
cykeltrafik.
o Att åtgärda brister i sidoområdena, ta bort skymmande föremål så att elever
och fordon syns.
o Belysning av vägavsnitt, hållplatser för säkrare skolvägar
o Vägbredd, vägrenar där BUN/GVN efterlyser en tydligare markering av
vägrenar för att underlätta gående och cykling. Ett heldraget vitt streck eller
ännu hellre ett fysiskt hinder ökar säkerheten.
o Anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsnivå och vägarna
till och från skolorna.

o
o
o

Att åtgärda bristande korsningar.
BUN tillstyrker att en större del av medlen under planperioden behöver
prioriteras till att förbättra sidoområden och korsningar.
En planskild övergång från Lärbro busshållplats mot Lärbro skola. Detta
skulle skapa förutsättningar för att bussarna för linjetrafiken och
skolskjutsarna kan stanna på samma plats.

Genomgång med Trafikverket

Vid en inventering i oktober 2021 har Region Gotland genom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF)framfört följande förslag till Trafikverket på åtgärder vid de skolor
som skulle kunna vara berörda av insatser.
o Solklintskolan, Slite: Här föreslås en planskild övergång. Alternativet torde
vara hastighetsbegränsning och kanske också någon form av farthinder.
Elever passerar här över väg 147 från före 8 på morgonen till sen eftermiddag
då idrottshall och flera boenden ligger väster om vägen.
o Lärbro skola: Här föreslås en planskild lösning som det bästa för att elever på
ett säkert sätt ska kunna ta sig över/under väg 148. Alternativet torde vara
hastighetsbegränsning. Gör också att vi kan samla linjebussar, skolskjutsar
och hämta/lämnatrafiken till en plats.
o Västerhejde skola: Här finns inga hämta/lämna-fickor utan alla föräldrar
”tvingas” in och ut på den relativt begränsade parkeringsytan. Även
busslingan används av vårdnadshavare. En ficka med en gångvägskoppling
ner till skolans område i norrgående riktning skulle göra stor skillnad.
Motsvarande lösning på södergående sida skulle också förbättra situationen.
o Dalhem skola: Föräldrar och boende har många synpunkter och önskar bland
annat trottoar genom och förbi samhället. Hastighetsbegränsning och eller
övergångsställe skulle kunna vara ett alternativ.
o Romaskolan: Här har mycket gjorts sydöst i samhället. Kvar att förbättra är
som vi ser det sträckan åt nordväst. Här skulle man kanske kunna göra en
lösning motsvarande den på vägen till flygplatsen i Visby. Det vill säga ta en
del vägen i anspråk för gång och cykelbana och avskilja den med en stenkant
och plaststolpar. Även hastighetsbegränsningar och övergångställen torde
kunna vara trafiksäkerhetsförbättrande.
o Stenkyrka skola: Fartbegränsning och eller övergångställe, vid skolan och vid
passagen över väg 149.
o Fole skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Väskinde skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Eskelhem skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Kräklingbo skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Endre skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Vänge skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Garda skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Stånga skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Havdhem skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.
o Öja skola: Fartbegränsning och eller övergångställe.

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
Sammanställning och sammanfattning av inkomna remissvar
2022-03-18

Synpunkter på remissen har kommit från:
Trafikverket
Östsvenska Handelskammaren
Region Kalmar
Länsstyrelsen i Gotlands län
SPF Seniorerna
Feministiskt initiativ
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden, 30/3 20/4
TKF, kollektivtrafiken

Sjöfartsverket
Sveriges Motorcyklister
Oskarshamns kommun
LRF Gotland
PRO
Socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sammanfattning av remissynpunkterna
När synpunkterna föreslås leda till en ändring i planförslaget anges sidnummer i planförslaget där en
ändring gjorts, efter respektive punkt. Flera synpunkter behandlar ämnen/frågor som inte kan ingå i
en länsplan, men som har sin plats i andra sammanhang. Detta gäller till exempel för kollektivtrafiken
och frågor om exempelvis underhåll. Förslagsvis lämnas dessa synpunkter vidare till resp.
verksamhetsansvariga.

Trafikverket









Trafikverket delar Gotlands bedömning av vilka områden som är mest angelägna och ser
goda förutsättningar att kunna genomföra länsplanen utifrån föreslagen medelstilldelning.
I förslaget redovisas övergripande mål för den regionala utvecklingen. Bra om planen kan
beskriva hur förslaget till länsplan svarar upp mot dessa. Sid 41.
Önskvärt utifrån ett genomförandeperspektiv, att förtydliga ”Identifierade brister”,
prioritering och status. Sid 30.
Positivt att den statliga medfinansieringen är ett eget åtgärdsområde.
För de namngivna investeringsprojekten finns godkända anläggningskostnadskalkyler och
godkända samlade effektbedömningar.
Framhåller vikten av att Region Gotland söker medel motsvarande de som avsätts för statlig
medfinansiering. Alternativt kan detta vägas mot möjligheten att ha en annan fördelning i
planen, som skulle kunna åtgärda fler av bristerna på det statliga vägnätet.
Medel finns inte avsatt till enskilda vägar. På sikt ser Trafikverket ett behov av medel för
reparationer av broar.

Sjöfartsverket


Positivt att Region Gotland tydligt lyfter fram sjöfartens betydelse för Gotland.
1







Noterar att de tre hamnarna Slite, Klintehamn och Visby ses som en helhet som kan hantera
Gotlands behov av hamnkapacitet. Man noterar också de brister som finns i anslutningarna
till hamnarna.
Stor vikt att det finns en reservhamn på Gotland. Tar upp att Trafikverket föreslagit att
Kappelshamns hamn ska vara av riksintresse, och ska utreda förutsättningarna för
anläggande av ”reservinfrastruktur”.
Förtydligande ansvar för de allmänna farlederna. Sid. 22

Naturvårdsverket


Avstår från att yttra sig.

Östsvenska Handelskammaren







Fungerande logistik och pålitliga transporter är av avgörande vikt för att kunna bedriva och
utveckla verksamhet samt för att leva och bo på Gotland. Samverkan med regioner på
fastlandet behövs för att säkerställa en god access till de europeiska stomnätskorridorerna.
Viktiga noder finns på Gotland och på fastlandet.
Behov av större investeringar i infrastrukturen för att öka tillgängligheten mellan öns olika
delar.
Understryker behovet av infrastrukturförbättringar och säkerhetsåtgärder för olika trafikslag,
särskilt i anslutning till Gotlands hamnar och flygplats, samt att behovet av en reservhamn på
Gotland kvarstår.
Stödjer förslaget om att ersätta färjetrafiken till Fårö med en fast förbindelse.

Sveriges MotorCyklister





Har fokus på trafiksäkerhet. Saknas åtgärder för de som färdas på MC och moped. Föreslår
att en del av de medel som finns avsatta för ex. åtgärdsvalsstudier används för att undersöka
hur MC-säkerheten kan öka i regionen, och kan vara till hjälp i ett sådant arbete.
Tar upp 2+1 vägar och breddningar av vägar. Som alternativ till mitt- och sidoräcken tar man
upp mitträfflor.
Mopedister på klass II mopeder har stora likheter med cyklister och bör behandlas som
trafikanter med likartade behov. Alla delar i underlaget som behandlar cykel bör också
omfatta moped klass II.

Region Kalmar





Positivt med ett tydligt storregionalt perspektiv.
Ställer sig positiva till att en gång- och cykeltunnel byggs vid färjeleden för dem som kommer
till fots eller cykel till Gotland, exempelvis från Oskarshamn eller Västervik.
Pekar på förslag till kommande satsningar på vägnätet i Region Kalmars
transportinfrastrukturplan som har koppling till förbindelserna med Gotland.
Positiv till att en reservhamn pekas ut för att öka robustheten i transporterna till och från
Gotland.
2

Oskarshamns kommun






Instämmer i att samverkan med andra regioner är viktigt för att säkerställa en god access till
de europeiska stomnätskorridorerna.
Oskarshamns hamn, liksom väganslutningarna, är av stor vikt för Gotlandstrafiken. Pekar på
förslag till kommande satsningar på vägnätet regionens transportinfrastrukturplan.
Godshanteringen kan komma att utvecklas än mer genom järnvägsnätet ner till TEN-T
hamnen Oskarshamn.
Färjetrafiken inkl. god kapacitet vid hamnanläggningarna viktigt ur ett totalförsvarsperspektiv
och något som alla parter bör beakta i planförslag och vidare satsningar.
Positivt med stor vikt på satsningar för oskyddade trafikanter, särskilt cyklister. Tydlig
hållbarhetsaspekt i förslaget.

Nynäshamns kommun


Avstår från att lämna yttrande.

Länsstyrelsen i Gotlands län















I utgångspunkter och Gotlands förutsättningar skulle också EU:s strategi för Östersjöregionen
tas med. Lyfter vikten av ett landsbygdsperspektiv, vägnätet måste ha god trafiksäkerhethet
både för personer och näringsliv. Nämn Gotlands energi- och klimatstrategi, liksom Plan för
arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel samt regeringens arbete
med elektrifiering av transportsektorn. Sidorna 7, 10, 24
Klimatförändringar kommer att påverka behovet av underhåll. Vid nya projekt kan hänsyn tas
till detta med det kommer också att krävas vid underhåll av befintliga vägar, det skulle
behöva synliggöras. Det är viktigt att långsiktigt skydda allmänna vattentäkter. Åtgärder
behöver vidtas för att skydda vattentäkterna från föroreningar orsakade av vägtrafiken. Det
är också viktigt att lyfta kvantitativa risker med nya åtgärder som föreslås. Sidorna 20, 25
Positivt att jämställdhets- och barnperspektivet är synligt i planen men könsuppdelat statistik
skulle vara värdefull, exempelvis i diagrammen om val av färdmedel. Sid 16
Säsongsvariationernas effekter på transportinfrastrukturen genom antalet besökare kan
beskrivas ytterligare. Behov at åtgärder för att minska transportbehovet, bättre nyttjande av
transportsystemet och investeringar för en robust infrastruktur finns. Sten- och
cementindustrin skulle kunna beskrivas närmare. Sid 18
Konsekvenser och erfarenheter av Corona pandemin bör beskrivas då det blev en
samhällsstörning som på påverkade Gotlands förbindelser med om världen. Eventuellt
förändrade resmönster och resbehov kan göra att planeringsunderlag behöver ses över. Sid
21
Viktigt att Gotland tillförsäkras en reservhamn till Visby hamn.
Beskrivning av vad som kan göras för förändringar för att minska bilberoende saknas.
Konsekvenser för underhållet vid avsaknad av vägföreningar för enskilda vägar saknas.
Lyft förslag på åtgärder för att öka transporteffektiviteten och miljöhänsyn i kollektivtrafiken.
Positivt att större åtgärder (Visborg och Klintehamn) lyfts fram. Förtydliga om de namngivna
objekten är de som bedöms ha störs effekt för de transportpolitiska målen. Sid. 36. Området
3







Trafiksäkerhet och kollektivtrafik, särskilj åtgärder för kollektivtrafik. Statlig medfinansiering
komplettera med om de är särskilda områden Region Gotland avser att söka medfinansiering
för.
Effektbeskrivningarna bör i högre utsträckning omfatta hur åtgärderna påverkar möjligheten
att nå de transportpolitiska målen. Sid. 41. En stor del av åtgärdsförslagen hanterar hälsa,
säkerhet och miljö då majoriteten av budgeten går till cykelåtgärder och
trafiksäkerhetsåtgärder vilket är positivt. Sambandet mellan länstransportplanen,
bostadsbyggande och annan exploatering kan förtydligas.
Miljökonsekvensbeskrivningen tar ställning till de objekt som har identifierats i planen, men
det är oklart i vilken grad planens innehåll har påverkats av konsekvensbeskrivningen.
Redogörelsen för nollalternativ i miljökonsekvensbeskrivningen är tillfredsställande, men det
saknas redogörelser för varför olika rimliga alternativ har valts eller valts bort under
processen. Sid 6 MKB
Ser positivt på att miljökonsekvensbeskrivningen omfattar prognoser för att beskriva den
väntade utvecklingen av transporternas påverkan i nollalternativet. Dock att avståndet
mellan miljömålen och den väntade utvecklingen kan förtydligas och på behovet av åtgärder
som aktivt styr mot miljömålen. Ytterligare åtgärder kan krävas för att förhindra en fortsatt
utsläppsökning. Sid 30 MKB Hur prognoserna kan förändras med tanke på Corona pandemin
och förändrade transportbehov för sten- och cementindustrin. Önskar redogörelse för
länstransportplanens påverkan på Region Gotlands åtgärdsprogram för PM10.

LRF Gotland












Transportinfrastrukturen yttersta vikt för mat och livsmedelsnäringen, ett av
styrkeområdena, måste speglas i transportinfrastrukturplanen, liksom vid investeringar som
kan påverka lantbrukens transportflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder kan i realiteten
försämra/omöjliggöra framkomlighet med näringens arbetsmaskiner. Ex väg 148,
fartkameror.
Utöver Vårt Gotland 2040 är regionalt också strategierna för mat och livsmedel samt
besöksnäringen viktiga att använda. Sid. 10
Genom att lantbruksföretagen är spridda över hela ön är hela vägnätet viktigt. Viktigt
regionalt, och också för Sveriges civilförsvars- och den nationella mat- och
livsmedelsstrategins uppfyllande. Det vägnätet bör belysas för att på ett tydligare vis finnas
med i diskussionerna om prioriteringar och finansiering. Sid. 24
Viktigt med god infrastruktur i hamnarna och till hamnarna. Hamnarna måste ha kapacitet
för volymer, trafik och fartyg. Klintehamn viktigast för bulk för skog och för
lantbruksnäringen men både Visby och Slite behövs. Till och från Klintehamn sker transport
också med traktor. I Visby hamn viktigt att tillräckliga ytor för godstransporter med
linjetrafiken finns. Sid. 23
På många håll brister på det statliga vägnätet ur primärproduktionens synvinkel, gäller
framför allt smala vägar, som i många fall blir ännu smalare genom trafiksäkerhetsåtgärder.
Brister finns också genom dåligt underhåll på viktiga vägar för primärproduktionen, som gör
att maskiner och fordon skadas. Ytterligare exempel är dålig sikt i korsningar, från högre
maskiner. Tunga transporter och stora arbetsmaskiner har ett annat behov än vad
persontrafiken har för att skapa trafiksäkerhet. Sid 24.
Belysning en av de viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna (och trygghetsskapande). Sid. 29
Fast förbindelse till Fårö viktigt för att stärka mat- och livsmedelsnäringens konkurrenskraft.
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En väl förankrad samsyn och en gemensam modell för det löpande drifts- och
underhållsarbetet av de enskilda vägarna behöver hittas. Viktigt att man tar ett regionalt
stort ansvar för de enskilda vägarna. Det bör ges utrymme för åtgärdsförslag som kan komma
ur det arbete som nu pågår mellan ett antal samhällsaktörer.
Ser nyttan av de investeringar som föreslås, men stor oro inför hur de kommer att
genomföras. Alla åtgärder måste anpassas för/till stora arbetsmaskiner och långsamgående
fordon. Särskilt vid planer för cykeltrafiken och vid korsningar och cirkulationsplatser som
ofta blir svårframkomliga.
Vore intressant att se hur viktig cykelturismen är för Gotland, och relation till andra näringar.
Liksom hur arbetspendlingen utvecklats. Vilka eventuella effekter har drift och underhåll av
cykelpendlingsvägarna året runt, och påverkar det andra vägarbeten. Gör skötseln av dessa
vägar att andra viktiga trafikinsatser blir lidande.
Transportbehoven kan inte tillgodoses på cykel. Framför allt bör det satsas på breddade
vägar och vägrenar, för att gynna både cykling och framkomlighet med moderna
arbetsmaskiner. Effektbeskrivningarna bör utvecklas med hur de påverkar framkomligheten
för tung trafik och moderna arbetsmaskiner.
Innan genomförande av alla planerade åtgärder bör en konsekvensbeskrivning göras för hur
framkomligheten påverkas för tunga fordon och arbetsmaskiner. Sid. 25.

SPF Seniorerna








Med koppling till att föregående plan inte uppfyllts tycks remissversionen vara mer av en
vision.
Synpunkter på kollektivtrafiken:
o Jämfört med trafikförsörjningsprogrammets fem mål har en försämring skett.
o Kollektivtrafik saknas året runt på Gotland, det måste finnas på samtliga linjer. Alla
har inte bil. Överensstämmer annars inte med de nationella tillgänglighetsmålen och
den regionala utvecklingsstrategins, Vårt Gotland 2040, effektmål. Hänsyn till att
närmare 40 % av invånarna bor på landsbygd måste tas när tidtabeller görs.
Närtrafiken kan inte utnyttjas vid t.ex. besök på lasarettet. Digital media krävs för att
t.ex. beställa närtrafik och hitta busstidtabeller.
Gång- och cykeltrafik till Visby flygplats, finns behovet?
Miljökonsekvensbeskrivningen lyfter vid många tillfällen vikten av att öka tillgängligheten
med GC-vägar. Detta förbättrar inte för ytterområdena. Miljökonsekvensbeskrivningen tycks
omfatta enbart Visby stad och de största tätorterna.
Miljökonsekvensbeskrivningen miljöaspekt befolkning.

PRO





Lyfta frågorna om trygghet för äldre på Gotland.
Kollektivtrafiken viktig för att ta sig handel, vård och anhöriga.
Kunna röra sig säkert på gator och vägar för de som behöver plats att ta sig fram med rollator
och rullstol. Sid. 38
Belysning på gator och vägar inte bara i Visby utan även i samhällen runt om på ön. Ta fram
en belysningsplan för hela Gotland i samarbete med Trafikverket. Sid. 25
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Positivt beaktat skillnaden mellan mäns och kvinnors resvanor. Skulle vilja se en
intersektionell analys där socioekonomisk status och andra påverkande faktorer ingår.
Synpunkter på kollektivtrafiken:
o Många inom hbtqai+ använder kollektivtrafiken. Trygghetsskapande åtgärder i likhet
med kvinnors behov är viktiga. Därtill är kunskap hos utförare av
kollektivtrafiktjänster viktigt. Rekommenderar Transpersoner och trygghet i det
offentliga rummet av Signe Bremer.
o Hela-resan förbindelserna till och från färjan fungerar dåligt för personer utan bil.
Bättre kommunikationer behövs till hamnarna i Visby, Nynäshamn och Oskarshamn.
o Vill se kollektivtrafiken avgiftsfri.
Komplettera uppdelningen i arbetspendling och fritidsresor. Många andra resor görs, ex
vårdbesök, till utbildningar och daglig verksamhet.
Tillgängligheten på vägarna viktigt för andra än bilister också där det t.ex. inte finns särskilda
GC-vägar. Prioritera den tillgängligheten högre. Sid. 38
Trafiksituationen för gående till och i hamnområdet är dålig.
En radikal omställning från personbilsanpassad till cykel-gång och kollektivtrafikanpassad
trafikmiljö behöver göras snarast.
Prioritera separata cykelvägar längs 140-vägarna, i första hand mellan serviceorterna.

Socialnämnden








Positiva till de åtgärdsområden som är nämnda i remissen men vill framhäva vikten av
tillgängliga gång- och cykelstråk, vägnät samt tillgänglig kollektivtrafik för socialnämndens
målgrupper och medarbetare.
Enligt remissen förväntas åtgärderna bidra till att öka tillgängligheten och säkerheten för
personer med funktionsnedsättningar samt för äldre personer samt barn och unga som
färdas gående, med cykel eller med kollektivtrafiken. Socialnämnden vill poängtera att
ovanstående grupper begränsas i flera fall just av att de inte kan färdas med egen bil och
behöver därför förlita sig på tillgänglighetsapassade hållplatser och säkra gång- och
cykelpassager. Sid. 38
Poängterar att framkomlighet och kvalitet på det statliga vägnätet och de enskilda vägarna,
både sommar- och vintertid, är av största vikt för hemtjänstens och hemsjukvårdens
framkomlighet till brukare. Det gäller både framkomlighet med bil men också att kunna
färdas på vägarna med cykel.
Specifikt kan även cykelvägarna nämnas. Inom hemtjänsten väljer man exempelvis cykel
framför bil när det är möjligt. En förbättrad infrastruktur avseende cykelvägarna gör att
biltransporter kan minska ytterligare inom socialförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden
(Utgår från gemensam tjänsteskrivelse med GVN)
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Huvudsyftet att vägar och trafiklösningar blir trygga och säkra samt att risker för Gotlands
barn, elever och studenter minimeras. Positiva till samtliga huvudsyften men vill lyfta fram
och förstärka några punkter:
o Samverkan, där trafiken till och från skolor alternerar mellan det statliga och
regionala vägnätet. Ur elevperspektiv är det viktigt att cykel/gångvägen följer en
enhetlig och tydlig linje. Exempel från Vibble till Södervärnsskolan/Wisbygymnasiet
där det finns en utmärkt cykelbana längs väg 140 men där cykelvägen igenom staden
är osäker och otydlig med ett flertal korsningar. Sid. 32
o Hållplatser, idag är flera hållplatser bristfälligt utformade,
 Avsaknad av belysning
 Avsaknad av yta på större hållplatser för att resenärer ska kunna parkera
cykeln eller bilen/A-traktorn
 Osäkra vägar till och från hållplatserna Sid. 32
o Hämta/lämnaplatser, för skolskjutsarna nämns inte alls i planen. BUN efterlyser att
de större och mer permanenta hämta/lämnaplatserna får motsvarande standard
som linjetrafikens hållplatser. (För att hämta/lämna på skolorna ansvarar BUN i
samarbete med TN). Sid. 32
Cykelinfrastruktur. För skolan är aspekter som trafiksäkerhet, enkelhet, trygghet och
framkomlighet viktiga. För de äldre eleverna (högstadium,/gymnasiet/vux) är det också
viktigt att cykeln blir ett bättre alternativ än mopeder ,mopedbilar, A-traktorer och bilar.
Detta gynnar både elevhälsan och säkerheten samt löser parkeringsproblemen runt dessa
skolor. Sid. 32. Lista över behov bifogas planen.
Vägrenar och kringområden. Vägnätet har i stora delar smala eller inga vägrenar som ger
dåliga förutsättningar för gående och cykeltrafik. Sid. 32. Lista över behov bifogas planen.
Trafiksäkerhet vid skolor. Trafikverket har initierat ett projekt kring säkra skolvägar, UAF har
lämnat förslag till Trafikverket vid de skolor som skulle kunna vara berörda av insatser. Sid.
32. Lista över behov bifogas planen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(Utgår från gemensam tjänsteskrivelse med BUN)


Enligt förvaltningens förslag (se under BUN) med tillägg om att avsaknad av belysning
försvårar skolvägen. Sid. 32

Tekniska nämnden AU




Positivt att det tydligt anges satsningar på cykelåtgärder, kollektivtrafik och hamnar, liksom
att cykelåtgärder kopplat till hamnterminalen i Visby och korsningsåtgärder i Klintehamn
särskilt nämns. I samband med korsningsåtgärderna i Klintehamn borde också
väghållaransvaret för den södra infarten till hamnen tas upp. Det brukar vara normalbilden
för hamnar av riksintresse att staten är väghållare. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Färjeleden mellan hamncirkulationen och Färjeledscirkulationen borde särskilt nämnas
eftersom sträckan är mycket trafikerad med tunga fordon och personbilstrafik. Sid. 31
Det anges att Region Gotland ansvarar för gatu- och vägnät omfattande cirka 220 km
kommunala gator i Visby och drygt 100 km gator i övriga tätorter. Region Gotland hjälper
även till. Lägg till att Region Gotland utöver att hjälpa till med en del av underhållet för cirka
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820 km enskilda vägar med statsbidrag även hjälper till med underhåll av enskilda vägar utan
statsbidrag i en del tätorter som t.ex. i Ljugarn, Stånga, Vibble m.fl. Medel till att förnya och
anlägga belysningsanläggningar vid statliga vägar borde även tas upp i statens åtaganden i
Länstrafikplanen. Sid. 32
Ekonomisk konsekvens: Under perioden 2022-2033 finns 68 miljoner tillgängliga för
medfinansiering av olika projekt. För att Region Gotland skall kunna tillgodogöra sig dessa
medel måste motsvarande belopp budgeteras i Regionens budget under perioden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden


Avstår från att lämna synpunkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen









En relativt stor del av de ekonomiska medlen skuts till utveckling av
cykelinfrastruktur, i linje med den översiktliga planeringen och bakomliggande
regionala mål om hållbart resande.
Utveckling av korsningen till en cirkulationsplats till Visborgsområdet ligger i linje
med utvecklingen av Visborgsområdet. I sammanhanget understryker planenheten
att en gång- och cykelbro planeras över Färjeleden och att den är viktig för att
underlätta cykelpendling till Visborgsområdet.
Klintehamn lyfts i planen, i linje med den översiktliga planeringen.
I ÅVS för Färjeleden föreslås en GC-väg längs backen mellan Hamnrondellen och
Färjeledsrondellen. Åtgärden är inte prioriterad vilket är negativt för ett hållbart
resande. Andra åtgärder som skulle minska ledens barriäreffekter ingår inte heller.
Översiktsplanen för Gotland är nu på samråd. Den militära återetableringen av bl.a.
verksamhet på Tofta skjutfält och flygplatsen, gör att Visby behöver utvecklas mer
inåt land. I samrådsförslaget pekas två nya utvecklingsinriktningar ut. Ett stråk mot
Väskinde längs väg 651 (mellan 148och 149) och ett mot Västerhejde-StenkumlaTräkumla, längs väg 142, 610 och 562. Någon av dessa ska även förses med GC-väg
enligt cykelplanen. Detta bör lyftas med till nästa revidering av länsplanen. Sid. 39

Teknikförvaltningen, kollektivtrafiken


Ändra faktafel om trafiken till flygplatsen.
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Tveksamma till 43 % av medlen till cykelinfrastruktur. Vägnätet är eftersatt. Bättre att minska
andelen till cykelbanor och öka satsningar på vägnätet i absoluta tal.
För en funktionell infrastruktur krävs mer medel än vad som aviserats.
Instämmer i att investeringar i höghastighetsbanor tränger ut andra regioner, som Gotland.
Trafikverket når inte upp till de krav som ställs inom En Bättre sits.
Understryker vikten av en mångfald av transportsätt, ett trafikslag kan inte ersätta ett annat.
Flygtrafik, förtydliga i enlighet med tidigare remissvar om Bromma flygplats, Ds 2021:25
Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet. Med koppling till
energipiloten kan nämnas att Visby Airport var den första klimatneutrala flygplatsen, ett
pilotprojekt med elväg till flygplatsen finns och genom trafik med elflyg kan trafiken till och
från Gotland bli klimatneutral. Avsnitt 4.1.2.
Understryker vikten av reservhamn.
Motsätter sig ytterligare sänkningar av hastigheterna. Höj i stället standarden för att kunna
bibehålla och på vissa håll höja hastigheten.
Belysning, konstaterar att Trafikverket inte tagit sitt ansvar som väghållare.
Står bakom fast förbindelse till Fårö, avhängigt att staten tar sin del av kostnaden och
erbjuder en rimlig lösning för lånevillkoren. Bättre och säkrare cykelinfrastruktur på Fårö,
behövs oavsett fast förbindelse eller utökad färjetrafik.
Angående åtgärdsvalsstudier bör frågan om höjd trafiksäkerhet i Roma prioriteras. Avsnitt
4.3.8.
Ställer sig bakom de två namngivna prioriteringarna, men inte helt tillfredsställande att inte
fler kan namnges.

Tillägg Moderaterna i grönt

4.1.2 Flygtrafik

Antalet flygpassagerare ökade med 40 procent mellan år 2000 och 2019, till knappt 450 000
personer. Flygtrafiken drabbades sedan hårt av Coronapandemin 2020. Såväl antalet destinationer
som antalet turer minskade kraftigt i och med pandemins inträde, vilket har präglat trafiken såväl
2020 som 2021. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för turismen, övriga näringslivet
och för boende på Gotland. Likaså är det viktigt med regelbunden flygtrafik till
huvudstadsområdet som möjliggör att enkelt, billigt, snabbt och miljövänligt kunna ta sig till
Stockholms centrum och som erbjuder många anslutningar till andra flyg, både utrikes och
inrikes. Resor som fungerar effektivt över kommun- och länsgränser är avgörande för den
regionala utvecklingen och för möjligheten att bo och verka i hela Sverige. Både Arlanda och
Bromma har stor betydelse för Gotland. De båda flygplatserna fyller olika funktioner och
kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Bromma är navet för nationell trafik, och
Arlanda, navet för internationell trafik.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. Flygets betydelse för Gotland gör att
Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger och driver
flygplasten, som ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge gör det nödvändigt
att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Visby Airport var den
första klimatneutrala flygplatsen i Sverige, ett pilotprojekt med elväg till flygplatsen finns och
genom trafik med elflyg kan trafiken till och från Gotland bli klimatneutral.
Tillgängligheten till och från flygplatsen behöver utvecklas. Sammanhängande cykelväg saknas
och förbindelse med kollektivtrafik finns två gånger varje vardag från mitten av augusti till mitten
av juni. Under högsäsong bildas ofta köer vid utfarten längs Lummelundsväg. Swedavia och
Region Gotland samverkar inom projektet FysGot för att förbättra tillgängligheten till flygplatsen
genom att förbättra för gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till
flygplatsen samt att förbättra korsningen väg 149/väg 69 genom en cirkulationsplats. Ökad
hänsyn behöver också tas till behovet av att kunna resa kollektivt till och från Visby flygplats
under en större del av året än idag. Belastningen på flygplatsen skiljer sig avsevärt mellan högoch lågsäsong. På sikt finns därför ett behov av flexibilitet när man planerar området runt
flygplatsen eller en eventuell ombyggnation av terminalbyggnaden.

4.3.8 Åtgärdsvalsstudier

Följande åtgärdsvalsstudier (ÅVS) finns framtagna för det gotländska vägnätet:
 Åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på Färjeleden–
Visbyleden. Trafiken till och från hamnområdet ökar, bland annat till följd av fler
färjepassagerare och den nya kryssningskajen. Samtidigt leder Region Gotlands
exploateringsplaner för Visborg till behov av att se över korsningspunkterna längs hela
Visbyleden med avseende på tillgänglighet, trafiksäkerhet och kapacitet, speciellt avseende
oskyddade trafikanter. Utredningssträckan startar i väster från cirkulationsplats Visby Hamn
(Hamnrondellen) till korsningen med Broväg i norr/öster. Väg 142 Färjeleden och väg 148
Visbyleden som utgör ringled kring Visby är vägarna som ingår.
Med utgångspunkt i denna åtgärdsvalsstudie har Trafikverket tagit fram tre så kallade samlade
effektbedömningar (SEB). I dessa beskrivs vilka effekter och kostnader föreslagna åtgärder





eller åtgärdspaket skulle få vid genomförande. SEBarna fungerar som viktiga beslutsunderlag
vid prioritering av åtgärder.
o Färjeledsrondellen, gång- och cykelåtgärder. Objektet, som består av
åtgärder på både det kommunala och statliga vägnätet, innefattar bl.a. en gångoch cykeltunnel under Färjeledsrondellen. Denna kommer att finansieras inom
Visborgsprojektets exploateringsbudget, läs mer i avsnitt 2.4.3. Objektet som
helhet har osäker lönsamhet och prioriteras inte in som ett namngivet objekt i
länsplanen.
o Visborg, cirkulationsplats. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.2.
o Visby hamn–kryssningskajen–Färjeledsrondellen, gång- och
cykelåtgärder. Objektet, som består av åtgärder på både det kommunala och
statliga vägnätet, innebär trafiksäkerhetshöjande åtgärder på vägsträckan mellan
Hamnrondellen och Färjeledsrondellen. Objektet har osäker lönsamhet och
prioriteras inte in som ett namngivet objekt i länsplanen. Mot bakgrund av att
sträckan är mycket trafikerad bör fördjupade utredningar kring hur
trafiksäkerheten kan åtgärdas genomföras.
Ökad tillgänglighet på väg 148, Visby–Fårösund. På väg 148 mellan Visby och Fårösund
finns behov av förbättringsåtgärder för att öka framkomligheten samt förbättra trafikmiljön,
tillgängligheten och trafiksäkerheten, speciellt avseende oskyddade trafikanter.
Utredningssträckan är cirka 52 km och omfattar flera tätorter, varav de viktigaste är Tingstäde
och Lärbro.
Visby vattenskyddsområde. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde. ÅVS innehåller riktade miljöåtgärder som
finansieras via nationell plan.

Dessutom har Region Gotland tagit fram Program Klintehamn 2030 som utgör ett underlag för
behov av åtgärder i Klintehamn. Utifrån detta har Trafikverket tagit fram en SEB.
o Klintehamn korsningsåtgärd. Objektet bedöms lönsamt och namnges i
länsplanen, läs mer i avsnitt 5.3.1.
o I samband med korsningsåtgärderna i Klintehamn bör också väghållaransvaret
för den södra infarten till hamnen tas upp. För hamnar av riksintresse brukar
staten vara väghållare, vilket inte är fallet idag.
Arbetet med följande ÅVS är påbörjat eller ska påbörjas:
 Säkra skolvägar Gotland. Syftar till att öka trafiksäkerheten på vägar viktiga för att ta sig till
och från öns skolor.
 Följdinvesteringar Fårö. Oberoende av en eventuell framtida bro eller utveckling av
färjetrafiken finns behov av infrastrukturåtgärder på Fårös vägnät.
 Trafiksäkerhetsbrister väg 141 och väg 562, Klinte bergtäkt (finansiering SMA Mineral).
SMA Mineral har i Mark- och Miljödomstolen (MMD) fått rätt att utöka sin kalkbrytning i
Klinte, under ett antal villkor. Bl.a. ska SMA bekosta en åtgärdsvalsstudie för vilka
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behöver genomföras på vägnätet, liksom bekosta dessa
upp till ett belopp om 110 miljoner kronor. Domen i MMD är överklagad av flera parter och
ny förhandling hölls i september 2021.
 Parkeringsmöjlighet Hemse. En mindre ÅVS kopplad till parkeringsfrågan i Hemse.
Till det kommer kommande och i vissa fall ännu ej beslutade ÅVS:





Strategisk cykelplan för det statliga vägnätet. Utanför Visby saknas kartläggning av
behoven och en samordnad cykelplanering mellan Trafikverket och regionen behövs för att
ta fram åtgärder som främjar både daglig pendlingscykling och turistcykling.
Trafiksäkerhetsutredning för Gotlandsleden (cykel). Pausad medan Trafikverkets
riktlinjer för cykelleder ses över.

Behov av kommande utredningar och förstudier:
 Översyn/åtgärdsvalsstudie kvarvarande 140-vägar avseende standard, brister och behov av
åtgärder. Väg 140 bör utredas först mot bakgrund av utvecklingen av Visborgsområdet,
försvarets återetablering i området och övrig exploatering längs med vägen. Även väg 143 bör
komma med i ett tidigt skede, bl.a. mot bakgrund av trafiksituationen i Roma. Frågan om
höjd trafiksäkerhet i Roma behöver prioriteras.
 Översyn av möjligheten att genomföra nödvändiga breddningar och uträtningar av länsvägar,
i syfte att höja trafiksäkerheten och undvika ytterligare hastighetssänkningar.
 Utredningsbehov för enskilda sträckor avseende cykelvägar på det statliga vägnätet.
 Tillkommande utredningsbehov utifrån beslutade och påbörjade ÅVS. Ett exempel är att gå
vidare med identifierade åtgärder för gång- och cykeltrafikanter i hamnområdet.
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Framtagande av förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur 20222033/2037

Ärendenummer: RS 2020/1714
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

•

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur godkänns och
överlämnas till Infrastrukturdepartementet med föreslagna
kompletteringar.

Sammanfattning

Regeringen har gett länen möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. Länsplanerna ska vara
inlämnade till infrastrukturdepartementet senast den 30 april. Därefter
kommer regeringen att analysera länens förslag och fatta beslut om vilka
definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan. Efter regeringens beslut om
ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Den preliminära ekonomiska ramen för planperioden uppgår för Gotlands del
till 273 miljoner kronor. För de fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor
per år.
I planen föreslås åtgärder inom tre åtgärdsområden och två större objekt:
•
•
•
•
•

Cykelutveckling
Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Statlig medfinansiering
Klintehamn, korsning
Visborg, korsning

Bedömning

Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur är framtaget enligt de
riktlinjer regeringen gett. Underlaget är remitterat för synpunkter som medfört
några förändringar i det nu aktuella förslaget.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, ska regionerna
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. För att
länsplaneupprättarna ska kunna ta del av nationella medel för infrastruktur gav
regeringen i juni 2021 regionerna möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
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Sammanträdesdatum 2022-04-06

2. Ekonomiskt perspektiv
I länsplanen finns möjlighet att med statliga medel medfinansiera kommunala
trafikinvesteringar med max 50 %. Tekniska nämndens arbetsutskott har
noterat att det under perioden 2022-2033 finns 68 miljoner tillgängliga för
medfinansiering av olika projekt. För att Region Gotland ska kunna
tillgodogöra sig dessa medel måste motsvarande belopp budgeteras i Regionens
budget under perioden.
3. Barnperspektiv
I underlaget beskrivs oskyddade trafikanters behov, till vilka barn och unga
(och äldre) ofta hör.
4. Jämställdhetsperspektiv
I underlaget för planen beskrivs i viss utsträckning skilda gruppers olika
användning av kommunikationsmedel.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
I underlaget beskrivs Gotlands förutsättningar, bland annat vad gäller det väl
spridda boendet och näringslivet, vilket därmed gör att behovet av ett säkert
och funktionellt vägnät gäller hela Gotland.
6. Klimat och miljöperspektiv
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Den är avgränsad till fyra
fokusområden. Den visar relativt liten påverkan på fokusområde klimat,
mycket liten påverkan på fokusområde landskap, positiv påverkan på
fokusområde livskvalitet och hälsa samt liten eller ingen påverkan på
luftkvaliteten. Planen bedöms i huvudsak ha en något positiv påverkan på
relevanta miljömål och bedöms medverka till uppfyllelse av de
transportpolitiska målen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen ska till regionstyrelsens sammanträde komplettera
underlaget med:
De redovisade tillkommande förändringarna utifrån inkomna remissvar
Förtydliga stycke 3.4.4 att bedömningen är Trafikverkets.
Bärighet på vägnätet.
Förtydliga att mer medel borde tillfalla Gotland utifrån den ökade belastningen
på vägnätet på högsäsong.

Digital justering

Protokoll
Sida 16 (30)

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

Trafiksäkerhet i Roma.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltnings förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Förslag till länsplan
Förslag till länsplan, bilaga 8.1 Sammanställning
Förslag till länsplan, bilaga 8.2 Miljökonsekvensbeskrivning
Förslag till länsplan, bilaga 8.3 Säkra skolvägar och trafikmiljöer
Sammanställning inkomna remissvar
Remissvaren
Uppdrag, regeringen juni 2021
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-17
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Patrik Pettersson, chefsjurist

Ärende RS 2022/292
Datum 22 mars 2022
Sida 1 (1)

Mottagare
Regionstyrelsen

Motion. Kommunalisera äldreomsorgen
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige

Motionen avslås.

Ärendet

I en motion yrkar Saga Carlgren m.fl. ledamöter (V), att regionstyrelsen får i
uppdrag att genomföra en utredning där en plan tas fram för hur de
äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal kan tas över och drivas av
Region Gotland.
Enligt regionens reglementen svarar socialnämnden för äldreomsorgen. Med
det ansvaret följer att planera, organisera och följa upp verksamheten i såväl
egen som privat regi, på det sätt nämnden under revisionsansvar finner
lämpligt. Att regionstyrelsen skulle utreda och planera för närmare
förhållanden inom socialnämndens kompetensområde vore en ineffektiv
hushållning med regionens resurser. Således avstyrker
regionstyrelseförvaltningen bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2022-03-22
Motion daterad 2022-02-21

Regionstyrelseförvaltningen
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Regiondirektör
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Motion:
Kommunalisera äldreomsorgen
2022-02-21
Vänsterpartiet tycker att det är alltför stora problem i den gotländska äldreomsorgen. Bristerna under 2021 på
Attendo på Terra Nova är det tydligaste exemplet. Alla de avvikelser som finns i såväl den privata som den
offentligt drivna omsorgen visar på att det inte fungerar tillräckligt bra.
Personalen gör så bra den kan utifrån sina förutsättningar. Dessa behöver dock förändras. Det behövs fler
anställda inom hela äldreomsorgen och kompetensutveckling ska ingå för all personal. De medicinska behoven
bland äldre kommer troligen att öka. Mer tid än idag behöver ägnas åt vanliga samtal och aktiviteter för boende.
Personalens anställningsförhållanden vad gäller schema och annan arbetsmiljö behöver utvecklas och bli bättre
än idag. Vi står framför en stor utbyggnad av särskilda boenden på Gotland. De ska bemannas med ny och
tillräckligt utbildad arbetskraft. Det måste vara attraktivt att arbeta inom omsorgen. Annars får vi problem med
att bemanna och vi riskerar att inte få den utbildade arbetskraft som behövs.
Vi är kritiska till det sätt Region Gotland under de senaste åren arbetat med de särskilda boendena. Att ta fram
kvalitetskrav som sedan blir underlag vid upphandlingar och som sedan, i praktiken, blir ett slags tak för hur
verksamheten bedrivs under avtalstiden är inte ett tillräckligt bra sätt att arbeta. Vi tror att det är bättre om man
steg för steg utvärderar och ändrar i den takt behoven förändras på varje enskilt boende. Det har visat sig att det
inte går med ett flerårigt avtal och kvalitetskriterier som är gemensamma för alla om utövarna inte är intresserade
av något annat än att uppfylla själva avtalet. Vi menar också att de upphandlingar som gjorts under åren, med
lägsta pris som måttstock, har inneburit att våra egna äldreboenden tvingats pressa sina kostnader alltför mycket.
Vi tycker att de privata äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal med Region Gotland ska tas över i egen
regi. Vår uppfattning är att det blir enklare att utveckla verksamheten. Socialnämnden har då bättre kontroll och
kan genom snabba beslut åtgärda eventuella brister och steg för steg utveckla kvaliteten. Det är särskilt viktigt nu
när äldreomsorgen ska byggas ut och fler anställda behövs.
Vi yrkar:
Att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning där en plan tas fram för hur de äldreboenden som
idag drivs på entreprenadavtal kan tas över och drivas av Region Gotland.
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)
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Motion. Kommunalisera äldreomsorgen

Ärendenummer: RS 2022/292
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

I en motion yrkar Saga Carlgren m.fl. ledamöter (V), att regionstyrelsen får i
uppdrag att genomföra en utredning där en plan tas fram för hur de
äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal kan tas över och drivas av
Region Gotland.
Enligt regionens reglementen svarar socialnämnden för äldreomsorgen. Med
det ansvaret följer att planera, organisera och följa upp verksamheten i såväl
egen som privat regi, på det sätt nämnden under revisionsansvar finner
lämpligt. Att regionstyrelsen skulle utreda och planera för närmare
förhållanden inom socialnämndens kompetensområde vore en ineffektiv
hushållning med regionens resurser. Således avstyrker
regionstyrelseförvaltningen bifall till motionen.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
Thomas Gustafsons yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2022-02-21
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Nanna Sörling, enhetschef

Ärende RS 2022/515
Datum 20 april 2022
Sida 1 (5)

Mottagare
Regionstyrelsen

RSF Tjänsteskrivelse inköpspolicy och riktlinjer för inköp
och direktupphandling
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige

Reviderad inköpspolicy för Region Gotland antas.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Under förutsättning att Regionfullmäktige beslutar om reviderad inköpspolicy
för Region Gotland.
Anta reviderade riktlinjer för inköp och riktlinjer för direktupphandling.

Sammanfattning

Förutsättningarna för Region Gotlands inköp behöver stärkas. Befintlig
inköpspolicy och riktlinjer har gällt sedan 20151.
Förvaltningen genom upphandlingsstödsenheten har i takt med pågående
utvecklingsarbete av Region Gotlands inköp gjort en översyn av nuvarande
inköpspolicy och riktlinjer för inköp. Reviderad inköpspolicy samt reviderade
riktlinjer för inköp har utarbetats.
Vidare har Regionstyrelseförvaltningen identifierat behov av riktlinjer särskilt
avsedda för att reglera direktupphandlingar. Separata riktlinjer för
direktupphandling har utarbetats.
Syftet med revideringarna av Region Gotlands inköpspolicy, riktlinjer och
riktlinjer för direktupphandling är att styra och ge vägledning för alla inköp så
att de bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra
behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Vid bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv bidrar reviderad inköpspolicy
och inköpsriktlinjer samt riktlinjer för direktupphandling, de styrande
dokumenten till Region Gotlands fortsatta utveckling. De styrande
dokumenten är utformade för att möta förändringar i rättsligt perspektiv och
bidrar till ett ekonomiskt perspektiv med stor hänsyn tagen till offentliga
finanser. I inköpspolicyn samt riktlinjerna tas hänsyn till såväl barn-,
jämställdhets- och geografiskt perspektiv. I det geografiska perspektivet tas
även hänsyn till lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån
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lagstiftningen. Klimat- och miljöperspektiv tillgodoses genom
hållbarhetsperspektiv i de styrande dokumenten och därmed i inköpsarbetet.

Ärendebeskrivning

Förutsättningarna för Region Gotlands inköp behöver stärkas.
Förvaltningen genom upphandlingsstödsenheten har i takt med pågående
utvecklingsarbete av Region Gotlands inköp gjort en översyn av nuvarande
inköpspolicy och riktlinjer för inköp. Reviderad inköpspolicy samt reviderade
riktlinjer för inköp har utarbetats.
Vidare har Regionstyrelseförvaltningen identifierat behov av riktlinjer särskilt
avsedda för att reglera direktupphandlingar. Separata riktlinjer för
direktupphandling har utarbetats.

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/515
Sida 2 (5)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/515
Sida 3 (5)

Befintlig inköpspolicy och riktlinjer har gällt sedan 2015. Riktlinjer för
direktupphandling har inte funnits beslutade. Skäl till att inköpspolicy och
riktlinjer behöver revideras samt att separata riktlinjer för direktupphandling
behöver utarbetas är att:
1. säkerställa att Region Gotlands styrande dokument är aktuella och
fungerar effektivt och ändamålsenligt i ett externt perspektiv. Det pågår
omfattande utveckling av inköp- och upphandlingsområdet i
omvärlden vilket gör att det finns behov av revidering av inköpspolicy
och riktlinjer för inköp. Lagstiftning och regelverk har ändrats, en
nationell upphandlingsstrategi har beslutats av regeringen etc. Även
omvärldens krav och behov avseende affärsmässighet, hållbarhet,
beredskap etc har över tid förändrats. Riktlinjer för direktupphandling
ska finnas. Detta då upphandlingsreglerna ställer krav på att
upphandlande myndigheter ska besluta om riktlinjer för användning av
direktupphandling.
2. säkerställa att Region Gotlands styrande dokument är aktuella och
fungerar effektivt och ändamålsenligt i ett internt perspektiv. Det pågår
omfattande utveckling av inköp- och upphandlingsområdet på Region
Gotland vilket gör att det finns behov av revidering av inköpspolicy
och riktlinjer för inköp. Vidare förändras visioner, mål och styrande
dokument inom Region Gotland vilket också medför behov av
reviderade styrdokument inom inköp.
Syftet med Region Gotlands inköpspolicy är att styra alla inköp så att de bidrar
till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra behov av varor,
tjänster och byggentreprenader. Region Gotlands inköpspolicy beskriver
övergripande de förutsättningar som reglerar och ligger till grund för inköp,
vilka principer som är vägledande för beslut och styrning samt
ansvarsfördelning. Vidare anges hur inköpspolicyn ska förvaltas.
Syftet med Region Gotlands riktlinje för inköp är att övergripande beskriva hur
inköp ska genomföras. Detta så att Region Gotlands alla inköp bidrar till att nå
Region Gotlands vision och mål samt tillgodoser våra behov av varor, tjänster
och byggentreprenader.
Syftet med Region Gotlands riktlinje för direktupphandling är att beskriva hur
direktupphandlingar ska genomföras för att få en enhetlig hantering av
direktupphandlingar, effektiva inköp, ökad konkurrens samt uppfylla gällande
lagkrav. Detta så att Region Gotland direktupphandlingar bidrar till att nå
Region Gotlands vision och mål samt tillgodoser våra behov av varor, tjänster
och byggentreprenader. Region Gotlands riktlinje för direktupphandling
beskriver hur direktupphandling får genomföras och vilken generell
ansvarsfördelning som gäller, beloppsgränser, krav på dokumentation och
diarieföring. Vidare hur riktlinjen för direktupphandling ska förvaltas.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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Ärende RS 2022/515
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I takt med revideringar av inköpspolicy och riktlinjer för inköp samt
utarbetande av riktlinjer för direktupphandling har samtliga förvaltningar, via
upphandlingsrådet och det strategiska upphandlingsrådet, fått information om
arbetet och haft möjlighet att inkomma för synpunkter.
Bedömning
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv

Bedömningen är att mycket nytt har tillkommit inom den offentliga
upphandlingen de senaste åren och sedan nuvarande inköpspolicy beslutades
har nya direktiv tillkommit, nya lagar inom upphandling samt den Nationella
upphandlingsstrategin. Det är därför nödvändigt att besluta om en ny
inköpspolicy för Region Gotland. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och
upphandling genomförs av förvaltningen utifrån gällande lagstiftning och
regelverk.
2. Ekonomiskt perspektiv

Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda
affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla
inköp och gäller för samtliga nämnder. Inköpspolicy, riktlinjer och pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs med stor hänsyn till
offentliga finanser. För att genomföra utvecklingsarbetet krävs resurser på
Region Gotland inom inköp och upphandling.
3. Barnperspektiv

Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
4. Jämställdhetsperspektiv

Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv

Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk. Vidare tas hänsyn till
lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån lagstiftningen.
6. Klimat och miljöperspektiv

Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk och omfattar även ett hållbarhetsperspektiv. Pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs även med ett
hållbarhetsperspektiv.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Beslutsunderlag
RSF Tjänsteskrivelse reviderad inköpspolicy, riktlinjer för inköp och direktupphandling
Region Gotlands inköpspolicy rev 2022
Region Gotlands riktlinje för inköp rev 2022
Region Gotlands riktlinje för direktupphandling rev 2022
Nu gällande upphandlingspolicy och upphandlingsriktlinjer bifogas som
underlag.
Upphandlingspolicy 150907 §223
Upphandlingsriktlinjer Rs150618 §226
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Inköpspolicy

1 Inledning
Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla inköp och gäller för
samtliga nämnder.
2 Syfte
Syftet med Region Gotlands inköpspolicy är att styra alla inköp så att de bidrar till att nå
Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Region Gotlands inköpspolicy beskriver övergripande de förutsättningar som reglerar och
ligger till grund för inköp, vilka principer som är vägledande för beslut och styrning samt
ansvarsfördelning. Vidare anges hur inköpspolicyn ska förvaltas.

3 Grundläggande förutsättningar för Region Gotlands inköp
Till grund för inköpspolicyn och allt inköpsarbete på Region Gotland ligger:
 EU-direktiv och grundprinciperna för upphandling
 Sveriges upphandlingslagstiftning
 Nationella upphandlingsstrategin
 Region Gotlands vision och mål
Nedan beskrivs dessa grundläggande förutsättningar kortfattat.
3.1

EU-direktiv och grundprinciperna för upphandling

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv som syftar till att skapa en
inre marknad inom EU. Region Gotland är skyldig att följa dessa lagar och grundprinciper
som styr offentlig upphandling. De grundläggande principer som genomsyrar upphandlingslagstiftningen är:
 Icke-diskriminering
 Likabehandling
 Proportionalitet
 Öppenhet (transparens)
 Ömsesidigt erkännande
3.2

Sveriges upphandlingslagstiftning

Den svenska upphandlingslagstiftningen består av ett flertal lagar som styr olika delar av de
offentliga inköpen exempelvis:
 Lagen om offentlig upphandling, LOU
 Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF
 Lagen om upphandling av koncessioner, LUK
 Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS
 Lagen om valfrihetssystem, LOV
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Nationella upphandlingsstrategin

Den nationella upphandlingsstrategin syftar till att utveckla de offentliga upphandlingarna i
Sverige och är beslutad av regeringen.
Den nationella upphandlingsstrategin innehåller följande sju inriktningsmål:
1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
2. Effektiva inköp
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
4. En rättssäker offentlig upphandling
5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle
3.4

Region Gotlands vision och mål

Region Gotlands inköp ska bidra till att nå Region Gotlands vision och mål.





Visionen ”Gotland – En kreativ ö med plats för hela livet” enligt den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” har följande övergripande mål:
o Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla
o Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
o Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft
Styrkort och verksamhetsplaner
Region Gotlands strategiska inköpsmål:
o Helhetsorientering,hållbarhet och god försörjningsberedskap
o Långsiktighet
o Lätt att handla rätt
o Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Genom ovan strategiska inköpsmål ska uppnås effekter som affärsnytta och totalkostnadseffektivitet, ökad avtalstrohet enhetligt inköpsarbete och sänkta inköpskostnader.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4 Vägledande principer för beslut och styrning
Nedan vägledande principer för beslut och styrning ska användas vid inköp.
4.1




Affärsmässiga inköp

Region Gotlands samlade behov av varor, tjänster och byggentreprenader ska tillgodoses med rätt funktion och kvalitet till största affärsnytta och totalkostnadseffektivitet.
Region Gotland ska agera affärsmässigt. Den konkurrens som finns på marknaden ska
tillvaratas.
Region Gotland ska aktivt verka för dialog och information till marknaden för att
främja goda affärer.
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4.2



4.3




Inköpspolicy

Region Gotland ska underlätta för små och medelstora företag1 att delta i upphandlingar.
Region Gotland följer upp inköp och avtal för att säkerställa att inköp görs på rätt sätt
och att leverantörerna uppfyller avtal, dvs arbetar för hög avtalstrohet.
Region Gotland utvärderar löpande inköpsarbetet för att säkerställa att erfarenheter tillvaratas och att utveckling sker.
Affärsetiska inköp

Region Gotlands inköpsarbete ska vara rättssäkra genom att följa lagar och regionens
styrande dokument.. Jäv och korruption ska motverkas.
Region Gotlands befintliga och gällande ramavtal ska i första hand användas.
Hållbara inköp

Region Gotlands inköp ska bidra till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. Miljökrav, klimatpåverkan och sociala krav ska
beaktas i varje upphandling.
Region Gotlands inköp ska bidra till god försörjningsberedskap.

5 Ansvar för Region Gotlands inköpsverksamhet
Region Gotland ska ha en tydlig, sammanhållen, ändamålsenlig och väl fungerande inköpsverksamhet. Nedan beskrivs ansvarsfördelningen som tillsammans med aktuella delegationsordningar gäller för Region Gotlands inköpsverksamhet.
5.1

Regionfullmäktiges ansvar

Regionfullmäktige:
 fastställer och beslutar om policy för inköp.
 uppdrar åt regionstyrelsen att meddela inköpsriktlinjer samt riktlinjer för direktupphandlingar utifrån denna policy
 beslutar om inköp av principiell beskaffenhet eller inköp som på annat sätt är av större
vikt för regionen.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.2

Regionstyrelsens ansvar

Regionstyrelsen:
 fastställer och beslutar om frågor rörande riktlinjer för inköp.
 ansvarar för och beslutar om det strategiska inköpsarbetet, det vill säga övergripande
styrning, ledning och strategisk analys inom inköpsområdet.
 ansvarar för att det inom regionen finns en central organisation med inköps- och upphandlingskompetens, som organiseras under regionstyrelsen.
 ansvarar för och beslutar om upphandlingar som omfattar hela regionens behov s. k.
regionövergripande upphandlingar. Beslutsrätten kan delegeras till tjänsteperson.
Begreppet SME ("small and medium sized enterprises", små och medelstora företag) används ofta utan att det närmare preciseras hur
stort företaget är. I Sverige tillämpas Europeiska kommissionens definition av små företag och medelstora företag. Klassificeringen baseras på antal anställda samt antingen nettoomsättning eller balansomslutning.
1
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Nämndernas ansvar

Varje nämnd utgör en upphandlande myndighet. Varje nämnd:
 ansvarar för att policy och riktlinjer för inköp efterföljs och inarbetas i de egna verksamhetsplanerna och rutinerna.
 har ansvaret för sina s.k. nämndspecifika inköp, upphandlingar, avrop, överprövningar
och ingångna avtal.
 ansvarar för och beslutar om upphandlingar inom nämndens förvaltningsområde så
kallade nämndspecifika upphandlingar.
 ska analysera inköpens betydelse för verksamheternas resultat.
 ska ha en utsedd chef som deltar i det strategiska inköpsarbetet för Region Gotland i
det strategiska upphandlingsrådet.
 ska ha minst en så kallad inköpssamordnare, som samordnar inköp och upphandlingar
samt är kontaktperson inom nämnden och mot övriga nämnder samt som deltar i det
taktiska upphandlingsrådet.
 ansvarar för att inköpsarbetet görs i samverkan med upphandlingsstödsenheten och representanter för berörda förvaltningar
 ansvarar för uppföljning och internkontroll av sina inköp.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.4

Upphandlingsstödsenhetens ansvar

Upphandlingsstödsenheten är den centrala organisation med inköps- och upphandlingskompetens, som organiseras under regionstyrelsen. Upphandlingsstödsenheten:
 ansvarar för att inköpsarbetet görs i samverkan med representanter för berörda förvaltningar.
 ansvarar för löpande utvärdering och förslag till revideringar av inköpspolicyn med tillhörande riktlinjer.
 ansvarar för det strategiska inköpsarbetet, det vill säga genomförandet av övergripande
styrning, ledning och strategisk analys inom inköpsområdet.
 har ett övergripande ansvar inom regionen för samverkan inom inköpsområdet inom
Region Gotland och med externa intressenter.
 arbetar för att utveckla regionens inköpsverksamhet och ansvarar för att Region Gotlands inköpsprocess är effektiv och ändamålsenlig.
 arbetar för att öka enhetlighet i Region Gotlands inköp.
 samordnar och effektiviserar regionens samlade inköp för att säkerställa affärsnytta och
totalkostnadseffektivitet.
 ansvarar för att planera och leda de regionövergripande upphandlingarna samt de
nämndspecifika upphandlingar som respektive förvaltning efterfrågar.
 utvecklar metoder och stöd för uppföljning och utvärdering av de inköp och avtal som
görs.
 ger stöd, support och utbildning i inköpsfrågor samt utvecklar Region Gotlands digitaliserade inköp såsom e-handel.
 ansvarar för att sammanställa och publicera en regiongemensam upphandlingsplan.
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5.5 Budgetansvarigs ansvar
 ansvarar för att inköp inom ansvarsområdet görs i enlighet med regionens inköpspo

licy, riktlinjer för inköp och direktupphandling samt inköpsprocess.
ansvarar för att säkerställa att medarbetare inom ansvarsområdet som genomför inköp
har erforderlig kompetens.

5.6 Medarbetares ansvar
 medarbetare som gör inköp ansvarar för att dessa görs korrekt och att befintliga avtal

följs.

6

Implementering och förvaltning av Region Gotlands inköpspolicy
Regionstyrelsen ansvarar för att Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer
implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda i nämnder och förvaltningar.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inköpspolicyn ska utvärderas och beslutas minst en gång under varje mandatperiod. Inköpspolicyn revideras även löpande vid behov. Regionstyrelsen ansvarar för att utvärdering
sker och bereds för beslut till regionfullmäktige.
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Riktlinjer inköp

1 Inledning
Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla inköp och gäller för
samtliga nämnder. Riktlinjerna kompletteras med rutinbeskrivningar och mallar på intranätet.
2 Syfte
Syftet med Region Gotlands riktlinje för inköp är att övergripande beskriva hur inköp ska
genomföras. Detta så att Region Gotlands alla inköp bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodoser våra behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Region Gotlands riktlinje för inköp beskriver hur policyn ska uppnås med Region Gotlands
inköpsprocess och vägledande principer samt förvaltning av Region Gotlands riktlinjer för
inköp.

3 Styrande krav
Allt inköpsarbete i regionen ska genomföras i enlighet med de grundläggande principerna
för offentlig upphandling, gällande författningar och regionens styrdokument.
4 Region Gotlands inköpsprocess
Regionens processer ska vara värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta och förebyggande. De bidrar till social, miljömässig/ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Region
Gotlands inköpsprocess delas upp i strategiskt, taktiskt och operativt inköp.
4.1

Strategiskt, taktiskt och operativt inköp

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland visualiserar det gemensamma inköpsarbetet med tre olika inköpshjul. De tre hjulen representerar det strategiska, taktiska respektive operativa inköpsarbetet. Hjulen interagerar
med varandra för att tillsammans göra inköpsarbetet effektivt och ändamålsenligt

4.1.1

Strategiskt inköp

Strategiskt inköp omfattar att utveckla ledning och samordning så
att alla inköp styr mot Region Gotlands vision och mål och gör
maximal nytta för Region Gotland. Det strategiska perspektivet bidrar med en helhetssyn, skapar framförhållning i inköpsarbetet och
möjliggör utveckling som ger nytta och värde för regionen. I det
strategiska inköpsarbetet ingår bland annat säkerställande av omvärldsbevakning och samverkan med intressenter, styrning och led-
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ning, organisation och ansvarsfördelning, processarbete och övergripande planering och uppföljning samt kvalitetssäkring.,
4.1.2

Taktiskt inköp

Taktiskt inköp omfattar i huvudsak upphandlingar från upphandlingsplanen. Genom upphandlingar läggs grunden till avtal som
nyttjas genom avrop och beställningar. Inom ramen för de taktiska
inköpen ingår att förbereda och genomföra upphandlingar samt
implementera och förvalta avtal.

4.1.3

Operativt inköp

Operativa inköp omfattar att tillgodose verksamheternas löpande
behov av varor och tjänster. Arbetet omfattar direktupphandlingar, beställningar och avrop från befintliga avtal samt leveransbevakning och fakturahantering. Eventuella avvikelser i leveranser hanteras och rapporteras till leverantör såväl som till avtalsansvarig på Region Gotland. Upphandlingssupport stödjer med frågor som rör upphandlingar och inköp.
4.2

Inköpsbehov

Vid inköpsbehov ska alltid förekomsten av befintliga avtal kontrolleras. Finns avtal på Region Gotland ska dessa användas. Saknas avtal inom det efterfrågade området ska en upphandling genomföras. All upphandling ska samordnas när det är lämpligt till regionövergripande avtal för att säkerställa att ett avtal kan nyttjas av alla som behöver. Vidare för att
samordna inköpsarbetet så det blir så resurseffektivt som möjligt. Regionens samlade upphandlingsbehov sammanställs i en upphandlingsplan.
4.2.1

Upphandlingsplan

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att skapa framförhållning och överblick över samtliga nämnders större upphandlingar,
sammanställs varje år en flerårig upphandlingsplan. Innevarande års upphandlingsplan publiceras i början av året på Region Gotlands hemsida, vilket ökar framförhållningen för regionens potentiella leverantörer och möjliggör fler anbudsgivare i upphandlingarna. Upphandlingsplanen ligger även till grund för prioritering, samordning och resurssättning av regionens upphandlingar. Respektive förvaltning anmäler, enligt fastställt arbetssätt, sitt behov av inköp och upphandlingar vars värde överstiger direktupphandlingsgränserna.
4.3

Inköp och upphandlingar

Region Gotlands inköp delas upp i:
 regionövergripande upphandlingar
 nämndspecifika upphandlingar
 direktupphandlingar
 beställningar (avrop)
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Regionövergripande upphandlingar

Upphandlingar som berör två eller flera nämnder är regionövergripande och initieras av berörda nämnder. Berörda nämnder ansvarar för kravställning och den nämnd som kommer
nyttja avtalet i störst omfattning blir avtalsansvarig och ansvarar för implementering, underhåll och uppföljning. Upphandlingsstödsenheten samordnar genomförandet.
4.3.2

Nämndspecifika upphandlingar

Upphandlingar som berör endast en nämnd är nämndspecifik och initieras av den berörda
nämnden. Berörd nämnd ansvarar för kravställning och blir avtalsansvarig och ansvarar för
implementering, underhåll och uppföljning. Upphandlingsstödsenheten deltar i genomförandet.
4.3.3

Direktupphandlingar

Direktupphandlingar genomförs i enlighet med riktlinje för direktupphandling.
4.3.4

Beställningar (avrop)

Beställningar (avrop) från befintliga avtal ska göras enligt de förutsättningar som respektive
avtal anger.
4.4

Inköpscentraler och andra upphandlande myndigheter

Region Gotland ska, inför ny upphandling, i första hand använda de ramavtal som inköpscentraler, exempelvis Adda och Kammarkollegiet, har upphandlat och där Region Gotland
är avropsberättigade. Region Gotland ska även samarbeta med andra upphandlande myndigheter i gemensamma upphandlingar för att effektivisera inköpsarbetet där det är möjligt.
4.5

Särskilda roller i Region Gotlands inköpsverksamhet

God inköpskompetens, med tydliga roller och ansvarsfördelning, behövs i hela organisationen för att inköpsarbetet ska fungera effektivt. Utöver ansvarsfördelningen enligt inköpspolicyn finns särskilda roller, som upphandlingsråden, inköpssamordnare, avtalsansvarig,
inköpsråd och upphandlare som har viktiga uppgifter knutna till inköpsprocessen.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.5.1

Upphandlingsråd

Region Gotland har två upphandlingsråd, ett strategiskt och ett taktiskt, med representanter
från förvaltningarna.
Strategiska upphandlingsrådet består av beslutsfattare för inköp från varje förvaltning.
Rådet leder och samordnar utvecklingsarbetet inom inköp på Region Gotland. Det strategiska upphandlingsrådet tar del av uppföljning av mål och nyckeltal samt återrapporterar till
nämndens politiska ledning och förvaltningsledningar.
Taktiska upphandlingsrådet består av inköpssamordnare för inköp från varje förvaltning. Rådet verkar för en effektiv samordning av regionens upphandlingsbehov. Det taktiska upphandlingsrådet bevakar köpmönster och följer utvecklingen inom upphandlingsområdet. Rådet samverkar med upphandlingsstödsenheten i planering och uppföljning av
upphandlingar. Rådet arbetar för standardisering och samordning av inköp för att uppnå
bättre affärsnytta. De verkar också för att stärka kompetensen i inköpsfrågor inom regionens verksamheter.
4.5.2

Inköpssamordnare

Varje förvaltning har minst en så kallad inköpssamordnare som samordnar inköp och upphandlingar samt är kontaktperson inom och mot övriga förvaltningar. Inköpssamordnarna
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är respektive förvaltnings representant i det taktiska upphandlingsrådet. Inköpssamordnare
sammanställer respektive förvaltnings behov av upphandlingar till den regiongemensamma
upphandlingsplanen.
4.5.3

Avtalsansvarig

Avtalsansvarig ansvarar för respektive avtal. Avtalsansvarig säkerställer att avtalet implementeras och följs upp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Avtalsansvarig bidrar med
information till respektive inköpssamordnare till kommande upphandlingsplan samt är delaktig i inköpsrådets arbete i upphandling av kommande avtal.
4.5.4

Inköpsråd

Inför varje upphandling utser förvaltningarna deltagare till ett så kallat inköpsråd. Inköpsrådet ansvarar för att ställa samtliga krav enligt Region Gotlands styrande dokument för att
tillvarata inköpsbehovet inför att upphandlingen annonseras. Inköpsrådet hanterar löpande
verksamhetsfrågor under upphandlingen, deltar i utvärdering av inkomna anbud och är
verksamhetens representant vid tilldelning, i händelse av överprövning avtalstecknande
samt vid implementation.
4.5.5

Upphandlare

Upphandlare samordnar och genomför upphandlingar enligt fastställda regelverk och upphandlingsprocess. Upphandlaren är sammankallande till möten inom ramen för upphandlingen och samordnar upphandlingsarbetet.
4.5.6

Upphandlingsstödsenheten

Upphandlingsstödsenheten är den centrala organisation med inköps- och upphandlingskompetens som organiseras under regionstyrelsen. Enheten arbetar med strategiskt inköp
och verksamhetsutveckling, internstyrning och avtalskontroll, e-handel, genomför upphandlingar, informerar och utbildar samt ger råd och stöd i inköpsfrågor.
4.6

Digitaliserat inköp

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att effektivisera och kvalitetssäkra inköpsprocessen, säkerställa rättssäkerhet, stödja faktabaserat beslutsfattande, underlätta en hög avtalstrohet och uppföljning används elektroniska system och inköpsprocessen digitaliseras för olika delar, såsom upphandlingsstöd och
e-handelssystem. I takt med utvecklad digitalisering ska dessa system och arbetssätt implementeras.

5 Vägledande principer för inköp
Med utgångspunkt från de vägledande principer som finns i Region Gotlands inköpspolicy
ska inköpsarbete ska nedan prägla Region Gotlands inköp.
5.1

Affärsmässiga inköp

En väl fungerande konkurrens med en mångfald av aktörer, varor och tjänster, är grundläggande för en god offentlig affär. Region Gotland ska agera affärsmässigt och tillvarata den
konkurrens som finns på marknaden.
 Region Gotlands samlade behov av större upphandlingar sammanställas i en upphandlingsplan, som för innevarande år publiceras på www.gotland.se.
 Inför upphandlingar gör Region Gotland parallellt med behovsanalyser även marknadsanalyser för att ta del av branschinformation.
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Region Gotland ska vid upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydlig och ha god
framförhållning för att underlätta för leverantörer att lämna anbud.
Inköpsarbetet ska där så är tillämpbart och affärsmässigt lämpligt främja nya lösningar
och innovation för att utveckla kvalitet och ekonomisk effektivitet i verksamheten.
Uppföljning är en central del i styrningen och behövs för att säkerställa att leveranser
alltid uppfyller kravställd och avtalad nivå, för att kontrollera att leverantörer uppfyller
kraven i de ingångna avtalen samt för att utveckla arbetet inför kommande upphandlingar och driva ständiga förbättringar av inköpsprocessen. Omfattningen av uppföljningen ska anpassas till kontraktets värde och övriga förhållanden. Om uppföljningen
påvisar brister ska åtgärder vidtas med utgångspunkt i aktuellt avtal.
Uppföljningen av inköp ska vara systematisk, aktiv och ändamålsenlig för att tillvarata
kunskap och erfarenheter för kommande inköpsarbete.
Region Gotland ska med dialog och information underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Regionen motiverar i upphandlingsdokumenten när
upphandlingen inte delas upp mindre separata delar.

5.2

Affärsetiska inköp

En väl fungerande offentlig upphandling bygger på att såväl leverantörer som medborgare
har tilltro till att rättssäkerheten garanteras.
 Inköp och upphandlingsverksamhet är ett område som är känsligt för otillbörlig påverkan såsom jäv och korruption. Medarbetare eller andra som ansvarar för uppgifter
inom området har därför ett särskilt ansvar för att hålla sig informerade om styrande
dokument att bidra till att förtroendet för regionen upprätthålls.
 Region Gotlands företrädare ska uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt. Företrädare
som deltar eller har insyn i ett upphandlingsärende får inte ha engagemang som står i
konflikt med regionens intressen i aktuellt ärende.
5.3

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

5.3.1

Hållbara inköp
Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet inom inköp att skapa förutsättningar
tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Region Gotlands verksamhet ska vara
ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
 Regionen ska göra behovsanalyser och endast köpa i den omfattning som behövs.
 Hänsyn ska tas till totalkostnaderna under hela livscykeln för upphandlade varor, tjänster och byggentreprenader.
 Vid inköp och upphandling bör egenfinansiering och avtalsformen köp väljas. Hyra,
hyrköp eller leasing bör undvikas.
 God konkurrens ska eftersträvas.
 Avtal ska tecknas för varor och tjänster som nyttjas.
 Uppföljning och analys av avtalstrohet och kostnaderna under hela livscykeln ska göras
för att säkerställa totalkostnadseffektivitet.
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5.3.2














Miljömässig hållbarhet

Regionen ska i sitt inköpsarbete sträva efter att upphandla varor och tjänster som bidrar till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar miljöutveckling samt låg klimatpåverkan.
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del vid inköp inom Region Gotland. Region
Gotlands styrande dokument för miljö ska följas.
I upphandlingen vägs alla ställda krav ihop till en helhetsbedömning. Förväntad miljövinst ska vägas mot andra krav och önskade effekter av upphandlingen. Även kringtjänster som frakt, transporter etc som uppstår som följd av upphandlingen ska beaktas
i syfte att säkerställa minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.
Där så är möjligt, utforma upphandlingen så att det som levereras underlättar för invånare, besökare och näringsliv att bidra till miljömålen.

5.3.3



Riktlinjer inköp

Social hållbarhet

Arbetsrättsliga krav och krav på leverantörens arbetsmiljöarbete ställs i enlighet med
lagstiftningen och Upphandlingsmyndighetens vägledningar i de upphandlingar där det
är tillämpligt.
Sysselsättningskrav eller reserverad upphandling ska övervägas där det är lämpligt.
Detta för att öka möjligheten till sysselsättning för alla personer.
Om det som ska upphandlas ska användas av fysiska personer ska krav som säkerställer
tillgänglighet ställas. Detta ska bidra till att alla ska kunna vara delaktiga i samhället.
Krav på sociala och etiska hänsyn ska beaktas så långt möjligt i inköpsarbetet. Vad gäller social hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor såsom krav på
meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande anställningsförhållanden gälla. Vidare ska
även jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv beaktas.
Inköp och upphandlingar ska bidra till att regionen har en god försörjningsberedskap.

Region Gotlands uppförandekod för leverantörer ska tillämpas i upphandlingar som annonseras.

Implementering och förvaltning av Region Gotlands riktlinjer
för inköp
Regionstyrelsen ansvarar för att Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer
implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda i nämnder och förvaltningar.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
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Riktlinjer för inköp ska utvärderas och beslutas minst en gång under varje mandatperiod.
Riktlinjerna revideras även löpande vid behov. Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att
utvärdering sker och bereds för beslut till regionstyrelsen.
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Riktlinjer direktupphandling

1 Inledning
Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla inköp och gäller för
samtliga nämnder. Riktlinjerna för direktupphandling kompletteras med rutinbeskrivningar
och mallar på intranätet.
2 Syfte
Syftet med Region Gotlands riktlinje för direktupphandling är att beskriva hur direktupphandlingar ska genomföras för att få en enhetlig hantering av direktupphandlingar, effektiva inköp, ökad konkurrens samt uppfylla gällande lagkrav. Detta så att Region Gotland direktupphandlingar bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodoser våra
behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Region Gotlands riktlinje för direktupphandling beskriver hur direktupphandling får genomföras och vilken generell ansvarsfördelning som gäller, beloppsgränser, krav på dokumentation och diarieföring. Vidare hur riktlinjen för direktupphandling ska förvaltas.

3 Styrande krav
Allt inköpsarbete i regionen ska genomföras i enlighet med de grundläggande principerna
för offentlig upphandling, gällande författningar och regionens styrdokument.
4 Region Gotlands direktupphandlingar
Riktlinjerna för direktupphandling omfattar inköp under förutsättning att:
1. det inte finns något befintligt avtal och
2. värdet av direktupphandlingen inte överstiger rådande direktupphandlingsgräns.
För mer information om direktupphandlingar se t.ex. Konkurrensverkets eller Upphandlingsmyndighetens hemsidor.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.1

Regler vid direktupphandling

I 19 a kap lag (2016:1145) om offentlig upphandling finns bestämmelser avseende direktupphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Av bestämmelserna följer bl.a. att
en upphandlande myndighet ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling och
att genomförandet av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska dokumenteras. I likhet med LOU föreskriver lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
(LUK) samt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) att en
upphandlande myndighet som upphandlar koncessioner eller inom försörjningssektorn ska
besluta riktlinjer för användning av direktupphandling. Vidare ska alla direktupphandlingar
överstigande SEK 100 000 dokumenteras.
4.2

Inför en direktupphandling

När ett behov av inköp av en viss vara, tjänst eller byggentreprenad uppstår, ska det först
undersökas om inköpet kan ske från befintliga avtal. Observera att avtal avseende varan/tjänsten inte bara kan ha upphandlats inom ramen för berörd nämnd, Nämnden ska
även använda de regionövergripande avtal som finns.
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Om nämnden omfattas av avtal i någon form ska dessa avropas, det vill säga att inköp görs
via avtalet. Det är därför inte möjligt att kringgå gällande avtal med motiveringen att värdet
av det som ska anskaffas är under direktupphandlingsgränsen.
Om värdet av förvaltningens samlade inköp överstiger direktupphandlingsgränsen, alternativt om det samlade kontraktsvärdet överstiger direktupphandlingsgränsen för tilltänkta avtalstiden ska istället en annonserad upphandling genomföras.1 I dessa situationer ska nämndens respektive inköpssamordnare kontaktas och sedermera den centrala upphandlingsstödsenheten.
Vid beräkning av kontraktets värde ska det totala värdet vara avgörande, vilket inkluderar
samtliga tilltänkta optioner, förlängningsklausuler, tilläggstjänster och löpande materialkostnader etc. beaktas.
4.3

Direktupphandling i olika nivåer

Respektive verksamhet ansvarar själva för genomförandet av en direktupphandling om inte
annat framgår av delegationsordningen.
Beroende på kostnadsnivå vid beräkning av avtalsvärdet genomförs en direktupphandling
på någon av nedan angivna sätt: 0-10 000 kr
Om varan eller tjänsten är värd upp till och med 10 000 kronor så finns inget krav på prisjämförelse. Köp sker t.ex. per telefon, e-post eller via besök hos leverantören. Var tydliga
med att förklara vad ni har för behov och hur produkten eller tjänsten et ska levereras. ”Beställningsformulär för varor och tjänster” (se länk) kan användas och fakturering ska ske via
e-faktura. Om du gör inköp med inköpskort/First Card, se "Regler för inköpskort".

>10 000-100 000 kr

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Om varan eller tjänsten är värd >10 000 - 100 000 kronor så ska en prisjämförelse ske hos
minst tre företag genomföras. Prisjämförelsen kan ske genom antingen
- offertförfrågan, en förfrågan om pris genomförs hos tre potentiella offerlämnare per
telefon, e-post eller via besök hos leverantören, eller
- jämförelse av prislistor, genom att kontroll av tillgängliga priser från minst tre leverantörer. Denna metod kan endast tillämpas under förutsättning att priserna är hämtade från allmänt tillgängliga och fastställda prisuppgifter där priserna kan användas
för en ”fast pris”-bedömning.2 Kan denna metod inte användas ska offertförfrågan genomföras.
Var tydliga med att förklara vad ni har för behov och hur det ska levereras. Jämför pris och
om det är relevant även kvalitet. Välj den leverantör som är bäst för det användningsområde/behov som finns. Beslut och utvärdering bör dokumenteras i blanketten ”Dokumentation av direktupphandling” (se länk). ”Beställningsformulär för varor och tjänster” (se
länk) kan användas och fakturering ska ske via e-faktura. Diarieföring sker i respektive
nämnds diarier.

Kontakta er förvaltnings inköpssamordnare för vidare information.
Med ”fast pris”-bedömning avses följande: Det totala priset för varan eller tjänsten ska innebära att priset för hela varan eller tjänstens
tillhandahållande inte förändras efter beställning, varken för valuta, index, prisförändringar på råvaror, att leverantören haft en större arbetsbörda än förväntat eller annan anledning. Notera att ett fast timpris inte är fast pris i den meningen som avses här då det totala priset Region Gotland betalar är avhängigt antal nedlagda timmar. Vanligaste situationen då denna prisform tillämpas är vid köp av massproducerade varor som finns i kataloger eller webshop.
1
2
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>100 000-upp till gränsen för direktupphandling

Om varan eller tjänsten är värd mellan >100 000 och rådande direktupphandlingsgräns, så
ska en prisjämförelse ske hos minst tre företag. Prisjämförelsen kan ske genom antingen
- offertförfrågan, innebärande att en förfrågan om pris genomförs skriftligen hos tre potentiella offerlämnare per e-post eller post, eller
- jämförelse av prislistor, genom att kontroll av tillgängliga priser från minst tre leverantörer. Denna metod kan endast tillämpas under förutsättning att priserna är hämtade från allmänt tillgängliga och fastställda prisuppgifter där priserna kan användas
för en ”fast pris”-bedömning.3 Kan denna metod inte användas ska offertförfrågan genomföras.
Mallar för direktupphandlingar finns tillgängliga på Region Gotlands intranät. Förväntas direktupphandlingen passera SEK 100 000 ska respektive förvaltnings inköpssamordnare informeras för kännedom om inköpet.
Beslut och utvärdering ska dokumenteras i blanketten ”Dokumentation av direktupphandling” (se länk) och samtliga som lämnat offert ska informeras skriftligen om resultatet av direktupphandlingen. Diarieföring sker i respektive nämnds diarier och görs enligt region
Gotlands gemensamma regler för dokumentation för direktupphandlingar och diarieföring.
Vid beställning kan ”Beställningsformulär för varor och tjänster” (se länk) användas och se
till att leverantören betala via e-faktura.
4.4

Beställning direktupphandling

Vid beställning gör en uppföljning enligt offert/avtal, dvs. att rätt varor är levererade till
rätt pris. Återkoppla till den som ska granska eller beslutsattestera fakturan så de får information om beställningen inför att attestera.
Gäller offerten/avtalet en tjänst genomförs uppföljningsmöten med leverantören vid behov eller enligt kravställning och avtal.

5

Implementering och förvaltning av Region Gotlands riktlinjer
för direktupphandling
Regionstyrelsen ansvarar för att Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer
implementeras ändamålsenligt och är väl kända hos berörda i nämnder och förvaltningar.

Ärendenr RS 2022/515 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Riktlinjer för direktupphandlingar ska utvärderas och beslutas minst en gång under varje
mandatperiod. Riktlinjerna revideras även löpande vid behov. Regionstyrelseförvaltningen
ansvarar för att utvärdering sker och bereds för beslut till regionstyrelsen.
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Upphandlingspolicy för Region Gotland
Antagen av fullmäktige 2009-09-14, § 115. Reviderad 2010-11-29, 2012-10-15 och
2015-09-07 § 223.

Mål
Upphandling och anskaffning är en strategisk uppgift med ett regiongemensamt intresse.
Uppgiften innebär ett övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på
materialflöde och resursanskaffning inom Region Gotland. Målet är att tillgodose
regionens behov av varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga
totalkostnad omfattande hela livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan.
Upphandling ska ske genom samverkan och koncernnyttan ska beaktas vid varje
upphandlingsärende.

Konkurrens
All upphandling ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter.
Förfrågningsunderlag ska i möjligaste mån utformas på ett sådant sätt att även små och
medelstora företag har möjlighet att konkurrera om regionens uppdrag. För att sprida
information om Region Gotlands upphandlingar, ska kompletterande annonsering ske när
det är lämpligt. Förhandsannonsering ska ske på regionens hemsida när det är möjligt.
För att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud ska centrala
upphandlingsfunktionen regelbundet hålla informationsträffar om upphandling riktade till
företag.

Miljö, etiska och sociala krav
Regionen ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling genom att, när
det är lämpligt, välja varor och tjänster som är miljöanpassade både med avseende på
den yttre miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till etiska och sociala krav. Region
Gotlands övergripande miljöpolicy ska beaktas. Särskilda mål och strategier rörande
miljökrav vid upphandlingar och inköp ska följas.
Krav på social och etisk hänsyn ska beaktas i upphandlingsarbetet.

Ramupphandling
Regionstyrelsen har övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på materialflöde
och resursanskaffning och har ansvar för regionens övergripande ramavtal. Ramavtal ska
alltid tecknas för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom
regionen. Region Gotlands medarbetare och nämnder är skyldiga att känna till och
använda de ramavtal som finns.
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Samordnad upphandling
Samordnad upphandling används då två eller flera nämnder samordnar upphandling, men
det inte avser en ramupphandling. Regionstyrelsen ansvarar för upphandlingen. Avtal
tecknas för Region Gotland. Det ligger på berörda nämnder att komma överens om vilken
nämnd som ska vårda ingånget avtal.

Direktupphandling
Direktupphandling får endast användas då ramavtal saknas. Direktupphandling ska ske
enligt de regler som gäller och varje nämnd ska ha ett tydligt regelverk som beskriver hur
och av vem direktupphandling ska utföras inom nämndens ansvar.

Regionstyrelsens ansvar
Regionstyrelsen ansvarar för och beslutar om upphandling som berör hela regionens
behov, upphandling av ramavtal och samordnade upphandlingar. Beslutsrätten kan
delegeras till tjänsteman på ledningskontoret med rätt att vidaredelegera.

Nämnds ansvar
Nämnd ansvarar för och beslutar om upphandling som berör endast nämndens egen
verksamhet eller behov inom nämndens förvaltningsområde. Beslutsrätten kan delegeras
till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. Avtal tecknas för Region Gotland.
Centrala upphandlingsfunktionen kan på uppdrag stödja upphandlingsarbetet.

Upphandlingskompetens
Regionstyrelsen svarar för att det inom Region Gotland finns en central
upphandlingsfunktion med upphandlingskompetens. Upphandlingsfunktionen ska
samordna och effektivisera regionens samlade inköp för att sänka den totala kostnaden.
Centrala upphandlingsfunktionen har rätt att väcka ärende om upphandling hos
regionstyrelsen eller nämnd.

Information till regionstyrelsen
Regionstyrelsen ska informeras om upphandlingar av särskild betydelse eller när
upphandlingsprinciper av större vikt frångås i jämförelse med tidigare upphandlingar.

Riktlinjer
Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att meddela riktlinjer utifrån denna policy.
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Riktlinjer utifrån Region Gotlands upphandlingspolicy
Antagna av regionstyrelsen 2013-04-30, § 115. Reviderade 2015-06-18 § 226.

Organisation
1. Det strategiska upphandlingsansvaret i Region Gotland ligger inom ledningskontoret.
2. Inom regionen finns en central upphandlingsfunktion med upphandlingskompetens.
Upphandlingsfunktionen ska bevaka behov av upphandling och verka för att teckna
ramavtal för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom regionen.
Upphandlingsfunktionen ska också utveckla och tillhandahålla en effektiv
upphandlingsprocess samt informera och utbilda internt och externt inom
upphandlingsområdet.
3. I varje upphandling ska finnas ett inköpsråd. Inköpsrådet utgörs av representanter från
nämnderna och sätts samman inför varje upphandling. Nämnderna ska utse kompetenta
deltagare med mandat att ställa verksamhetskrav och tillvarata nämndens behov. Utöver
ansvaret för att ta fram relevanta produktkrav ska inköpsrådet även beakta miljömässiga,
etiska och sociala hänsyn.
4. Regionstyrelsen fastställer krav på det som ska upphandlas vid regionens övergripande
ramavtal. Upphandlingsfunktionen ansvarar för att dessa upphandlingar genomförs enligt
gällande lagstiftning och Region Gotlands policy. Den centrala upphandlingsfunktionen
ansvarar även för arkivering, central implementering, underhåll och uppföljning.
5. Samordnade upphandlingar initieras av berörda nämnder, men handläggs av centrala
upphandlingsfunktionen. Upphandlingsfunktionen ansvarar för att dessa upphandlingar
genomförs enligt gällande lagstiftning och regionens policy. Berörda nämnder
överenskommer om vilken nämnd som ansvarar för arkivering, implementering,
underhåll och uppföljning.
6. Nämnd som genomför upphandling som enbart berör nämndens eget
verksamhetsområde fastställer krav på det som ska upphandlas och ansvarar för att
upphandlingen genomförs enligt gällande lagstiftning och regionens policy. Den ansvarar
också för arkivering, implementering, underhåll och uppföljning av upphandlingen.
Nämnden utser ansvarig för upphandlingsfrågor inom sitt förvaltningsområde.

Förhållningssätt
7. Inför varje upphandling ska en anpassad nulägesanalys och behovsprövning göras.
Upphandling ska inte startas innan det verkliga behovet är fastställt.
8. All upphandling ska ske enligt gällande lagstiftning. Leverantörer ska behandlas på ett
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt.
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Principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska iakttas. Dessa principer
gäller även vid direktupphandling.
9. Region Gotlands företrädare ska uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt. Företrädare som
deltar eller har insyn i ett upphandlingsärende får inte ha engagemang som står i konflikt
med regionens intressen i det ärendet.

Miljö, etiska och sociala krav
10. Regionen ska i sin upphandlingsverksamhet sträva efter att upphandla varor och tjänster
som bidrar till en god livsmiljö, en långsiktigt hållbar utveckling och minskad negativ
miljöpåverkan. Region Gotlands miljöprogram anger att när det finns nationella system
för att ställa miljökrav i offentlig upphandling ska dessa användas (fn
Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier, se www.upphandlingsmyndigheten.se).
Inköpsråden svarar för att relevanta energi- och miljökrav ställs i förfrågningsunderlagen
och ska, när så är påkallat, involvera regionens ekostrateger för att utforma dessa krav i
upphandlingen. I upphandlingen vägs alla ställda krav ihop till en helhetsbedömning.
Förväntad miljövinst ska således vägas mot utsikten av lägre pris, förbättrad prestanda
eller annan önskad vinst till följd av upphandlingen. Även transporter som uppstår som
följd av upphandlingen ska beaktas i syfte att säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan.
11. Krav på sociala och etiska hänsyn ska beaktas så långt möjligt i upphandlingsarbetet. Vad
gäller social hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor såsom krav på
meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande anställningsförhållanden gälla.
12. Regionens upphandlare ska i första hand arbeta med samarbetspartners i gemensamma
upphandlingar (statliga upphandlingar, SKL Kommentus, större landsting mfl ), främst
för att få del av det omfattande och kostsamma uppföljningsarbete som krävs.
13. Region Gotland är medlem i nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.

Styrning och uppföljning
14. Regionens anskaffningsprocess ska präglas av helhetstänkande. Uppföljning är en central del i
styrningen. Upphandlingsrådet ska verka för en effektiv samordning av regionens
anskaffningsbehov, följa köpmönster samt bevaka utvecklingen inom upphandlingsområdet.
Rådet ska vara bollplank till upphandlingsenheten i planeringen av upphandlingar de närmaste
åren och i att definiera nya avtalsområden. Rådet ska arbeta för standardisering och samordning
av volymer för att uppnå bättre kostnadseffektivitet. Rådet ska också verka för att stärka
kompetensen i upphandlingsfrågor inom regionens verksamheter.
15. Vid anskaffning bör egenfinansiering och avtalsformen köp väljas. Hyra, hyrköp eller leasing bör
undvikas.
16. Avtal som tecknas utan hjälp av centrala upphandlingsfunktionen ska anmälas till
upphandlingsfunktionen och avtalet ska göras tillgängligt i regionens gemensamma databas.
17. Upphandlingsprocessen ska kvalitetssäkras. Detta sker genom att använda elektroniska system
såsom upphandlingsstöd och e-handelssystem.
18. Upphandlingsfunktionen ska utveckla uppföljningen och utvärderingen av de inköp och
upphandlingar som görs. Målet är att öka avtalstroheten genom att underlätta för användarna att
beställa varor och tjänster, till exempel med hjälp av systemstöd. Ökad avtalstrohet ger större
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intresse från leverantörernas sida att delta i regionens upphandlingar, större volymer och därmed
bättre priser, vilket tillsammans bör minska totalkostnaden för regionen. Uppföljning för att säkra
att leverantörerna följer slutna avtal ska också ske.
19. Upphandlingsfunktionen ska analysera vad som köps, avtal, kvalitetsutfall, besparingar och
leverantörsmarknaden för att därigenom kunna driva ständiga förbättringar av
upphandlingsprocessen. Upphandlingarnas betydelse för verksamheternas resultat ska analyseras
av respektive nämnd.
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RS AU § 71

Protokoll
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Policy – Inköpspolicy och riktlinjer för
inköp och direktupphandling

Ärendenummer: RS 2022/515
Arbetsutskottets beslut

•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

Sammanfattning

Förutsättningarna för Region Gotlands inköp behöver stärkas. Befintlig
inköpspolicy och riktlinjer har gällt sedan 2015.
Förvaltningen genom upphandlingsstödsenheten har i takt med pågående
utvecklingsarbete av Region Gotlands inköp gjort en översyn av nuvarande
inköpspolicy och riktlinjer för inköp. Reviderad inköpspolicy samt reviderade
riktlinjer för inköp har utarbetats.
Vidare har regionstyrelseförvaltningen identifierat behov av riktlinjer särskilt
avsedda för att reglera direktupphandlingar. Separata riktlinjer för
direktupphandling har utarbetats.
Syftet med revideringarna av Region Gotlands inköpspolicy, riktlinjer och
riktlinjer för direktupphandling är att styra och ge vägledning för alla inköp så
att de bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra
behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Vid bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv bidrar reviderad inköpspolicy
och inköpsriktlinjer samt riktlinjer för direktupphandling, de styrande
dokumenten till Region Gotlands fortsatta utveckling. De styrande
dokumenten är utformade för att möta förändringar i rättsligt perspektiv och
bidrar till ett ekonomiskt perspektiv med stor hänsyn tagen till offentliga
finanser. I inköpspolicyn samt riktlinjerna tas hänsyn till såväl barn-,
jämställdhets- och geografiskt perspektiv. I det geografiska perspektivet tas
även hänsyn till lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån
lagstiftningen. Klimat- och miljöperspektiv tillgodoses genom
hållbarhetsperspektiv i de styrande dokumenten och därmed i inköpsarbetet.
Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att mycket nytt har tillkommit inom den offentliga
upphandlingen de senaste åren och sedan nuvarande inköpspolicy beslutades
har nya direktiv tillkommit, nya lagar inom upphandling samt den Nationella
upphandlingsstrategin. Det är därför nödvändigt att besluta om en ny
inköpspolicy för Region Gotland. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och
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upphandling genomförs av förvaltningen utifrån gällande lagstiftning och
regelverk.
2. Ekonomiskt perspektiv
Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda
affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla
inköp och gäller för samtliga nämnder. Inköpspolicy, riktlinjer och pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs med stor hänsyn till
offentliga finanser. För att genomföra utvecklingsarbetet krävs resurser på
Region Gotland inom inköp och upphandling.
3. Barnperspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
4. Jämställdhetsperspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk. Vidare tas hänsyn till
lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån lagstiftningen.
6. Klimat och miljöperspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk och omfattar även ett hållbarhetsperspektiv. Pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs även med ett
hållbarhetsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Nanna Sörling, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras också om förvaltningens fortsatta arbete med de
frågor som inkommit från AB Pentacon rörande upphandlingar samt de 3
utredningar som konkurrensverket nu genomför utifrån en rapport från
KPMG.
Arbetsutskottet begär att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Regionstyrelseförvaltningen ska till regionstyrelsens sammanträde
komplettera underlaget med följande.
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•
•
•
•

Avtalstrohet.
Beredskap.
Strategiskt inköpsmål.
Budgetansvarig chef saknas under punkt 5.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls
Beslutsunderlag

Region Gotlands inköpspolicy rev 2022
Region Gotlands riktlinje för inköp rev 2022
Region Gotlands riktlinje för direktupphandling rev 2022
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22
Nu gällande upphandlingspolicy och upphandlingsriktlinjer bifogas
som underlag.
Upphandlingspolicy 2015-09-07, § 223
Upphandlingsriktlinjer RS 2015-06-18, § 226
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Anna-Karin Bergius

Regionstyrelsen

Rapport projekt NORMA- se kompetensen
Förslag till beslut i regionstyrelsen



Information om projektets slutrapport godkänns.

Ärendebeskrivning

Den demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har, eller står inför,
stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. En växande befolkning med ökat
välfärdsbehov samtidigt som vi har stora pensionsavgångar och en minskad andel av
befolkningen i arbetsför ålder, gör att behovet av att ställa om vår verksamhet och
samtidigt arbeta med kompetensförsörjningen är en stor utmaning. En fjärdedel av
arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever i dag svårigheter att hitta
arbetskraft med rätt kompetens. Inom många offentliga verksamheter är
bristsituationen ännu större. Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av
välfärdstjänster.
Projekt NORMA – se kompetensen har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF)
och 10 arbetsgivare inklusive Region Gotland har deltagit under projektets tre år
2019-02-01 –2022-01-31.
Syftet och målet med projektet har varit att höja kompetensen och ledningsförmågan
hos de deltagande arbetsgivarna, genom att genomföra kompetenshöjande
utbildningsinsatser, förändra attityder och förnya synen på kompetens, utveckla nya
arbetssätt och prova nya arbetsmetoder för att skapa förutsättningar till att bredda
rekryteringsunderlaget och använda kompetens på nya sätt.
Målgruppen för projektet har varit chefer och medarbetare inom HR i de deltagande
organisationerna.
Genomförandet har skett i samverkan och bred förankring hos samtliga förvaltningar
inom Region Gotland och hos övriga tio arbetsgivare. Projektet har bidragit till
förändrad syn på kompetens och höjt medvetandet och belyst angelägenheten hos
deltagande arbetsgivare att mer medvetet och systematiskt förändra arbetssätt
implementera nya arbetsmetoder och skapa en inkluderande organisationskultur.
Den externa utvärderaren har bedömt måluppfyllelsen av projektet som god.
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Under projekttiden har flera politiska inriktningsbeslut fattats som går i linje med
projektets målsättning. Regionfullmäktige beslutade februari 2021 att anta den
regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS:en – Vårt Gotland 2040 – som ligger till
grund för en hållbar utveckling på Gotland och bryter således ner de 17 globala
målen i Agenda 2030 till 12 regionala effektmål. Ett av effektmålen lyder ”En
inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven”. Att säkra
kompetensförsörjning lyfts fram som en viktig prioritering och att stärka individens
möjlighet till egen försörjning är en viktig inriktning.
Ytterligare ett politiskt inriktningsbeslut, är regionfullmäktiges beslut som fattades
den 21 juni 2021 i samband med Arbetsmarknadsutredningen ”Arbetsmarknadspolitik
för framtida utmaningar”. En av beslutspunkterna lyder ”Samtliga nämnder får i

uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära
arbetsmarknaden”. Detta beslut ligger till grund för att Region Gotland bli en mer
inkluderande arbetsgivare
Bedömning

Projektet har bidragit till att identifiera utmaningar, öka insikten och engagemanget
men det är bara en start. För att nå de politiska beslut som har fattats genom antagna
mål i RUS och utifrån Arbetsmarknadsutredningen behövs fortsatta insatser göras
för att klara kompetensförsörjningen och bli ännu bättre på att tillvarata den förmåga
och arbetskapacitet som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför
arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen uttryckt i den externa utvärderingen,
där nedanstående insatser lyfts fram som särskilt viktiga att fortsätta med och
förstärka. Eventuella behov av resurser för att kunna upprätthålla uttryckta
ambitioner kommer att behöva tillgodoses.


Samordna praktik och arbetsmarknadsåtgärder genom att tydliggöra på vilket sätt
matchning av arbetssökande görs till arbetsplatser med rekryteringsbehov och
personer i till exempel praktik och arbetsträning via externa och interna aktörer.



Utveckling och implementering av metoden SAK (se och använd kompetens). Den externa
utvärderaren rekommenderar fortsatt användande av metoden när det gäller att ta
fram anpassade arbetsuppgifter. Efter genomförd SAK är det möjligt att matcha
rätt person till rätt arbetsuppgift.



Arbetsplatser erbjuder arbetsuppgifter vid samtliga nämnder och bolag inom Region
Gotland. Personer utanför den reguljära arbetsmarknaden erbjuds
praktik/anställning.



Handledarutbildning ger medarbetare ökad kompetens och bättre förutsättningar att
ta emot personer på praktik och arbetsträning.



Skapa förutsättningar till en inkluderande organisationskultur som ger ett socialt hållbart
arbetsliv. Fortsatta insatser för ledning och medarbetare.

Ekonomi
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade kostnader
totalt sett för regionen då utanförskap och ohälsa minskar.
Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen i
familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns. Genom
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möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även risker såsom
barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i familjesystem
vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög utsträckning.
Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på
arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall hur
olika insatser medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka som tar del
av olika insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt arbete. Genom att
öka möjligheterna till förbättrad omvärldsspaning, analys med mera kan även
jämställdhetsperspektivet genomlysas tydligare inom detta område och leda till att
åtgärder utformas för att aktivt bidra till ökad jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person är
bosatt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-03-22
RAPPORT
Slutrapport NORMA- se kompetensen
Slutrapport utvärdering av projekt NORMA se kompetensen
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
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1 Sammanfattning
Den demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har, eller står inför, stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. En växande befolkning med ökat välfärdsbehov
samtidigt som vi har stora pensionsavgångar och en minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder, gör att behovet av att ställa om vår verksamhet och samtidigt arbeta med
kompetensförsörjningen är en stor utmaning. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska
näringslivet upplever i dag svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom
många offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större. Befolkningsutvecklingen
förstärker efterfrågan av välfärdstjänster.
Projekt NORMA – se kompetensen har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och tio
arbetsgivare inklusive Region Gotland har deltagit under projektets tre år.
Syftet och målet med projektet har varit att höja kompetensen och ledningsförmågan hos
de deltagande arbetsgivarna, genom att genomföra kompetenshöjande utbildningsinsatser,
förändra attityder och förnya synen på kompetens, utveckla nya arbetssätt och prova nya
arbetsmetoder för att skapa förutsättningar till att bredda rekryteringsunderlaget och använda kompetens på nya sätt.
Målgruppen för projektet har varit chefer och medarbetare inom HR i de deltagande organisationerna.
Genomförandet har skett i samverkan och bred förankring hos samtliga förvaltningar inom
Region Gotland och hos övriga tio arbetsgivare. Projektet har bidragit till förändrad syn på
kompetens och höjt medvetandet och belyst angelägenheten hos deltagande arbetsgivare
att mer medvetet och systematiskt förändra arbetssätt implementera nya arbetsmetoder och
skapa en inkluderande organisationskultur.
Den externa utvärderaren har bedömt måluppfyllelsen av projektet som god.

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2022/514 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under projekttiden har flera politiska inriktningsbeslut fattats som går i linje med projektets
målsättning. Regionfullmäktige beslutade februari 2021 att anta den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS:en – Vårt Gotland 2040 – som ligger till grund för en hållbar utveckling på Gotland och bryter således ner de 17 globala målen i Agenda 2030 till 12 regionala
effektmål. Ett av effektmålen lyder ”En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven”. Att säkra kompetensförsörjning lyfts fram som en viktig prioritering och att
stärka individens möjlighet till egen försörjning är en viktig inriktning.
Projektet har bidragit till att identifierat utmaningar, ökat insikten och engagemanget men
det är bara en start. För att nå de politiska beslut som har fattats genom antagna mål i RUS
och utifrån Arbetsmarknadsutredningen behövs fortsatta insatser göras för att klara kompetensförsörjningen och bli ännu bättre på att tillvarata den förmåga och arbetskapacitet
som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen uttryckt i den externa utvärderingen, där
nedanstående insatser lyfts fram som särskilt viktiga att fortsätta med och förstärka. Eventuella behov av resurser för att kunna upprätthålla uttryckta ambitioner kommer att behöva
tillgodoses.
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Samordna praktik och arbetsmarknadsåtgärder genom att tydliggöra på vilket sätt matchning
av arbetssökande görs till arbetsplatser med rekryteringsbehov och personer i tex
praktik och arbetsträning via externa och interna aktörer



Utveckling och implementering av metoden SAK (se och använd kompetens). Den externa utvärderaren rekommenderar fortsatt användande av metoden när det gäller att ta fram anpassade arbetsuppgifter. Efter genomförd SAK är det möjligt att matcha rätt person till
rätt arbetsuppgift.



Arbetsplatser erbjuder arbetsuppgifter vid samtliga nämnder och bolag inom Region Gotland. Personer utanför den reguljära arbetsmarknaden erbjuds praktik/anställning



Handledarutbildning ger medarbetare ökad kompetens och bättre förutsättningar att ta
emot personer på praktik och arbetsträning



Skapa förutsättningar till en inkluderande organisationskultur som ger ett socialt hållbart arbetsliv. Fortsatta insatser för ledning och medarbetare.

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2022/514 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2 Bakgrund
Den demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har (eller står inför) stora
utmaningar gällande kompetensförsörjning. Mellan åren 2017 till 2026 finns framtagna prognoser från Sveriges kommuner och regioner att invånarna över 80 år kommer att öka med
51%, invånarna under 20 år kommer att öka med 9% medans invånare mellan 20-67 kommer att minska med 4%. Det betyder att bemanningsläget kommer bli en stor utmaning då
det blir färre personer i yrkesverksam ålder som ska ta hand om fler äldre och yngre.

Det finns ett behov att bredda rekryteringsunderlaget och därmed minska glappet mellan
det gotländska behovet av arbetskraft och de personer som står till arbetsmarknadens förfogande eller idag arbetar, men som inte har en kompetens som matchar nuvarande arbetsuppgifter. Projektet NORMA – se kompetensen är en fortsättning av projektet IpA (integration
på arbetsplatsen) som genomfördes 2016-2019. Projektet IpA finansierades av Europeiska
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Socialfonden och aktiviteter och insatser vände sig till deltagare och arbetsplatsers chefer,
integrationsombud och arbetslag. Erfarenheten visar att chefens inställning och ledarskap
är en avgörande nyckelfaktor för hur integrations- och inkluderingsarbetet utvecklas på arbetsplatsen. De chefer som förstått vinsterna i att bli en mera inkluderande arbetsplats och
visat en tydlighet, haft tålamod och tagit tid till att motivera sina medarbetare har varit de
mest framgångsrika i förändringsarbetet. Projekt IpA har i dessa fall kunnat synliggöra kompetensen hos personen vilket lett till att cheferna har kunnat matcha arbetsplatsens efterfrågan med den kompetens som deras praktikanter har kunnat erbjuda. Det i sin tur har stärkt
personens ställning på den gotländska arbetsmarknaden.
Huvudman för projektet NORMA – se kompetensen är Region Gotland och projektledare samt
processledare har varit anställda vid HR avdelningen, Regionstyrelseförvaltningen.
De deltagande arbetsgivarna är följande:
1. Region Gotland ( huvudman)
2. Gotlandshem
3. Länsförsäkringar Gotland
4. Payex
5. COOP
6. ICA Maxi
7. Campus Gotland, Uppsala Universitet
8. Uniguide
9. Gotlands Slagteri
10. Cementa
11. Destination Gotland
12. Länsstyrelsen Gotland
Målgruppen för projektet har varit medarbetare inom HR och chef/ledning (c:a 360 personer), med syfte att på olika sätt höja kompetensen och öka förståelse för ett inkluderande
synsätt och ledarskap som leder till mångfald på arbetsplatsen. Genom att rekrytera bredare och inkludera personer med utländsk bakgrund, med funktionsnedsättning eller som
av någon annan orsak står långt från arbetsmarknaden klara komptensförsörjningsutmaningen och ger förutsättningar för socialt hållbart arbetsmarknad.

Syftet med projektet har varit att öka kompetensen och ledningsförmågan hos utvalda arbetsgivare så att de blir mer attraktiva och inkluderande för personer med utländsk bakgrund, med funktionsnedsättning eller av annan anledning står långt från arbetsmarknaden.
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2.1 Syfte
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Lappalainenen/Nyberg

Lappalainenen/Nyberg

2.2 Mål
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Målet för deltagarna har varit att öka förståelsen kring de fördelar som finns med ett inkluderande synsätt samt öka kompetensen hos målgruppen att kunna leda sin arbetsplats mot
mångfald och inkludering. Målet har också varit att det skulle ske förändringar i verksamheterna. För att verksamheterna ska kunna utvecklas till inkluderande arbetsplatser behöver
hinder identifieras och rivas, förändringsförmågan höjas och även förmågan att arbeta med
mångfald och inkludering. Mål, att öka rekryteringsunderlaget för deltagande arbetsgivarna.
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3 Genomförande
3.1 Start och Analysfas

Projektet startade januari 2019 och avslutades den sista januari 2022. Projektet har genomförts enligt Region Gotlands projektmodell.

Projektmodellen är vedertagen och förankrad inom Region Gotland. Nedan beskrivs de
olika rollernas ansvar för genomförandet av projektet.
1. Projektledarens ansvar är att leda, driva och kvalitetssäkra projektet enligt projektdirektivet fram till slutprodukt, samt återkoppla till styrgrupperna på tjänstepersonsnivå samt politisk nivå, intern och extern referensgrupp. Projektledaren har det
övergripande ansvaret för de olika processer som nämns nedan.

3. Projektgruppens ansvar är att bistå projektledaren i det samlade arbetet med att planera och genomföra aktiviteter, analysera och sammanställa material under arbetets
gång och att identifiera viktiga vägval som behöver tas upp för beslut. Projektgruppens medarbetare har olika kompetenser som tas tillvara genom delansvar för olika
processer i arbetet.

Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2022/514 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2. Styrgruppens ansvar är att säkerställa att projektets resultat är i linje med projektdirektiv, att projektet följer projektplanen och att aktivt stödja projektledaren. Styrgruppen tillför projektet de resurser som behövs för att projektet ska nå uppsatta
mål. Styrgruppen fattar beslut inom projektets ramar tillsammans med projektägaren. Styrgruppen beslutar om och följer upp projektets budget samt bidrar till att
förankra projektets process och resultat.

För att skapa delaktighet i projektet har modellen delaktighetstrappan använts. Delaktighetstrappan är en modell som är del i Region Gotlands projektmodell. Delaktighet är en
viktig förutsättning för att nå goda resultat. Att kommunicera och skapa delaktighet är en
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viktig förutsättning för att skapa engagemang och motivation och skapa förutsättningar för
implementering av önskade projektresultat.

Pandemin har påverkat genomförandet av projektet. Det har varit stora utmaningar för
målgruppen att avsätta tid och resurser för deltagande. Arbetet har genomförts agilt med
ständiga anpassningar utifrån skiftande förutsättningar.

Projekt som finansieras av Europeiska socialfonden ska alltid ha en förändringsteori. Förändringsteorin har tagits fram i samarbete med den externa utvärderaren och förankrats i
styrgruppen. Förändringsteorin ska visa på resultat på kort, mellan och lång sikt inom ramen för projekttiden. De aktiviteter som genomförs ska vara tydligt kopplade till förändringsteorin. Förändringsteorin finns på tre olika nivåer; individ, organisation och strukturell. Förändringsteorin ligger till grund för projektet och ska bidra till de övergripande målen om att Gotland ska kunna möta framtida utmaningar, att den gotländska arbetsmarknaden har tillgång till rätt kompetens samt ha en inkluderad organisationskultur. De långsiktiga effekterna i förändringsteorin är olika strategier och riktlinjer såsom Regionala utvecklingsstrategin för Gotland (RUS), Integrationsstrategin, Länsstyrelsen Gotland, strategisk
plan för kompetensförsörjning, Region Gotland, Jämställdhetsstrategi Gotland.
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I uppstartsfasen tillsatts styrgrupp, projektgrupp samt identifiering av nyckelpersoner och
referensgrupper. Det rekryterades en projektadministratör samt upphandlades en extern utvärderare (VETA Advisor AB). Utvärderingen har utgått ifrån fyra utvärderingskriterier –
genomförande, relevans, måluppfyllelse och hållbarhet. En hög måluppfyllelse kan oftast
förklaras av ett gott genomförande och en hög relevans. En hög måluppfyllelse är också en viktig förutsättning för att resultaten tas om hand till exempel i form av en implementering.
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Nedan visas den övergripande förändringsteorin.

Förändringsteorin på individnivå ska leda till önskade effekter. Målgruppen på denna nivå
är enhetschefer och medarbetare inom HR ( bild nedan).
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Förändringsteorin på organisationsnivå ska leda till önskade effekter på lång sikt. ( bild nedan).
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Förändringsteori på strukturell nivå (se bild nedan).
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3.2 Projektorganisation

Projektorganisationen har förändrats under projekttiden på grund av olika yttre omständigheter och insikter under projektet. Pandemin har gjort att förutsättningarna för genomförandet ständigt har förändrats. Styrgruppen har varit beständig under hela projekttiden.
Projektgruppen var arbetande under 2020 och under 2021 så organiserades arbetet i operativa arbetsgrupper kopplade till 5 arbetsområden. Vårt arbete har varit agilt och har under
projekttiden anpassat genomförandet utifrån interna och externa förutsättningar för att få
en optimalt genomförande.
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Styrgruppen bestod av följande:
- Lotta Israelsson, HR-direktör vid Region Gotland
- Johann Malmström, enhetschef för hållbar tillväxt, Region Gotland
- Stefaan De Maecker, enhetschef för social välfärd, Region Gotland
- Carl-Johan Stålhammar VD för Coop Gotland
Initialt bestod projektgruppen av följande:
- Representant från resursteamet, social och omsorgsförvaltningen, Region Gotland
- Representant från HR, regionstyrelseförvaltningen
- Representant enhetschef HR, Regionstyrelseförvaltningen
- Representant enhetschef integration & tf enhetschef Arbetsmarknad
- Representant näringslivsstrateg kompetensförsörjning, regional utveckling, hållbar
tillväxt, regionstyrelseförvaltningen
- Representant butikschef vid COOP Gotland
- Representant Länsförsäkringar Gotland

Vid projektslutet så var bemanningen följande:
- Projektledare: 80%
- Processledare 50 %
Medarbetare som i del av sin tjänst deltog
- Processledare HR specialist vid HR-enheten, regionstyrelseförvaltningen
- Processledare HR-specialist vid HR-enheten, regionstyrelseförvaltningen
- Processledare pedagog vid mellanstadieklass
- Processledare pedagog mellanstadieklass
- Processledare arbetskonsultent vid avd Arbetsliv och etablering
- Processledare arbetskonsultent vid avd Arbetsliv och etablering
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Under hösten 2020 förändrades organisationen för att få mer kraft i genomförandet. Vi
valde då att arbeta i olika arbetsområden.

Följande referensgrupper/verksamheter har deltagit i den fördjupade problemanalysen:
 Arbetsförmedlingen
 Samverkansråd
 Tillgänglighetsråd
 Medarbetare vid Region Gotland som har deltagit i projektet iPA
 Finsam – Samverkansförbund
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Projektets huvudman är Region Gotland. Projektledaren och processledaren har tillhört
HR-avdelningen vid regionstyrelseförvaltningen. Under hela projekttiden har projektledaren rapporterat löpande till HR-direktör vid Region Gotland.
3.3 Kommunikation, spridning och påverkansarbete

I projektet har det tagits fram en kommunikationsplan. Planen har legat till grund för kommunikationsaktiviteter och beslutats i styrgruppen. Projektet har skapat
filmer, lagt ut information på hemsida, sänt ut nyhetsbrev till deltagare, delat information
på Instagram, deltagit i programpunkter under Almedalsveckan samt intervjuats i press.
Genom en bred spridning och information av projektets genomförande och mål har projekt
NORMA fått en god förankring i olika sammanhang och beslutsnivåer. Som en del i påverkansarbetet har det löpande skett återkopplingar till politiskt förtroendevalda. Samtliga förtroendevalda var inbjudna till slut- och spridningsseminariet. Projektledaren har varit föredragande vid tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet är Region Gotlands samverkan med
organisationerna som företräder personer med funktionsnedsättning. Rådets arbete bygger
på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen och referensinstans för funktionshinderrörelsen. Projektledaren har vid flera tillfällen informerat om projektet vid Region Gotlandscentrala samverkanskommitté, samverkan mellan fackliga organisationen och arbetsgivaren
Region Gotland. Även deltagit vid Samordningsförbundet Finsams nätverk och informerat
om projektet. Samtliga deltagare i nätverket var inbjudna till slut- och spridningsseminariet.
Inom Region Gotlands operativa organisation har projektledaren föredragit projektet vid
HR-nätverket, kvalitetsnätverket, verksamhetsutvecklingsnätverket samt strategnätverket.
Enligt den externa utvärderingen så finns det en god kännedom och samsyn kring projektets mål och syfte. Gällande information till politiken så har projektledaren presenterat genomförandet och resultat av projektet i regionstyrelsens arbetsutskott och det kommer att
skrivas en tjänsteskrivelse med rekommendationer till fortsatt arbetet och rekommendationer.
3.4 Kartläggning

I kartläggningen har det genomförts intervjuer med HR-chefer vid de deltagande arbetsgivarna. Totalt har 18 personen intervjuats (Region Gotland har en HR-chef vid respektive
förvaltning, sex totalt).
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Frågor som ställdes vid intervjun var följande:
- Hur ska ni som arbetsgivare kunna säkra kompetensförsörjningen i framtiden?
- Hur arbetar ni idag med inkludering av personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda?
- Vad ser ni för utmaningar?
Svaren skilde sig stort mellan de olika arbetsgivarna/organisationerna. Några arbetsgivare
har inte ännu märkt av ett vikande antal sökande till tjänster medan andra redan nu har
stora utmaningar med kompetensförsörjning. Vissa arbetar redan systematiskt med inkludering, då det ser det som viktigt i sitt varumärke då det leder till affärsnytta och stärkt innovationskraft i verksamheten. Andra ser att de har så stora utmaningar med kompetensförsörjning att de redan idag rekryterar den personal ur målgruppen som uppfyller kompenskraven (en arbetsgivare har 40% utlandsfödda medarbetare) och ser inte att de gör
speciella satsningar för inkludering. Flera företag önskar att få mångfald i sin personalgrupp
men att de inte får medarbetare utanför norm att söka de tjänster som utannonseras hos
dem. Flera arbetsgivare ser att de skulle öka innovationskraften i sin verksamhet om det
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hade större mångfald i sin personalgrupp. Arbetsgivarna olika har olika strategier och fokus
när de beskriver utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Vissa ser att de kommer
att satsa på digitalisering för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för att locka personal. Sammanfattningsvis är att vissa företag har fokus på kompetensförsörjning och andra har fokus
på att öka mångfald i sin organisation.
En enkät sändes ut till samtliga deltagande chefer och medarbetare inom HR för att inventera och kartlägga behov av aktiviteter och insatser (ca 250 personer). Totalt svarade 90
personer på enkäten. I enkäten så visar svaren på tre områden, dessa områden är följande:
 Ökad kunskap i hur vi ska kunna använda rätt kompetens på rätt plats, ökade kunskap i metoden rätt använd kompetens, 50,3% 79 personer
 Hur ska vi bli bättre på att rekrytera med mångfaldsfokus så att vi inte utestänger
presumtiva kandidater, 53,5% 84 personer
 Ökad kunskap i förändrings- och utvecklingsarbete för att möte framtidens kompetensförsörjningsutmaning
Områden där det kommer att erbjudas utbildningar/aktiviteter och workshops under projekttiden är följande:
 Förändringsledning och verksamhetsutveckling
 Goda exempel av inkluderande ledarskap och mångfald
 Ökad kompetens i att rekrytera personer med funktionsnedsättning
 Ökad kompetens i hur vi ska använda rätt kompetens på rätt plats
 Ökad kompetens inom värderingsfri/ inkluderande rekrytering
Under projektet har det genomförts en mängd möten i arbetsgrupper, referensgrupper och
med nyckelpersoner. Vi har haft workshops och använt olika typer av digitala verktyg.
Målet har varit att ha en hög delaktighet och skapa förutsättningar för samskapande så att
arbetet har en hög relevans som leder till hög hållbarhet. Under hela projekttiden har det
varit viktigt att ha fokus på nyttan av projektet.
Under projekttiden genomfördes följande möten:
 Styrgrupp, 12 möten
 Projektgrupp, 7 möten
 Referensgrupp, facklig samverkan
 Referensgrupp, Tillgänglighetsrådet
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Redovisningen till Statistiskt Central byrån över antalet deltagare som deltagit i olika aktiviteter och utbildningar.
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram kompetensförsörjningsstrategier
för att möta kompetens försörjningsutmaningarna. Vi har valt ut 3 av 9 strategier att arbeta
med i projektet. Vi har gjort bedömningen att dessa strategier har bäring för samtliga arbetsgivare i projektet. De strategier som vi fokuserat på är strategin att stärka ledarskapet,
rekrytera bredare och använd kompetensen rätt.
SKR beskriver de olika strategierna följande;


Stärk ledarskapet - Goda organisatoriska förutsättningar och stödstrukturer är viktigt för att
det ska vara utvecklande och hållbart att vara chef. Det handlar bland annat om antalet underställda medarbetare, tillgång till administrativt och tekniskt stöd, närhet till närmsta chef för dialog samt tillgång till arenor där chefer kan mötas och ge varandra stöd.



Rekrytera bredare - Välfärdens arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens.



Använd kompetens rätt - Kompetensutmaningen kommer inte att lösas enbart genom att re-

Samtidigt som kompetensbehoven är stora finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivare spelar en viktig roll genom att tidigt knyta kontakt och möjliggöra praktik
och anställning. Det gör att personerna kan få nödvändiga erfarenheter för rätt jobb. Jämställda
arbetsplatser är attraktiva arbetsplatser för både kvinnor och män. Idag är fyra av fem anställda i
kommuner och regioner kvinnor. Ta vara på intresset hos unga men även intresset hos de som jobbar i andra branscher. Informera om och låt fler pröva på jobben.
krytera fler medarbetare. Det är viktigt att den kompetens som finns i organisationen används och
utvecklas utifrån verksamhetens behov. När normer och gamla arbetssätt utmanas kan den samlade kompetensen användas bättre. Varje arbetsplats behöver gå igenom verksamheten utifrån de
arbetsuppgifter som behöver utföras för att nå verksamhetsmålen. Genom att tillsammans med
medarbetarna se över vad som görs, vem som utför uppgifterna och hur arbetet genomförs kan den
samlade kompetensen användas på ett bättre sätt. Det kan leda till att arbetsuppgifter kan flyttas
mellan yrkesgrupper – eller att nya yrkesgrupper och kompetenser som tidigare inte funnits i verksamheten blir en del av lösningen. Det kan också handla om att samla kompetenser i team med
syftet att använda kompetensen bättre.

Arbetsområdena är följande:
 Organisationskultur
 Ledarutveckling
 Rekrytera bredare
 Använd kompetensen rätt
 Inkluderande rekrytering
Vissa områden har nära koppling till varandra. Så som organisationskultur och ledarutveckling samt använd kompetensen rätt och rekrytera bredare.
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Utifrån förändrings- och behovskartläggningen har vi valt att göra arbetsområden. Inom
dessa arbetsområden har olika arbetsgrupper och nyckelpersoner bidragit med framdrift av
projektet. Dessa arbetsområden har varit under olika tider i projektet vart olika aktiva.
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4 Projektets resultat
4.1 Organisationskultur

För att förändra en organisationskultur att bli mer inkluderande är ett långsiktigt arbete.
Under projekttiden har det genomförts en mängd olika typer av aktiviteter, utbildningar
och kompetenshöjande insatser som ska leda till en insikts-, kompetens- och attitydförflyttning som leder till mer inkluderande organisationskultur. Inkluderande och välfungerande
arbetsgrupper med god psykosocialmiljö där konflikter bemöts och hanteras har varit målet. För att ge verksamheterna (chef och medarbetare) förutsättningar att arbeta proaktivt
har det i projektet tagits fram 2 olika typer av dialogstöd.
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1. Grogrunder till konflikter, Filmer med Morgan Alling och dialogstöd
För att skapa en inkluderande organisationskultur måste arbetsplatsen ha en god psykosocial arbetsmiljö. Som ett led i att skapa goda förutsättningar har det tagits fram filmer
och dialogstöd. Filmerna har tagits fram i tillsammans med deltagare från fack, chefer,
personal inom HR samt kvalitet och utveckling. Morgan Alling och Stefan Blomberg
har skapat filmerna Målet med filmerna och dialogstödet har varit att skapa inspiration
och stöd till chef och medarbetare och skapa goda förutsättningar till dialog där konflikter bemöts och hanteras. Filmerna ska skapa igenkänning och ett gemensamt språk
inom ett svårt ämne/område. De sex filmerna lämpar sig bäst för grupper som vill öka
dialogen om grogrunder för konflikter och förbättra samtalsklimatet i sin arbetsgrupp.
Filmerna har olika teman där de belyser olika grogrunder till konflikter.
2. Tänk utanför boxen, Ett spel med värderingsövningar som görs i grupp på din
arbetsplats
Arbetsgrupper som består av chefer, medarbetare vid HR och kvalitet och utveckling
har tagit fram värderingsövningar, frågeställningar och påståenden samt en spelplan.
Spelet ”Tänk utanför boxen” är ett verktyg för att få till dialog i en arbetsgrupp kring
värderingar och roller på arbetsplatsen. Samtliga arbetsgivare har fått ett spel för att
sprida inom sin organisation.
4.2 Ledarutveckling

Under projekttiden har det genomförts och erbjudits utbildningar, föreläsningar och semi-
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narium. Dessa insatser ska ge chefer en ökad kunskap som leder till ökad kompetens- och
attitydförflyttning. Samtliga deltagande arbetsgivare har bjudits in till samtliga utbildningar/föreläsningar.












Utbildning i förändringsledning- för att klara de framtida utmaningarna måste
chefer kunna leda i förändring. Kursen omfattade 2,5 dagar samt arbete både före
och mellan utbildningstillfällena. Den var obligatorisk för Region Gotlands 250
chefer.
Utbildning inom Universellt Utformad Arbetsplats (UUA)
Föreläsning, Hur påverkar normer vår arbetsmiljö med Lisa Andersson Tegner
Föreläsning, Hur blir vi Sveriges bästa verksamhet med Henrik Larsson
Föreläsning, Att hantera besvärliga människor med Morgan Alling
Föreläsning, Hur stoppa mobbing och kränkande särbehandling med Stefan Blomberg
Föreläsning, Det ska vara lätt att göra rätt (Nudgin) med Niklas Laninge
Föreläsning att hitta arbetslusten igen med Christina Stielli
Föreläsning, Hur ska verksamheten överleva i en ständigt föränderlig omvärld med
Tuva Palm
Teaterföreställning Churchill var inte heller klok

Vi har även bjudit in till frukostseminarium där i deltagare i projektet har delta med sig av
goda exempel.
 Erfarenhetsutbyte kring inkluderande ledarskap
 Inkluderande rekrytering
4.3 Använd kompetensen rätt

I projektet identifierades utmaningar på arbetsplatserna och motstånd hos cheferna att ta
emot personer på praktik. Ofta så påtalades att de verksamheterna inte har några lämpliga
arbetsuppgifter att erbjuda samt att det inte finns någon person som kan vara handledare.
Det blev tydligt att, för att kunna rekrytera bredare så måste arbetsgivarna kunna erbjuda
lämpliga arbetsuppgifter. En processledare rekryterades i mars 2019 för att ansvara för att
utveckla och testa en metod där verksamheterna använder sina medarbetares kompetens på
rätt sätt. Processledaren ansvarade för att utveckla och testa metoden.

Metoden går ut på att personalen i en verksamhet tillsammans diskuterar vilka arbetsuppgifter som var och en utför som inte ingår eller stödjer genomförandet av uppdraget. Utifrån resultaten kan verksamheten utveckla en förbättrad arbetsfördelning och utveckla
verksamheten tillexempel genom att skapa en eventuell ny funktion av vissa arbetsuppgifter.
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Metoden Se och använd kompetensen Rätt (SAK)
I projektet har det utvecklats en metod som heter SAK – se och använd kompetensen som
är en metod att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt. Samtliga deltagande arbetsgivare har erbjudits att delta i utvecklingen av metoden. Endast arbetsgivaren Region Gotland har valt att delta.

Det har under projektet varit sju personer (på olika tjänstgöringsgrad) som deltagit i utvecklingsarbetet som processledare för SAK.
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Följande förvaltningar och enheter har deltagit och varit med och testat metoden:







Regionstyrelseförvaltningen: enheten för regional utveckling och enheten för HRstöd
Teknikförvaltningen: enheten för kundtjänst och avfallsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen: enheten för miljö- och hälsoskydd
Socialförvaltningen: rekryterings- och bemanningsenheten samt avgiftsteamet
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen: ESF-projekt och dialog om delaktighet
med SAK i projektet ”Barnskötare i fokus”
Avdelningen arbetsliv och etablering, UUA

Resultat efter SAK
- En person har fått anställning vid en verksamhet där metoden SAK genomförts på
arbetsplatsen. Ytterligare en verksamhet har inlett en rekryteringsprocess och målsättningen är att rekrytera en medarbetare utifrån SAK-uppgifter.
- Ett flertal sorteringar och identifieringar av arbetsuppgifter som är mjöliga att digitaliseras har gjorts.
.
SAK metoden är samskapande och nedan finns en beskrivning av de olika stegen:


Förberedande möte: processtöd tillsammans med ansvarig chef går igenom syftet
med SAK och processens olika moment. Vid förberedandemöte är det viktigt att
syftet med varför man väljer att göra SAK blir tydligt. Detta för att kunna förmedla
till medarbetare i arbetsgruppen samt för att processtödjare ska kunna planera för
ett bra upplägg vid de två olika workshopstillfällena. Processtödjare och chef ansvarar tillsammans för att sätta en tidplan för processen.



Workshop 1
Vid workshop 1 påbörjas arbetet med att kartlägga arbetsuppgifter. I arbetet används med fördel en gemensam plattform såsom Padlet, Excel eller liknande. I
stora grupper delas arbetet upp i mindre grupper.
Arbete mellan workshop 1 och 2. Där arbete behövs fortsätter deltagarna arbetet
med att kartlägga arbetsuppgifter.
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Workshop 2
Vid workshop 2 påbörjas arbetet med att sortera och kartlägga de arbetsuppgifter
som kommit fram.
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Två HR-specialister har under 5 månader gjort fördjupade kartläggningar och analyser av
SAK-metoden för att se ifall den kan vara till stöd för chefer. De skriver i sin sammanfattning:
”Utifrån vårt arbete ser vi att behovet av processtöd i metoden kan se väldigt olika ut utifrån uttalat syfte
som man väljer att använda metoden inom. Idag saknas en naturlig mottagare efter det att SAK-arbetet är
gjort. Vi ser att denna mottagare, i de fall SAK används i syftet att bredda rekrytering, bör vara arbetsmarknads- och integrationsenheten där det finns kompetens, kunskap och kontakt med målgruppen för
detta område. Det finns också idag medarbetare på integrations- och arbetsmarknadsenheten som varit med
i arbetet av att utforma SAK och därför också har utbildats och fått kunskap i att använda metoden samt
testat den i verksamheter. Metoden är också något som de fortsätter att använda i sitt arbete att få fram
praktikplatser”.

SAK i Region Gotlands kvalitetshandbok
Resultatet av projekt Normas framtagande av metoden kommer att finnas beskriven i kvalitetshandboken med tydliga instruktioner om metoden samt processens olika steg. Målet är
att det ska tas fram en tydlig handbok för detta.
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Det har beslutats att SAK-metoden kommer att finnas i stöd- och styrdokument samt användas på olika platser vid Region Gotland utifrån olika syften och i mån av resurser efter
projektets avslut.

SAK i Region Gotlands strategiska bemanningsplanering
I arbetet med strategisk bemanningsplanering ser man över de olika delar som finns inom
bemanningsprocessen och där kapacitetsplanering är ett steg. I detta steg, som beskrivet
nedan, ser man att SAK är en naturlig del i det arbetet. Arbetet med strategisk bemanningsplanering fortsätter under 2022 där bland annat ett arbete görs tillsammans med förskolan
på Gotland och där SAK är en tydlig del i det fortsatt arbetet i steget för kapacitetsplanering.
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SAK i Region Gotlands rekryteringsprocess
Det första steget i Region Gotlands rekryteringsprocess är ”Analys av bemanningssituationen”. Syftet är att se över om det är något som kan påverka om rekrytering ska genomföras
eller inte utifrån exempelvis förändringar. Här kan SAK-metoden vara ett sätt att skapa förutsättningar och kunskap kring rekryterande verksamheters behov och eventuellt förändrade underlag till rekrytering.
Rekryterande chef behöver ställa följande frågor:
 Vilka förändringar står verksamheten inför?
 Kan arbetsuppgifterna i den vakanta anställningen dras in alternativt delas på upp
på andra medarbetare?
 Har den vakanta anställningen rätt innehåll?
 Ska innehållet förändras?
 Är sysselsättningsgraden den rätta?
SAK i rehabiliterings- och omställningsarbetet vid Region Gotland
Vi kan se att metoden kan vara applicerbar på arbetet i rehabilitering och omställning, men
det krävs att metoden testas i detta syfte. Detta är något som inte hunnits med under vårt
arbete med att analysera och utvärdera metoden.
SAK i satsningen Kompletterande kompetenser vid Region Gotland
Två medarbetare vid två rektorsområden har under läsåret 2021, på uppdrag, startat projektet kompletterande kompetenser. Målet med arbetet är att få fler lärare att stanna kvar i organisationen samt kunna lokalisera rätt person på rätt plats. Arbetet har innefattat workshops på
två skolområden (St Hans/Norrbacka/Polhem och Solklintskolan/Fole), enkätundersökningar, samt möten med olika aktörer inom skolomsorgen såsom fritidsverksamhet, fritidsgårdar och socialpedagoger. Även sittningar tillsammans med skolor på fastlandet som redan arbetar med kompletterande kompetenser har genomförts.
Samtliga av dessa frågor kan arbetas vidare med i en SAK-process och också vara ett verktyg i framtagandet av aktuell kravprofil för tjänster. Utifrån intervjuer av med chefer, och
utifrån VETAS utvärdering av SAK metoden konstateras att metoden är inkluderande och
samskapande. Processtöd och/eller utbildningsmaterial i en handbok behöver ses över för
att kunna erbjudas på bredare front.
4.4 Rekrytera bredare
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För att kunna rekrytera bredare så ser vi att SAK-metoden är en framgångsfaktor och
ibland en förutsättning. Då är det möjligt att matcha rätt person till rätt arbetsuppgift.
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Nytt arbetssätt vid avdelningen för arbetsliv och etablering Region Gotland
Under projekttiden har nya arbetssätt utvecklats vid avdelningen för arbetsliv och etablering, Region Gotland, för att möjliggöra en bredare rekrytering hos arbetsgivare med rekryteringsbehov.

Höstens utbildning var en fortsättning på tidigare handledarutbildningen där man valt att
fokusera på följande områden:
 Vägen fram till anställning
 MI, fördjupning i samtalsteknik
 Välkommen till jobbet – inkluderande handledning
 Norma, SAK och sammanfattning av dagen
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Handledarutbildning
Avdelningen arbetsmarknads- och integrationsenheten. Region Gotland har under hösten
2021 erbjudit två tillfällen i handledarutbildning. Under våren har de, tillsammans med projekt Norma tagit fram och genomfört en handledarutbildning som riktat sig till de enheter
som tar emot feriearbetare. Handledarutbildningen har visat sig vara uppskattad av medarbetare som deltagit. Vid första tillfället, när man riktade utbildningen, deltog 21 personer
från 13 olika arbetsplatser. I svaren från utvärderingen meddelar 81,8% att utbildningen
uppfyllde deras förväntan och 81,8% uttryckte att de efter avslutad utbildning var mer rustade för att ta emot feriearbetare. Bland svaren i utvärderingen finner man att de man tar
med sig är att motiverande samtal och bemötandet av målgruppen och deras perspektiv är
viktigt. Man efterfrågar också fler verktyg i att kunna bemöta målgruppen ungdomar på ett
bättre sätt. Arbetsmiljöfrågor och erfarenhetsutbyte lyfts också upp som viktiga aspekter
samt vikten av att kunna få kunskap i vad som är bra arbetsuppgifter och hur man ska
tänka när man gör schema.

De genomförda utbildningstillfällena har fått goda betyg där deltagarna intygar att det varit
bra att få en tydlig överblick över olika anställningsformer och vägen fram till anställning
och information kring det stöd som kan erbjudas. Deltagare beskriver att de fått kunskap
om vad inkluderande handledning innebär. Det som efterfrågas mer av i framtida handledarutbildningar är MI och samtalsteknik, då man ser att det är ett mycket användbart verktyg i rollen som handledare. Deltagare har också i sin utvärdering av utbildningen meddelat
att man ser att utbildningen bör ges fysiskt och inte digitalt, detta för att få de bästa förut-
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sättningarna för diskussion och erfarenhetsutbyte. Utvärderingen visar också att det finns
en vilja att få till erfarenhetsutbyte mellan handledare, gärna i form av nätverksträffar. Utifrån chefers svar vid våra intervjuer tror vi att handledarutbildningen är ett bra verktyg för
att öka kunskapen hos chefer och medarbetare kring att arbeta med breddad rekrytering
och att det är något som bör erbjudas i större utsträckning än vad som görs idag.
4.5 Inkluderande rekrytering

Ett utvecklingsområde som identifierades var att verksamheterna behöver se över hur rekryteringen genomförs och hur rekryteringsprocessen kan bli mer inkluderande. Risken är
att vissa kandidater utestängs på grund av kriterier eller på vilket sätt rekryteringen genomförs. Region Gotland, Socialförvaltningen, enheten för bemanning, har förändrat sitt arbetssätt och erbjuder nu drop- in intervjuer för kandidater som har utmaningar att skriva
ansökningar via dator. De har även utvecklat och fördjupat samarbetet med Arbetsförmedlingen. Företaget Payex har gjort en medveten satsning och tillsatt en arbetsgrupp att se
över hur de kan bli mer inkluderande. De har bland annat förändrat rekryteringsprocessen
och valt att anonymisera kandidater för att ha fokus på varje individs kompetens.
Vid HR-enheten vid regionstyrelseförvaltningen har en arbetsgrupp kartlagt och analyserat
Region Gotlands rekryteringsprocess utifrån att den ska vara inkluderande
Under våren 2021 genomfördes en digital utbildning i kompetensmetoden vid 4 tillfällen á
1 timme. Fyra arbetsgivare deltog. Metoden riktar sig till arbetsgivare som arbetar/vill arbeta för ökad mångfald och inkludering. Kompetensmetoden är ett strukturerat stöd och
vägledning för dig som chef eller rekryterare för att ge förutsättning till att rekrytera bredare. Arbetsgivare gör en analys av sin verksamhet och arbetar fram en handlingsplan utifrån sina utmaningar. Metoden fick goda omdömen.
4.6 Politiska inriktningsbeslut

Ytterligare ett politiskt inriktningsbeslut som fattat under projekttiden, är regionfullmäktiges beslut som fattades den 21 juni 2021 i samband med Arbetsmarknadsutredningen ”Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar”. En av beslutspunkterna lyder ”Samtliga nämn-

der får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden”. Detta beslut ligger till grund för att Region Gotland ska bli en mer inDokumentnr BLA-08246 v 3.0
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Under projekttiden har flera politiska inriktningsbeslut fattats som går i linje med projektets
målsättning. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beslutades 2020 i Regionstyrelsen.
RUS:en .- vårt Gotland 2040 – ligger till grund för en hållbar utveckling på Gotland, och
bryter således ner de 17 globala målen i Agenda 2030 till 12 regionala effektmål. Visionen
lyder "En kreativ ö med plats för hela livet. Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av
livet, i alla åldrar.”. För att nå visionen så har det identifierats ett antal utmaningar. En av utmaningarna är att säkra kompetensförsörjningen. För att klara kompetensförsörjningen har
det gjorts prioriteringar. En av prioriteringarna lyder: ”Skapa en jämställd, inkluderande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv”. Projekt Norma – se kompetensen ligger i linje med den regional utvecklingsstegen.

kluderande arbetsgivare.
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4.7 Deltagande arbetsgivare

De deltagande arbetsgivarna har haft olika ingångsvärden för deltagande i projektet. De
olika arbetsgivarna har även haft olika förutsättningar för aktivt deltagande i projektet på
grund av pandemin eller av andra utmaningar internt eller externt. Under projektet så har
nio av tio arbetsgivare deltagit i någon eller flera av aktiviteterna.
Vissa arbetsgivare ser att mångfald och en inkluderande organisationskultur är en del i deras affärsstrategi. Denna strategi är satt i system när de rekryterar och ses som en styrka och
en del i varumärket som kommuniceras utåt. De ser att mångfald ökar innovationskraften
och bidrar till att skapa en social hållbart arbetsplats. En annan arbetsgivare som har stora
rekryteringsbehov, rekryterar redan idag de kandidater som uppfyller kriterierna i projektet.
Denna arbetsplats har många medarbetare med olika nationaliteter och har genom att skapa
en god introduktion, tydligt mentorskap med handledning och team med mångfald skapat
en inkluderande organisationskultur. Några arbetsgivare påtalade att idag inte har några rekryteringsutmaningar, men vill förbereda sin organisation inför framtiden.

5 Utvärdering
Under projekttiden har den externa utvärderaren VETA Advisor AB haft dialog med projektledaren utifrån utvärderingsplan som fastställts i styrgruppen. De har vid flera tillfällen
deltagit i styrgruppsmöten för delgivande av resultat samt dialog kring det fortsatta utvärderingsarbetet. De har deltagit vid spridningsseminarium, där resultat av djupintervjuer och
enkätsvar redovisats samt vid projektets slutseminarium, där de redovisat projektresultat
och rekommendationer till det fortsatta arbetet. Den externa utvärderarens arbete kan delas
in i tre faser. I den första fasen deltog utvärderaren tillsammans med projektgruppen i framarbetandet av fram projektets förändringsteori. I den andra fasen gjordes datainsamling
som syftade till att ge projektgruppen underlag för att göra justeringar under projekttiden
och i den tredje fasen hade utvärderingarna fokus på projektets effekter.
Resultaten av utvärderarnas analys presenterades för projektpersonal och för styrgrupp. Utvärderingen har bestått av datainsamling, analysarbete och återkoppling/lärande. Utvärderingen har haft fokus på några av de mer omfattande insatserna som projektet har genomfört. Dessa insatser är kursen i förändringsledning samt utvecklingen av metoden Se och
Använd kompetensen Rätt (SAK ). Datainsamlingen har bestått av kvalitativa data genom
intervjuer med personal av relevans samt enkät till deltagare i en kurs i förändringsledning.
Utvärderingen av VETA Advisor AB har genomförts från fyra olika kriterier – genomförande, relevans, måluppfyllelse och hållbarhet. En hög måluppfyllelse kan oftast förklaras av
ett gott genomförande och en hög relevans. En hög måluppfyllelse är också en viktig förutsättning för att resultaten tas om hand till exempel i form av en implementering.
rer fanns det en tydlig enighet kring att det fanns behov av en attitydförändring kring kompetens hos de gotländska arbetsgivarna. Det handlade dels om arbetsgivarnas syn på kompetens vid rekrytering, dels om ett
behov av en förändrad om företags- och organisationskultur.

Organisation - Hur ett projekt genomförs och organiseras får konsekvenser för projektets resultat och
Dokumentnr BLA-08246 v 3.0

Ärendenr RS 2022/514 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Relevans - Ett utvärderingens områden är relevans. Vid den första intervjuserien med strategiska aktö-

måluppfyllelse. Därför är det viktigt att studera om projektet har fungerat ändamålsenligt. Generellt sett
upplever respondenterna genomförandet som gott. Respondenterna uppger att projektarbetet bedrivits av
medarbetare som är vana vid arbetssättet, organisationen och har ett engagemang i sakfrågan.
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Genomförande - En utmaning i projektgenomförandet har varit pandemin. Detta både uppstarten av

projektet och under genomförandefasen. Det har varit svårt för verksamheterna att avsätta personella resurser för verksamhetsutveckling.

Hållbarhet - Det har fattats flera politiska inriktningsbeslut som ger förutsättningar för hållbarhet i de
nya arbetsmetoder och arbetssätt som har tagits fram i projektet
5.1 Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen av projektet bedöms som god, av externa utvärderaren VETA Advisor
AB se figuren nedan. Att fyra önskade resultat ligger på ”Indikationer finns delvis” beror primärt på att det finns flera målsättningar inom varje resultatruta.
Indikationer finns
Deltagande enhetschefer och
berörda HR-funktioner är

Indikationer finns delvis
Ledning och strategiska aktörer

Deltagande arbetsgivare

har beslutat om en stödstruktur

använder sin nya funktion och

och riktlinjer

metod för inkluderande

rustade för att arbeta

Deltagande arbetsgivare har

inkluderande och har ett

verktyg och en stödstruktur för

inkluderande förhållningssätt

inkluderande arbetskultur,
rekrytering och rätt använd

Deltagande arbetsgivare har
en funktion, metod och
handlingsplan för inkluderande

kompetensen

Indikationer saknas

organisationskultur rätt använd
kompetens
Deltagande arbetsgivare har
riktlinjer och en stödstruktur
gällande inkluderande
organisations
-kultur och rätt
använd kompetens

arbetsplatskultur, rekrytering
och matchning
Relevanta aktörer tar beslut om

VETA advisor beskriver måluppfyllandet följande:.
”I rutan som handlar om att deltagande arbetsgivare använder en ny funktion eller metod för att skapa en
inkluderande organisationskultur (grön). Vår bedömning är att flera verksamheter som deltagit utvecklingen av metoden SAK har upplevt det som ett framgångsrikt arbetssätt. Man har funnit fler användningsområden som arbetsträning och rehabilitering. Några verksamheter har behövt anpassa SAK men det
är naturligt och det visar också att SAK är en flexibel modell som fungerar i olika slags verksamheter.
Tjänster har avsatts för att arbeta vidare med SAK. Att denna ruta sorterar under ”delvis” är för att vi
har fått indikationer på att detta arbetssätt främst bedrivs inom Region Gotland vilket är en deltagande
arbetsgivare. Den gula rutan om huruvida deltagande arbetsgivare har riktlinjer och en stödstruktur för en
inkluderande organisationskultur och rätt använd kompetens så finns ett just nu pågående arbete med att
bygga upp en stödfunktion för SAK. Vidare finns flertalet foldrar, filmer etc. på ämnet konflikthantering,
mobbing på arbetsplatsen och inkludering. De resterande ljusgula rutorna på ”indikation finns delvis” är
ett gränsfall om huruvida dessa egentligen borde ligga på ”indikation finns”. Vi bedömer att i vissa fall så
har stödstrukturer och riktlinjer inte kommit på plats och i vissa fall är dessa svåra att härröra direkt till
projektet. Rutorna där indikation finns bedömer vi härrör från projektet. Speciellt den blå då många har
haft stor nytta av kursen i förändringsledning. Den funktion och metod för inkluderande arbetsplatskultur,
rekrytering och matchning som återfinns i en av de gröna rutorna bedömer vi vara uppfyllt i och med SAK:s
introduktion och spridning”.
5.2 Effektmål
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införandet



Tjänsteskrivelse kommer att lämnas in till regionstyrelsen, Region Gotland. För att
nå de politiska beslut som har fattats genom antagna mål i RUS och utifrån Arbetsmarknadsutredningen behövs fortsatta insatser göras för att klara kompetensför-

22 (24)

Region Gotland
Förvaltning
Projektledare

Norma –
Se kompetensen

sörjningen och bli ännu bättre på att tillvarata den förmåga och arbetskapacitet som
finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.


En person har fått anställning vid en verksamhet har genomfört metoden SAK på
arbetsplatsen. Ytterligare en verksamhet har inlett en rekryteringsprocess och målsättningen är att rekrytera en medarbetare.



Utveckling och implementation och av SAK metoden



Start och genomförande av handledarutbildning i samarbete mellan HR-avdelningen och avdelningen för arbetsliv och etablering



Attitydförändringar som leder till en mer inkluderande organisationskultur och inkluderande ledarskap som leder till en bredare rekryteringsbas och ökad mångfald
på arbetsplatsen.



Nya arbetssätt gällande inkluderande rekrytering vid några av de deltagande arbetsgivarna



Nya arbetssätt genom att Avdelningen för arbetsliv och etablering använder SAK
metoden nä personer får praktik vid olika arbetsgivare varav Region Gotland är en
av dem



Fortsatt ledarutveckling för att stärka förändrings- och ledningsförmåga för att skapa
ett handlingsmönster som håller över tid.



Samordning och förtydligande av roller mellan HR och avdelningen för arbetsliv och
etablering, utbildningsförvaltningen, Region Gotland



Fortsätt utveckling av nya arbetssätt och metoder för att tillvarata kompetens och ge
förutsättningar till att se och använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt. Implementera de metoder som har visat sig framgångsrika tillexempel (SAK-metoden) och handledarutbildningar



Fortsätta att utveckla nya arbetssätt och metoder som leder till en bredare rekrytering
tex inkluderande rekryteringsprocess

6 Referenser
Regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040
Utredning för framtidens arbetsmarknad
Slutrapport NORMA- Se kompetensen VETA Advisor AB
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5.3 Rekommendationer
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SAMMANFATTNING
Det övergripande målet för projektet NORMA var att stärka kompetensen och
ledningsförmågan hos utvalda arbetsgivare på Gotland så att de kan vara mer attraktiva och
inkluderande arbetsgivare. Målgruppen i projektet var chefer och HR-personal från Region
Gotland samt från nio andra arbetsgivare på Gotland.
Syftet med utvärderingen var att bidra med väl underbyggd kunskap om projektets utveckling.
Utvärderingen skulle vara en grund för lärande under projektgenomförandet för att nå bästa
möjliga resultat. Utvärderingen skulle också studera måluppfyllelse, orsaker till att målen
uppnåtts/inte uppnåtts samt förutsättningar för hållbara effekter.
Måluppfyllelsen för projektet NORMA bedöms som god. VETAs bedömning är att flera
verksamheter som deltagit i SAK har upplevt det som ett framgångsrikt arbetssätt. SAK tycks
vara en flexibel modell som fungerar i olika slags verksamheter. Tjänster har avsatts för att
arbeta vidare med SAK och det finns ett regionalt pågående arbete med att bygga upp en
stödfunktion för SAK. Däremot bedömer VETA att i vissa fall har stödstrukturer och riktlinjer
inte kommit på plats och i vissa fall är dessa svåra att härröra direkt till projektet.
Vidare visar utvärderingen att många har haft stor nytta av kursen i förändringsledning. Att en
tjänsteskrivelse adresserar samma problem som NORMA och även tillsätter resurser som
troligen kommer att nyttja NORMA och SAK ser VETA som något positivt.
Då NORMA har grund i ett tidigare projekt samt i praktiken operationaliserar strategiska
policydokument har projektets genomförande i hög grad varit verksamhetsnära. Detta är ett
underlättande faktum avseende implementering och hållbarhet samt i viss mån
måluppfyllelsen. Däremot kan ett så verksamhetsnära projekt försvåra utvärderarnas
bedömning av relevansen vilket i sin tur innebär att de långsiktiga effekter som NORMA
förväntas bidra till kanske hade skett ändå. Som utvärderare behöver vi därför vara försiktiga
med att uttala oss om kausaliteten mellan projektaktiviteter och potentiella effekter.
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1. OM PROJEKTET
I denna inledande del sammanfattar vi bakgrunden till projektet NORMA.

1.1.

Bakgrund

Vid tiden för ansökan (2018) hade Gotland på en förhållandevis kort tid fördubblat
andelen utrikes födda personer i befolkningen samtidigt som Region Gotland behövde
använda hela sin arbetskraftsreserv för att trygga kompetensförsörjningen.
I ansökan hänvisas till Tillväxtverkets rapport "En nationell strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015–2020" som beskriver att i framtiden kommer cirka en
tredjedel av den arbetsföra befolkningen att ha utländsk bakgrund. Rapporten betonar
vikten av att ta tillvara hela befolkningens kompetens med hjälp av ett aktivt strategiskt
arbete som möjliggör en matchning av utbudet och efterfrågan på arbetskraft.
I september 2018 antog både Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Gotlands län en
strategi för integration som genom bred samverkan skulle gälla hela Gotland fram till
2020. Strategin, som bestod av flera strategiska vägval, syftade bland annat till att stärka
nyanländas förutsättningar för etablering.
För att kunna åstadkomma detta krävdes förändringar vad gäller arbetsplatsernas
värderingar och hur man kan bidra till ett mera inkluderande Gotland. Ett tidigare
projekt Integration på arbetsplatsen (IpA) hade just denna fråga i fokus. Det behövdes
nu en mer omfattande satsning som i större omfattning kunde arbeta med att stärka
arbetsplatsens interkulturella kompetens genom att erbjuda utbildning kring attityder
och värderingar samt utveckla och implementera modeller som stödjer integration på
arbetsplatsen. Därför ansökte Region Gotland om medel från Europeiska socialfonden
genom utlysningen Matchning till kompetens II (dnr 2018/00037)(Internet 1) och fick
beviljat medel för projektet NORMA - Se kompetensen (hädanefter NORMA).
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1.1.

Mål med projektet

Det övergripande målet för projektet NORMA var att stärka kompetensen och
ledningsförmågan hos utvalda arbetsgivare på Gotland så att de kan vara mer attraktiva
och

inkluderande

arbetsgivare

för

personer

med

utländsk

bakgrund,

med

funktionsnedsättning eller som av någon annan orsak står långt från arbetsmarknaden.
Målgruppen i projektet var chefer och HR-personal från Region Gotland samt från nio
andra arbetsgivare på Gotland (se avsnitt 1.2). Målet för deltagarna var att öka
förståelsen kring de fördelar som finns med ett inkluderande synsätt samt öka
kompetensen hos målgruppen att kunna leda sin arbetsplats mot mångfald och
inkludering.
Målet var också att det skulle ske förändringar i verksamheterna. För att verksamheterna
ska kunna utvecklas till inkluderande arbetsplatser behövde hinder identifieras och rivas,
förändringsförmågan behövde höjas och förmågan att arbeta med mångfald och
inkludering höjas.
På

nästa

nivå,

den

strukturell

nivån, var

målet

för

projektet

att

öka

rekryteringsunderlaget för arbetsgivarna på Gotland.

1.2.

Organisering

Projektet NORMA var en fortsättning på projektet IpA (Integration på Arbetsplatsen)
som genomfördes 2016 – 2018 och som syftade till att förbättra kompensförsörjningen
inom omsorgen genom att ha ett utvecklingsarbete på arbetsplatserna samt inkludera
personer med utländsk bakgrund.
Som tidigare nämnts var projektägaren Region Gotland. Övriga arbetsgivare som skulle
delta i projektet var Gotlandshem, Länsförsäkringar Gotland, ICA MAXI Stormarknad
Visby, Gotlands Slakteri AB, Slitefabriken Cementa AB, Uniguide AB, Swedbank PayEx
Holding AB, Destination Gotland AB, Uppsala universitet Campus, Coop Forum Visby
samt Länsstyrelsen i Gotlands län.
Projektorganisationen har förändrat under projekttiden pga. olika yttre omständigheter
och insikter under projektet. Pandemin har gjort att förutsättningarna för
genomförandet ständigt har förändrats. Styrgruppen bestod av representanter från
Region Gotland och Coop Gotland. Regionens HR-direktör var styrgruppens ordförande.
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Projektgruppen var arbetande under 2020, under 2021 organiserades arbetet i operativa
arbetsgrupper kopplade till 5 arbetsområden.
Styrgruppen bestod av följande:
§

HR-direktör vid Region Gotland, styrgruppens ordförande.

§

Enhetschef för Hållbar tillväxt, Region Gotland.

§

Enhetschef för Social hållbarhet Region Gotland.

§

VD för Coop Gotland.

Initialt bestod projektgruppen av följande:
§

Representant från Resursteamet social och omsorgsförvaltningen Region
Gotland.

§

Representant från HR Regionstyrelseförvaltningen.

§

Representant En HR Regionstyrelseförvaltningen.

§

Representant Enhetschef Integration & tf. enhetschef Arbetsmarknad.

§

Representant Näringslivsstrateg för
kompetensförsörjning, Regionalutveckling, Hållbar tillväxt.

§

Representant butikschef vid COOP Gotland.

§

Representant Länsförsäkringar Gotland.

Under hösten 2020 förändrades organisationen för att få mer kraft i genomförandet där
man valde att arbeta inom olika områden. Vid projektslutet var bemanningen följande:
§

Projektledare: 80%

§

Processledare 50 %

§

Processledare HR specialist vid HR enheten Regionstyrelseförvaltningen

§

Processledare HR specialist vid HR enheten Regionstyrelseförvaltningen

§

Processledare Pedagog vid mellanstadieklass

§

Processledare Pedagog mellanstadieklass

§

Processledare Arbetskonsultent vid avd. Arbetsliv och etablering

§

Processledare Arbetskonsultent vid avd. Arbetsliv och etablering

Följande referensgrupper/verksamheter har deltagit i den fördjupade problemanalysen:
§

Arbetsförmedlingen.

§

Samverkansråd, består av fackliga företrädare.

§

Tillgänglighetsråd, består av representanter från handikapporganisationer
HandiSAM, Inkluderingsombud.
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§

Medarbetare vid Region Gotland som har deltagit i projektet iPA.

§

FINSAM – Samverkansförbund.

Projektets huvudman var Region Gotland. Projektledaren och processledaren
tillhörighet var HR avdelningen vid Regionstyrelseförvaltningen vid Region Gotland.
Under hela projekttiden har projektledaren rapporterat löpande till HR-direktör vid
Region Gotland.
Projektet har erbjudit chefer och HR-personal hos alla samverkande aktörer möjlighet
att delta i ett antal kurser och seminarier som haft fokus på hur fler kan bidra till den
gemensamma välfärden. Ett urval av insatserna presenteras nedan.
§

Utbildning i förändringsledning- för att klar de framtida utmaningarna måste
chefer kunna leda i förändring. Kursen omfattade 2,5 dagar samt arbete både
före och mellan utbildningstillfällena och var obligatorisk för Region Gotlands
250 chefer.

§

Utbildning inom Universellt Utformad Arbetsplats (UUA)

§

Föreläsning, Hur påverkar normer vår arbetsmiljö med Lisa Andersson Tegner

§

Föreläsning, Hur blir vi Sveriges bästa verksamhet med Henrik Larsson

§

Föreläsning, Att hantera besvärliga människor med Morgan Alling

§

Föreläsning, Hur stoppa mobbing och kränkande särbehandling med Stefan
Blomberg

§

Föreläsning, Det ska vara lätt att göra rätt (Nudging) med Niklas Laninge

§

Föreläsning om att hitta arbetslusten igen med Christina Stielli

§

Föreläsning, Hur ska verksamheten överleva i en ständigt föränderlig omvärld
med Tuva Palm

§

Teaterföreställning Churchill var inte heller klok

§

Frukostseminarium, erfarenhetsutbyte kring inkluderande ledarskap

§

Frukostseminarium, inkluderande rekrytering

Ett annat inslag i projektet var att utveckla en modell som kallades SAK – se och använd
kompetensen. Modellen går ut på att personalen i en verksamhet tillsammans diskuterar
vilka arbetsuppgifter som var och en utför som inte ingår eller stödjer genomförandet av
uppdraget. Utifrån resultaten kan verksamheten utveckla en förbättrad arbetsfördelning
och utveckla verksamheten tex genom att skapas en eventuell ny funktion av
arbetsuppgifterna.
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2. UTVÄRDERINGEN
Under våren 2019 upphandlades en extern utvärderare och VETA Advisor fick detta
uppdrag.

I

nedanstående

avsnitt

presenteras

utvärderingens

syfte,

utvärderingsfrågorna, utvärderingens upplägg samt utvärderingens analysramar.

2.1.

Utvärderingens syfte

Syftet med utvärderingen var att bidra med väl underbyggd kunskap om projektets
utveckling. Utvärderingen skulle vara en grund för lärande under projektgenomförandet
för att nå bästa möjliga resultat, resultat som kan tas tillvara även efter projekttiden.
Utvärderingen skulle studera måluppfyllelse, orsaker till att målen uppnåtts/inte
uppnåtts samt förutsättningar för hållbara effekter.
Utvärderaren utarbetade tillsammans med uppdragsgivaren en utvärderingsplan och
samarbetsformen mellan utvärderare och projektledare klargjordes. Utvärderare och
projektgrupp skulle regelbundet ha kontakt under hela projekttiden.
Utvärderaren skulle löpande följa projektets utveckling och återkoppla till projektets
projektgrupp och till styrgruppen för att ge underlag för nödvändiga justeringar under
projektets gång. En skriftlig rapport ska nu färdigställas vid projektslut och utvärderaren
har i januari 2022 medverkat vid en spridningskonferens för att berätta om
utvärderingsresultaten.

2.2.

Utvärderingens faser

I den första inledande fasen av utvärderingen konstruerade utvärderaren tillsammans
med projektgruppen projektets förändringsteori. Förändringsteorin för NORMA
presenteras i avsnitt 3.1 nedan. En utvärderingsplan togs fram.
Under den andra fasen genomförde utvärderaren datainsamling som syftade till att ge
projektgruppen underlag för att göra justeringar under projekttiden, men också att
kunna ta vara på projektets resultat. Under denna fas genomfördes fyra intervjuserier
där olika typer av respondentgrupper intervjuades. Vidare genomfördes en
enkätundersökning.

Resultaten

av

utvärderarnas

analys

presenterades

för

projektpersonal och för styrgrupp. En mer detaljerad beskrivning av den datainsamling
som genomförts av utvärderaren följer i avsnitt 2.3.
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Den tredje och sista fasen av utvärderingen handlar främst om att summera resultaten
och presentera en bild av projektets effekter, både långsiktiga och kortsiktiga. Denna
rapport ingår i denna fas, tillsammans med en återkoppling av utvärderingsresultat till
nätverket och styrgruppen.

2.3.

Utvärderingens genomförande

Utvärderingen har bestått av datainsamling, analysarbete och återkoppling/lärande.
Utvärderingen har haft fokus på några av de mer omfattande insatserna som projektet
har genomfört. Dessa insatser är kursen i förändringsledning samt utvecklingen av
modellen SAK (se beskrivning i avsnitt 1.2). Under sista delen av projektet hade
utvärderingen fokus på projektets effekter.
Datainsamlingen har bestått av kvalitativa data genom intervjuer med personal av
relevans för utvärderingen samt en enkät till deltagare i en kurs i förändringsledning.
Intervjuerna hade en semistrukturerad form, vilket innebär att de följde en strukturerad
intervjuguide, men att möjlighet fanns att fokusera på olika områden och ställa
följdfrågor utifrån respondenternas olika funktioner och svar.
Utöver

detta

har

utvärderaren

haft

regelbundna

avstämningsmöten

med

projektledningen och på det sättet hållit sig uppdaterad kring hur projektet utvecklats
samt vilka utmaningar projektet stått inför.
Analysen har genomförts av utvärderaren och resultaten från denna har återkopplats till
projektpersonalen och till styrgruppen.
Nedan presenteras mer utförligt hur datainsamlingen har gått till.

2.3.1.

Intervjuer med strategiska aktörer

I inledningen av projektet genomfördes en intervjuserie med strategiska aktörer. Syftet
med dessa intervjuer var att undersöka vilka förutsättningar som fanns för att skapa
hållbara effekter av projektet, dvs om det fanns förutsättningar att ta hand om
projektresultaten.

2.3.2.

Enkät till deltagare i förändringsledningskurs

En enkät skickades ut till samtliga personer som deltagit i kursen om förändringsledning.
En individlänk skickades per e-post, enkäten innehöll 17 frågor. Enkäten skickades ut i
tre omgångar, sex månader efter att deltagargruppen genomgått kursen. Mätperioden
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var 2021-03-08 till 2021-05-28. Varje utskick följdes av fyra automatiska påminnelser.
Totalt gjordes 206 försök till utskick med 194 mottagare. Differensen på 12 respondenter
beror på att dessa blockerat denna typ av utskick. Med 114 svarande ges en svarsfrekvens
på 59 procent, bortfallet är således 41 procent. Den genomsnittliga svarstiden på enkäten
var drygt fem minuter.
I tabellen nedan återfinns en redovisning av respondenter fördelat på roll och kön.
Tabell 1. Respondenter för enkät
Respondenttyp

Antal

Andel (%)

Män

43

38

Kvinnor

71

62

Chefer

99

87

HR-personal

9

8

Annan personal

6

5

2.3.3.
Intervjuer med personer som deltagit i
förändringsledningskursen
Som ett komplement till enkäten genomfördes intervjuer med ett urval av deltagare i
förändringsledningskursen. Att använda flera olika datainsamlingsmetoder kallas
triangulering och innebär en ökad validitet (dvs att vi mäter det vi vill mäta) i analysen
samt att vi kan fördjupa vår förståelse av behovet av utbildningen och vad den innebar i
de olika verksamheterna.

2.3.4.

Intervjuer med verksamheter som genomfört SAK

Intervjuer genomfördes med personal i en av de verksamheter som var först ut med att
prova ut modellen SAK. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur personalen hade
uppfattat insatsen och vad de hoppades att den skulle leda till.

2.3.5.

Intervjuer med strategiska aktörer

Under senhösten 2021 genomfördes intervjuer med ett antal strategiska aktörer. Syftet
med dessa intervjuer var att bedöma vilka effekter som projektet har bidragit till.
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2.3.6.

Sammanställning intervjuer

I nedanstående tabell återfinns respondentgrupper samt antalet respondenter.
Tabell 2. Kvalitativ datainsamling
Insamlingsmetod

Respondentgrupp

Tidpunkt

Antal
respondenter

Semistrukturerade
intervjuer

Strategiska aktörer

Våren 2020

8

Semistrukturerade
intervjuer

Personer som deltagit i
förändringsledningskursen

Hösten 2020

8

Semistrukturerade
intervjuer

Personal som deltagit i
SAK

Våren 2021

6

Semistrukturerade
intervjuer

Strategiska aktörer

Hösten 2021

8

2.3.7.

Avstämning med projektpersonal

Under projekttiden har VETA haft löpande avstämningar med projektledningen och
projektgruppen. Syftet med avstämningarna har varit att utvärderarna ska hålla sig
uppdaterade kring projektets genomförande och utveckling.

2.3.8.

Återkoppling till projektpersonal

I samband med utvärderarnas datainsamling och efterföljande analys har utvärderarna
återkopplat sina iakttagelser till projektpersonalen.

2.3.9.

Styrgruppsmöten

Efter återkopplingen till projektpersonalen har utvärderarna deltagit vid ett
styrgruppsmöte för att redovisa utvärderingsresultaten. VETA har också varit med i
andra sammanhang då styrgruppen haft möte och har sammantaget deltagit vid sex
styrgruppsmöten.

2.4.

Analysramar

I avsnittet nedan presenteras de analysramar som utvärderaren har utgått från i analysen
av det resultat som framkommit genom datainsamlingen.
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2.4.1.

Förändringsteori

En förändringsteori beskriver vilken typ av resultat och effekter som förväntas
uppkomma av en given insats. Förändringsteorin är ett mycket viktigt verktyg för
utvärderingen och ligger till grund för vilka resultat och effekter som ska utvärderas och
hur dessa kan mätas genom olika indikatorer. Den underlättar också för projektets egen
uppföljning.
I figuren nedan åskådliggörs principerna för ett projekts förändringsteori.

resurser

aktiviteter

resultat

effekter
kort sikt

effekter
lång sikt

Figur 1. Teoretisk förändringsteori
Med projektets förändringsteori som grund kan utvärderaren bedöma om projektet
uppnått målen. I avsnitt 3.1 nedan presenteras projektets förändringsteori.

2.4.2.

Utvärderingskriterier

När data ska samlas in och därefter analyseras utgår VETA från fyra vanliga
utvärderings-kriterier (OECD, u.å.) vilka presenteras kortfattat nedan.
Relevans
När projektets relevans bedöms undersöks hur projektet och dess aktiviteter förhåller sig
till identifierade behov på olika nivåer och för olika målgrupper, och om relevansen
bibehålls om förutsättningar ändras. Den kanske viktigaste aspekten av ett projekts
relevans är just om insatserna möter de problem och behov som identifierats inför en
projektansökan. Ett projekt kan många gånger rikta insatserna mot flera behov ur olika
målgruppers perspektiv och på flera olika nivåer.
När relevansen utvärderas utreds även projektets prioritering hos den ägande aktören,
men även hos andra aktörer som är involverade i utvecklingsarbetet. Det handlar dels
om hur prioriterat utvecklingsarbetet är, dels om hur prioriteringar ser ut inom
utvecklingsarbetet.
Genomförande
9
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Hur ett projekt genomförs och organiseras får konsekvenser för projektets resultat och
måluppfyllelse. Därför är det viktigt att studera om projektet fungerar ändamålsenligt.
När genomförandet utvärderas utreds om projektets syfte är tydligt för de olika parter
som kommer i kontakt med utvecklingsarbetet, samt om de olika rollerna är tydliga och
förväntningarna på dessa. Vidare undersöks om aktiviteterna genomförs på ett önskvärt
sätt och om projektets drivs och organiseras på ett sätt som påverkar de mål man vill
uppnå.
Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen handlar om huruvida projektet har uppnått de delmål och mål som finns
i förändringsteorin, hur projektet har bidragit till uppnådda resultat, vad man uppnår
och genom vilka insatser. Genom att undersöka måluppfyllelsen och vad som bidragit till
den kan utvärderaren även upptäcka oavsiktliga effekter av utvecklingsarbetet. Att
undersöka oavsiktliga effekter är viktigt både för att identifiera negativa resultat och för
att upptäcka positiva resultat som inte förutsetts.
Hållbarhet
Tidigare forskning visar att det behöver finnas insatser på flera nivåer för att uppnå
hållbar strukturförändring. För att resultat från ett utvecklingsprojekt ska kunna
implementeras och förändra ordinarie verksamhet efter projektets slut krävs ett
strategiskt arbete redan från projektstart.
Nedanstående dimensioner är centrala för att uppnå hållbar förändring i satsningar som
rör flera nivåer i en organisation (Öhman Sandberg, 2014). De fyra dimensionerna utgörs
av: behovsdriven utveckling, gemensam målbild, kunskap om innehållsfrågan samt
aktivt och delegerat ägarskap.
Tabell 3. Dimensioner för hållbarhet (Öhman-Sandberg, 2014)
Behovsdriven utveckling
§

Utvecklingsarbete behöver svara mot
verksamhetens behov

§

Passa in i organisationens
verksamhetsmål

§

Berörda av utvecklingsarbetet behöver
lätt uppfatta vinsterna

Kunskap om innehållsfrågan
§

Det finns ett djup i förståelsen av
utvecklingsarbetets innehåll och vad
respektive part kan bidra med

§

Det finns kunskap om vilka
förutsättningar som krävs för att nya
arbetssätt/förändringarna kan
implementeras
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Delvis gemensam målbild
§

Alla som deltar i ett utvecklingsarbete,
på alla nivåer, behöver dela en bild av
vad målet är

2.4.3.

Aktivt och delegerat ägarskap

§

Ägarskapet behöver delegeras till de
verksamheter som ska realisera
förändringen

Förhållandet mellan utvärderingsfrågorna och
utvärderingskriterierna

Givet ovanstående kan vi nu identifiera hur utvärderingsfrågorna förhåller sig till
utvärderingskriterierna.
Tabell 4. Förhållandet mellan utvärderingsfrågor och utvärderingskriterier
Måluppfyllelse

Bidrar projektet till effekter?

Relevans och Genomförande

Varför/varför inte?

Hållbarhet

Hur ser förutsättningen för långsiktighet ut?
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3. RESULTAT
Rapporten är disponerad utifrån de fyra utvärderingskriterierna – genomförande,
relevans, måluppfyllelse och hållbarhet. En hög måluppfyllelse kan oftast förklaras av
ett gott genomförande och en hög relevans. En hög måluppfyllelse är också en viktig
förutsättning för att resultaten tas om hand till exempel i form av en implementering.
Vi börjar detta avsnitt med att beskriva projektets förändringsteori. Därefter redovisas
resultaten av projektet.

3.1.

Förändringsteorin

Ett första steg i utvärderingen var att i dialog med projektpersonalen ta fram en
förändringsteori för projektet som skulle ligga till grund för uppföljning och utvärdering
av projektets måluppfyllelse. I figuren nedan presenteras resultatet av detta arbete, dvs
NORMA:s förändringsteori.

Figur 2. Förändringsteori för projektet NORMA.
Projektet NORMA ska bidra till de övergripande målen om att Gotland ska kunna möta
framtida utmaningar, att den gotländska arbetsmarknaden har tillgång till rätt
kompetens samt att alla är inkluderade. Om dessa mål ska nås behöver projektet bidra
till att de gotländska arbetsgivarna verkar för en inkluderande arbetsplats, att de verkar
för att genomföra inkluderande rekryteringar samt att de använder kompetensen rätt
(inkluderande matchning).
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För att NORMA ska kunna bidra till inkluderande arbetsplatser, inkluderande
rekryteringar samt inkluderande matchning behöver projektet uppnå mål på både
verksamhetsnivå och på strukturnivå. På strukturnivån behöver det finnas riktlinjer och
en stödstruktur för hur man kan bygga en inkluderande organisationskultur och använda
kompetenser rätt och det behövs nya beslut kring detta. Denna struktur ska bidra till
målen på verksamhetsnivå som handlar om att arbetsgivare i realiteten använder den
kompetens de har fått genom projektet. Det betyder att de arbetsgivare som har deltagit
i SAK och/eller i förändringsledningskursen har fått ökad kompetens och känner sig
rustade att arbeta inkluderande. För att lyckas i detta behövs en handlingsplan för att
uppnå målen om att vara en inkluderande arbetsplats som gör inkluderande
rekryteringar och matchningar.

3.2.

Projektets relevans

Som nämnts tidigare handlar relevansbegreppet om behov på flera olika nivåer – chefer
och HR-personal, personer som står långt från arbetsmarknaden och kommun/region.
Det handlar också om hur aktiviteterna förhåller sig till dessa behov, och om projektet
passar in i prioriteter och policys för målgruppen.
I projektets avropsförfrågan beskrivs bakgrunden till NORMA. Där framgår att det den
demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har (eller står inför) stora
utmaningar gällande kompetensförsörjning. Mellan åren 2017 till 2026 visar prognosen
att invånarna över 80 år kommer att öka med 51 procent, invånarna under 20 år öka med
9 procent samt att invånarna mellan 20–67 kommer minska med 4 procent. Detta leder
till stora utmaningar att säkra driften hos företag, verksamheter och organisationer då
bemanningsunderlaget minskar. Det är färre i yrkesverksam ålder som ska säkra
välfärden för fler yngre och äldre.
Projektet tillkom delvis genom att en av lärdomarna från det tidigare projektet IpA
(Integration på arbetsplatsen) var att ledningens attityder och kompetens är en
framgångsfaktor till inkluderande ledarskap som leder till mångfald. En av
respondenterna på strategisk nivå beskriver detta.
”IpA handlade om att anpassa individer för arbetslivet och arbetsplatsen.
Behovet av ett projekt som anpassade arbetsplatserna för individerna blev där
uppenbart."
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
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Redan vid den första intervjuserien med strategiska aktörer fanns det en tydlig enighet
kring att det fanns behov av en attitydförändring kring kompetens hos de gotländska
arbetsgivarna. Det handlade dels om arbetsgivarnas syn på kompetens vid rekrytering,
dels om ett behov av en förändrad om företags- och organisationskultur.
”Att vi ser ett ETT Region Gotland och jobbar med ledarskap. Tillit. Det har vi
behov av.”
- Strategisk aktör (datainsamling våren 2020)
Projektorganisationen placerades vid HR-avdelningen på Region Gotland vilket har
framhållits som rätt av flertalet respondenter. Respondenter betonar att såväl
rekrytering till arbetsplatsen samt inkludering på arbetsplatsen är primära
arbetsområden för HR. Respondenter verksamma inom HR är av samma åsikt.
”Tanken var initialt […] men att projektet ligger under HR har fallit ut väl då
de har rätt kompetens för att arbeta med dessa frågor.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
Respondenterna menar också att inkludering är ett bra sätt att arbeta avseende
rekrytering. Det finns dock en skillnad mellan offentliga och privata aktörer i det
avseendet. Även om en majoritet av NORMA:s deltagande aktörer kommer från offentlig
sektor så visar intervjuerna med representanter näringslivet att den så kallade
demografiska utmaningen inte drabbar dem lika hårt.
”Jag tror inte att vi har samma problem med kompetensförsörjningen [som
offentliga aktörer]. Vi kan ju alltid anställa personer på”
- Deltagande aktör, privata sektorn (datainsamling hösten 2021)
Det bör dock tilläggas att vi inte pratat med privata aktörer med platsbunden
verksamhet. Det är alltså inte troligt att det är avgörande huruvida verksamheten är
offentlig, ideell eller privat utan huruvida verksamheten måste utföras på plats på
Gotland.
Något som ytterligare stärker relevansen av projektet och dess olika komponenter är att
exempelvis SAK har börjat användas för andra processer än bara nyrekrytering. Flera
respondenter ger exempel eller utrycker idéer för att SAK kan vara applicerbart på
exempelvis omplaceringar vid rehabilitering, återgång till arbete och sommarjobb för
ungdomar.
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En av de viktigaste delarna för att erhålla en hög relevans i ett utvecklingsarbete är att
arbetet är verksamhetsnära och därigenom i linje med ordinarie verksamheters mål och
riktlinjer. Så är fallet i NORMA då förändringsteorin på många sätt är en
operationalisering av befintliga styrdokument som den regionala utvecklingsstrategin
(RUS), Arbetsmarknadsutredningen och Jämställdhetsstrategin.
Däremot framhåller ett antal respondenter att delar av arbetet som skett inom ramen för
NORMA hade skett ändå men i annan skala.
”Mycket av NORMA:s arbete hade nog skett ändå, men inte alls i samma skala.
Exempelvis kursen i förändringsledning hade nog inte kunnat genomföras på
så kort tid till så många chefer utan NORMA.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)

3.3.

Projektets genomförande

Hur ett projekt genomförs och organiseras får konsekvenser för projektets resultat och
måluppfyllelse. Därför är det viktigt att studera om projektet har fungerat
ändamålsenligt.
De deltagande arbetsgivarna har haft olika ingångsvärden för deltagande i projektet. De
olika arbetsgivarna har även haft olika förutsättningar för aktivt deltagande i projektet
på grund av pandemin eller av andra utmaningar internt eller externt. Under projektet
har nio av tio arbetsgivare deltagit i någon av aktiviteterna.
Vissa arbetsgivare ser att mångfald och en inkluderande organisationskultur är en del i
affärsstrategin och varumärke. Denna strategi är satt i system när de rekryterar och ses
som en styrka och som kommuniceras till kunder och medarbetare. De ser att mångfald
ökar innovationskraften och bidrar till att skapa en social hållbar arbetsplats.
En annan arbetsgivare som har stora rekryteringsbehov och de kandidater som uppfyller
kriterierna att utföra arbetsuppgifterna rekryteras. Denna arbetsplats har många
medarbetare med olika nationaliteter och har genom att skapa en god introduktion,
tydligt mentorskap med handledning och team med mångfald skapat en inkluderande
organisationskultur.
Några arbetsgivare påtalade att nuläget inte har några rekryteringsutmaningar men vill
förbereda sin organisation inför framtiden. De ser att de har en brist i att de inte har
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mångfald på sin arbetsplats och ser över rekryteringsprocessen så att den ska bli mer
inkluderande.
Generellt sett upplever respondenterna genomförandet som gott. Respondenterna
uppger att projektarbetet bedrivits av medarbetare som är vana vid arbetssättet,
organisationen och har ett engagemang i sakfrågan.
”Jag har själv varit med i ett antal projekt inom [verksamhet] och jag upplever
att NORMA är väl organiserat och genomfört. Alla [i projektet] är ju lite av
internt rekryterade. Sen så tror jag faktiskt att många verkligen brinner för
frågorna.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
En utmaning i det generella projektgenomförandet som framhålls är dock pandemin.
Detta både i själva uppstarten av projektet och under genomförandefasen.
”Det är nog svårt att engagera i förändringsarbete under normala
omständigheter, klart att det blir svårare med all den osäkerhet pandemin
innebär.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
Enligt vår erfarenhet finns ofta en uppdelning av en verksamhet i drifts- och
utvecklingsorganisation. Det är inte sällan dessa typer framstår som konkurrerande.
Detta blev än mer tydligt då Region Gotland även ansvarar, likt alla andra regioner, för
sjukvården men även den kommunala vården och omsorgen. Dessa verksamheter har
under perioder av pandemin varit under stor stress. Att då finna tid, resurser och
engagemang för ett utvecklingsarbete är en utmaning som en del respondenter beskrivit.
Andra respondenter menar att det har varit bra att kunna koppla bort ”verklighetens
kaos” och fokusera på utveckling och framtiden.
Under

genomförandefasen

uppstod

problem

kopplat

till

pandemin

under

pilotverksamheten för SAK. Den person som blev tilltänkt för tjänsten kunde inte
tillträda den när det var tänkt. Väl på plats har dennes handledare upplevt att hen inte
kunnat vara det stöd som hen önskat.
”Det är ju inte så många inne på kontoret i dessa dagar och hen kanske inte får
den stöttning hen skulle behöva. Jag tror att det har försvårat arbetet med SAK
en del. I alla fall från hens perspektiv.”
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- Personal som deltagit i SAK (datainsamling våren 2021)

3.3.1.

Kurs i förändringsledning

Kursen i förändringsledning beskrevs av många respondenter som en viktig komponent
i förändringsarbetet. Detta då en av NORMA:s primära syften var att anpassa
arbetsplatserna vilket ger chefskollektivet en nyckelroll i arbetet. En enkät skickades till
deltagarna i kursen och ett antal intervjuer genomfördes. Resultatet redovisas nedan.

Fråga 1: Kön (n=114)

38%
62%

Man

Kvinna

Figur 3. Deltagarnas könsfördelning.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

I figur 3 och figur 4 redovisas kön och roll hos respondentgruppen. De allra flesta
deltagare som svarade på enkäten är chefer, två tredjedelar av respondenterna är
kvinnor.
En knapp majoritet av deltagarna har mer än fem års chefserfarenhet, figur 5. Detta är
viktigt att belysa då många deltagare (84 procent) bedömer sin kompetens i
förändringsledning som stor eller mycket stor.
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Fråga 2: Roll (n=114)
5%
8%

87%

Chef

HR-personal

Annat

Figur 4. Deltagarnas rollfördelning.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

Fråga 4: Chefserfarenhet (n=114)
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40%
30%
20%
10%
0%

Arbetar inte
0–6
som chef månader

7–12
månader

1–2 år

2–5 år

Mer än 5 år

Figur 5. Deltagarnas chefserfarenhet.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

En klar majoritet av enkätens respondenter (79 procent) uppger att man genomfört ett
förändringsarbete i sin verksamhet sedan kurstillfället och ungefär hälften av dessa
menar att kursen i förändringsledning var till hjälp i det arbetet.
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Den vanligaste förändringen som respondenterna genomfört i sina verksamheter är
omorganisering för att använda kompetensen rätt (38 procent), insatser för att öka
den psykiska arbetsmiljön (25 procent) och insatser för att öka kundnyttan (20
procent).
Intervjuer med deltagare i kursen i förändringsledning visar att kursen har bidragit till
att samla chefskollektivet kring en gemensam terminologi.
”Att alla chefer inom vår verksamhet gick kursen tror jag har hjälp oss mycket.
[…] Vi pratar samma språk på ledningsträffar med andra chefer men det
underlättar även för medarbetare som kan vara inblandade i flera
verksamheter och då även flera chefer”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)

3.3.2.

Se och använd kompetensen rätt (SAK)

Se och använd kompetensen rätt (SAK) introducerades först som en pilot inom en
verksamhet och har sedan spridits med viss adaptation till andra verksamheter. Vi har
pratat med deltagare i piloten men även strategiska aktörer som fått erfarenhet av SAK
inom sin egen verksamhet.
De flesta respondenter lyfter den inkluderande och samskapande processen som en
viktig uppsida med SAK. Just inventeringen av arbetsuppgifter är något som kan vara
positivt oavsett om dessa sedan placeras hos en eventuell ny tjänst.
”Oavsett vad processen leder till tycker jag att det är jättebra att man
inventerar arbetsuppgifterna som utförs. Många av dessa är dolda och en del
blir förvånade att det är jag som tömmer diskmaskinen och vattnar blommor.
När vi lyfte detta var det flera som sa att man borde dela på det arbetet.”
- Deltagare, pilot SAK (datainsamling hösten 2021)
Vidare framstår SAK som ett arbetssätt som effektiviserar nyttjandet av kompetens inom
organisationen. Respondenter inom piloten menar att det skapar tid som dessa kan lägga
på sina ordinarie arbetsuppgifter.
”Det är klart att om jag slapp beställa kontorsmaterial så är ju det tid som jag
skulle kunna lägga på [arbetsuppgifter]. Sen kommer det säkert ta lite tid med
inskolning och den sociala biten för den som tillträder extratjänsten.”
- Deltagare, pilot SAK (datainsamling hösten 2021)
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Den senare delen i citatet ovan adresseras av en strategisk aktör avseende SAK. Nämligen
genom den samskapande processen. Tanken är att den som ger ifrån sig en arbetsuppgift
också är den som ska introducera den rekryterade i denna arbetsuppgift. Givet att ett
flertal personer ger ifrån sig arbetsuppgifter sprids alltså handledarrollen på flera
medarbetare. På samma sätt sker en social introduktion för den rekryterade då denne
inte är knuten till endast en handledare på arbetsplatsen. Detta är något som en
medarbetare med erfarenhet av att vara handledare ser som viktigt.
”Ofta är de sociala delarna den stora utmaningen. Det är i alla fall så det har
varit med tidigare personer som har haft en extratjänst med mig som
handledare. Det finns även risker för konflikter med andra medarbetare som
kanske inte känner den rekryterade eller dennes behov.”
- Deltagare, pilot SAK (datainsamling hösten 2021)
Respondenter som arbetar med personal- och rekryteringsfrågor menar att processen i
sig ligger i tiden med SAK:s fokus på kompetenser och färdigheter snarare än formell
utbildning.
Däremot lyfter ett flertal respondenter att det finns både för och nackdelar med den
förutsättningslösa processen i att hitta arbetsuppgifter inom en verksamhet som kan
passa för en extratjänst. Utan att ha en föraning om vilken person som ska tillträda
menar många att det blir en väldigt komplex tjänst som innefattar såväl tekniska
kompetenser som sociala. Många föreslår att man bör välja antingen eller mellan de två
då deras upplevelse är att det är få som klarar båda av dem som kan bli aktuella för en
extratjänst.
SAK framhålls av många strategiska aktörer ligga i linje med NORMA och har även
potential

att

skapa

förändringar

i

normer

på

arbetsplatser.

Vidare

ses

handledarutbildningen som ett bra verktyg för att skapa samma gemensamma
terminologi som kursen i förändringsledning har åstadkommit inom chefskollektivet. En
respondent tror att det skulle öka viljan att ta emot extratjänster på arbetsplatser som
historiskt sett varit nästan motvilliga till detta.
”På [arbetsplats] har man aldrig velat ta emot extratjänster eller dylikt. Jag har
alltid tyckt att det varit lite tråkigt då [arbetsplats] skulle kunna vara perfekt
för många av dem som är aktuella för extratjänster. När jag åkte dit och
frågade varför så var fallet framkom det att man kände att man saknade
kunskap och erfarenhet i handledarrollen. Nu ska en stor del av den
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arbetsplatsen gå handledarutbildningen.”
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)

3.4.

Projektets måluppfyllelse

Måluppfyllelsen handlar om huruvida projektet har uppnått de delmål och mål som satts
upp och som återfinns i förändringsteorin. I nedanstående avsnitt presenteras projektets
resultat på verksamhetsnivå och på projektnivå.
XXX
Ett av de viktigaste resultaten på individnivå är att deltagande chefer och HR-personal
bedömer sig vara väl rustade för att arbeta mer inkluderande. Ett exempel på det
återfinns i figur 6 och 7. Figurerna beskriver förändringskursens deltagares självskattade
kompetens i att leda i förändring och huruvida kursen bidragit till den kompetensen.

Fråga 5: Kompetens i förändringsledning (n=114)
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Mycket stor
utsträckning

Figur 6. Deltagarnas självskattade kompetens i förändringsledning.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning kursen i förändringsledning bidragit till den
kompetens som åsyftas i figur 6. Detta gäller så klart även för respondenterna själva.
Däremot uppger endast fyra procent att den kompetens de har i förändringslednings inte
alls beror på kursen i förändringsledning, se figur 7. Det är lika stor andel som menar att
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den i mycket stor utsträckning bidragit till den kompetens man uppger sig ha inom
förändringsledning.
En klar majoritet av enkätens respondenter (79 procent) uppger att man genomfört ett
förändringsarbete i sin verksamhet sedan kurstillfället och ungefär hälften av dessa
menar att kursen i förändringsledning var till hjälp i det arbetet.

Fråga 10: Kompetens i förändringsledning genom kurs
(n=114)
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Figur 7. Deltagarnas bedömning om kompetens beror på kursen i
förändringsledning.
Källa: Enkät till deltagare i förändringsledningskurs, 2021.

Många av de önskade projektresultaten är kopplade till metoder, verktyg och strukturer
för att bredda rekrytering, ha en inkluderande arbetsplatskultur och använda
kompetensen rätt. Det resulterade i modellen SAK som av de flesta respondenter tycks
vara svaret på dessa frågor.
Då vi vid intervjuerna ställt frågor om metoder, verktyg och strukturer för att bredda
rekrytering, ha en inkluderande arbetsplatskultur och använda kompetensen rätt svarar
nästan alla respondenter att man använder eller ska använda SAK. SAK som verktyg
benämns alltså med namn.
”Vi har ju börjat att titta på SAK för den en kommande rekryteringsprocess. Vi
kommer nog behöva anpassa modellen lite för vår verksamhet men som jag har
förstått det har detta fungerat bra på andra ställen”.
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
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Detta ger indikation på att resultatmålen kopplade till metoder, verktyg och strukturer
för att bredda rekrytering, ha en inkluderande arbetsplatskultur och använda
kompetensen rätt, har uppfyllts.
Avseende målen om att strategiska (relevanta) aktörer beslutar om införandet så menar
flertalet respondenter att det finns en viljeriktning från politisk nivå och beslut kopplade
till inkludering som en del i kompetensförsörjningsstrategin.
”Vi har ju genom beslut i regionstyrelsen fått ett tydligt mandat att arbeta med
detta [SAK]. Jag har även avsatt resurser för det”.
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
En annan respondent utrycker följande.
”I och med beslutet från politiken att alla verksamheter ska tillsätta en OSAeller extratjänst eller dylikt så behöver vi ju kunna lösa detta ute i
verksamheterna. Jag tror att det [SAK] är ett bra sätt att hantera detta”.
- Strategisk aktör (datainsamling hösten 2021)
Med en sådan viljeriktning från politisk nivå och även från chefer som vi intervjuat är vår
bedömning att man även uppfyller målet om att relevanta aktörer fattar beslut om
implementering.

3.5.

Om hållbarhet

Tidigare forskning visar att om ett utvecklingsarbete ska skapa långsiktiga effekter
behövs insatser på alla nivåer i en organisation. Utvecklingsarbetet behöver utgå från ett
reellt behov som passar in i organisationens verksamhetsmål och de som är berörda av
utvecklingsarbetet behöver lätt uppfatta vinsterna. Vidare behöver alla som är berörda
både ha kunskap om innehållet och om vilka förutsättningar som krävs för att nya
arbetssätt/förändringarna ska kunna implementeras. Det betyder att alla behöver äga
frågan.
Den första omgången intervjuer med strategiska aktörer visar att de olika
samarbetsparterna i projektet hade olika ingångar och behov av projektet. För Region
Gotland var insatserna i projektet viktigt medan deltagande företag mer såg sig som goda
exempel där de kunde bidra med sina erfarenheter och med ett lärande. Så här mot slutet
av projektet vet vi att det har varit en utmaning för projektet att få med de andra
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arbetsgivarna i projektets aktiviteter och det har talats om att det har berott på
pandemin, men det kan förstås också bero på att projektet inte har varit tillräckligt
relevant för arbetsgivare inom näringslivet.
Vidare visar de tidiga intervjuerna på ett starkt och tydligt ägarskap från Region Gotland.
Ägarskapet från de andra arbetsgivarna har varit svagare vilket har visat sig i ett lågt
deltagande i projektets aktiviteter och i närvaron vid styrgruppsmöten. Däremot har
företaget Payex gjort en medveten satsning och tillsatt en arbetsgrupp att se över hur de
kan bli mer inkluderande. De har bland annat förändrat rekryteringsprocess och valt att
anonymisera kandidater för att ha fokus på varje individs kompetens.
De inledande intervjuerna visade också att många av respondenterna hade svårt att
berätta vad NORMA skulle genomföra – om det handlade om att ta fram metoder och
verktyg eller om det mer var fokus på att leda olika utvecklingsprocesser i deltagande
verksamheter. I och med att pandemin dök upp uppstod sannolikt en period då
projektpersonal och styrgrupp behövde hantera denna utmaning. Vid lärseminariet som
genomfördes i samband med att resultaten från de inledande intervjuerna presenterades
menade styrgruppen att projektet behövde se över hur man skulle kunna arbeta med
digitalt. Det blev också så, dvs att det var genom digitala kanaler som stora delar av
projektet genomfördes.
Vidare visade de inledande intervjuerna att det inte fanns en tydlig bild av vad som skulle
finnas kvar när projektet var avslutat. Skulle det utvecklas ett centralt stöd eller skulle
det finnas metoder, riktlinjer och strukturer? Däremot var det flera som hade
förhoppningar om att något verktyg kopplat till Rätt använd kompetens (RAK) skulle
finnas kvar efter projektet.
Regionfullmäktige beslutade 26 oktober 2020 att regionstyrelsen skulle få i uppdrag att
utreda

organisatoriska

förutsättningar

inom

regionen

för

en

sammanhållen

arbetsmarknadspolitik. Uppdraget aktualiserades dels till följd av en motion om
förrehabiliterande insatser, dels till följd av en fråga om att flytta ansvaret för kommunal
arbetslöshetsnämnd och dels utifrån att det fanns ett behov av att hantera en inaktuell
arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. Dessutom var det förändringar inom
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som regionen behövde förhålla sig till.
Av en tjänsteskrivelse från regionen (Regionstyrelseförvaltnignen, 2021) framgår att
Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare, Leif Klingensjö, som arbetade
mellan första december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag var att utifrån
en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och
resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för
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regionens respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer
föreslås, internt och externt. Inför och under utredningens gång har det funnits en
samstämmighet kring behovet av att samordna och tydliggöra ansvar. Utredarens
rapport bifogas denna tjänsteskrivelse.
Utredningen beskriver att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor
betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att
arbetsmarknadsfrågorna föreslås få ett större fokus i regionen, där regionen föreslås
förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att minska
bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
De övergripande konkreta beslut som föreslås är:
§

Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.

§

En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen är
att det i ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva insatser.

§

Förstärk

Regionstyrelseförvaltningen

uppgift

som

samordnare,

omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja regionens samlade arbete
med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Bedömningen är att den nya
rollen behöver en resursförstärkning med två anställda.
Den resursförstärkning som beskrivs i den sista punkten är något som har tillfallit en av
respondenterna i vår data. Denne menar att det kommer göra stor skillnad och att
NORMA:s arbete kommer få genomslag i det fortsatta arbetet samt att SAK troligen är
en viktig komponent i detta.
Utredningen slår vidare fast att arbetsmarknadsansvaret är ett statligt ansvar men icke
desto mindre finns det väsentliga incitament för regionen att arbeta med dessa frågor.
En omständighet är att Arbetsförmedlingen befinner sig i en omorganisation med
minskade resurser och nya arbetssätt. Det ger en situation där det krävs insatser till
arbetslösa då statens insatser inte är av den omfattning som är nödvändigt.
Bedömningen är att situationen kan komma att bestå. Regionen har flera ytterligare
anledningar till att ta en aktiv roll i denna fråga. Det handlar om att minska
utanförskapet genom att ge invånare förankring i arbetslivet, minska socioekonomiska
skillnader, motverka ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd och andra delar av
regional verksamhet såsom hälso- och sjukvård samt ökade skatteintäkter och möjlighet
att möta kompetensförsörjningsutmaningen.
Utredningen beskriver att utgångspunkterna för slutsatser och förslag är:
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§

att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor betydelse för många
andra politikområden.

§

att aktiva insatser sätts i centrum för att därmed ge arbetslösa en starkare
anknytning till arbetslivet.

§

ett starkare fokus på att stärka stödet till den arbetsförmåga som många gånger
finns hos enskilda.

§

att se att den arbetskraft som är arbetslös och har en begränsad arbetsförmåga
kan vara en del av att mildra kompetensutmaningen.

De två avslutande punkter har stor bäring på NORMA:s arbete. Vi ser detta som en tydlig
indikation på goda förutsättningar för hållbarhet. Vidare planeras det ett nytt projekt för
att utbilda coacher som ska vara en del i att tydligare samla arbetsmarknadsinsatserna
på Gotland.
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4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Nedan återfinns de utvärderingsfrågor som utvärderingen skulle besvara.
1. Bidrar projektet till förväntade effekter? (Måluppfyllelse)
a. Varför/varför inte? (Relevans och Genomförande)
2. Hur ser förutsättningen för långsiktighet ut? (Hållbarhet)

4.1.

Förväntade effekter och långsiktighet

Nedanstående figur illustrerar VETA:s bedömning av vilka mål som projektet har nått
och vilka mål som projektet delvis har nått.
Indikationer finns
Deltagande enhetschefer och
berörda HR-funktioner är
rustade för att arbeta
inkluderande och har ett
inkluderande förhållningssätt

Indikationer finns delvis
Ledning och strategiska aktörer
har beslutat om en stödstruktur
och riktlinjer
Deltagande arbetsgivare har
verktyg och en stödstruktur för
inkluderande arbetskultur,
rekrytering och rätt använd
kompetensen

Deltagande arbetsgivare har
en funktion, metod och
handlingsplan för inkluderande
arbetsplatskultur, rekrytering
och matchning

Indikationer saknas

Deltagande arbetsgivare
använder sin nya funktion och
metod för inkluderande
organisationskultur rätt använd
kompetens
Deltagande arbetsgivare har
riktlinjer och en stödstruktur
gällande inkluderande
organisations-kultur och rätt
använd kompetens

Relevanta aktörer tar beslut om
införandet

Figur 8. Måluppfyllelse av NORMA:s förändringsteori.
Måluppfyllelsen för projektet NORMA bedöms som god, se figuren ovan. Att fyra
önskade resultat ligger på ”Indikationer finns delvis” beror primärt på att det finns flera
målsättningar inom varje resultatruta.
Vi kan börja med rutan som handlar om att deltagande arbetsgivare använder en ny
funktion eller metod för att skapa en inkluderande organisationskultur (grön). Vår
bedömning är att flera verksamheter som deltagit i SAK har upplevt det som ett
framgångsrikt arbetssätt. Man har funnit fler användningsområden som arbetsträning
och rehabilitering. Några verksamheter har behövt anpassa SAK men det är naturligt och
det visar också att SAK är en flexibel modell som fungerar i olika slags verksamheter.
Tjänster har avsatts för att arbeta vidare med SAK. Att denna ruta sorterar under ”delvis”
är för att vi har fått indikationer på att detta arbetssätt främst bedrivs inom Region
Gotland vilket är en deltagande arbetsgivare.
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Den gula rutan om huruvida deltagande arbetsgivare har riktlinjer och en stödstruktur
för en inkluderande organisationskultur och rätt använd kompetens så finns ett just nu
pågående arbete med att bygga upp en stödfunktion för SAK. Vidare finns flertalet
foldrar, filmer etc. på ämnet konflikthantering, mobbing på arbetsplatsen och
inkludering.
De resterande ljusgula rutorna på ”indikation finns delvis” är ett gränsfall om huruvida
dessa egentligen borde ligga på ”indikation finns”. Vi bedömer att i vissa fall så har
stödstrukturer och riktlinjer inte kommit på plats och i vissa fall är dessa svåra att
härröra direkt till projektet.
Rutorna där indikation finns bedömer vi härrör från projektet. Speciellt den blå då
många har haft stor nytta av kursen i förändringsledning. Den funktion och metod för
inkluderande arbetsplatskultur, rekrytering och matchning som återfinns i en av de
gröna rutorna bedömer vi vara uppfyllt i och med SAK:s introduktion och spridning.
Att tjänsteskrivelsen adresserar samma problem som NORMA och även tillsätter
resurser som troligen kommer att nyttja NORMA och SAK ser vi som något positivt. Att
den tjänsteskrivelse som refereras till i avsnitt 3.5 är antagen i regionfullmäktige (23 maj
2021) och därav bedömer vi att relevanta aktörer har fattat beslut om införandet, sista
gröna rutan.
Då NORMA har grund i ett tidigare projekt samt i praktiken operationaliserar strategiska
policydokument har projektets genomförande i hög grad varit verksamhetsnära. Detta
är ett underlättande faktum avseende implementering och hållbarhet samt i viss mån
måluppfyllelsen. Däremot kan ett så verksamhetsnära projekt försvåra utvärderarnas
bedömning av relevansen vilket i sin tur innebär att de långsiktiga effekter som NORMA
förväntas bidra till kanske hade skett ändå. Som utvärderare behöver vi därför vara
försiktiga med att uttala oss om kausaliteten mellan projektaktiviteter och potentiella
effekter.

4.2.

Rekommendationer

Om NORMA ska bidra till önskade effekter på lång sikt behöver delar som
förändringsledning och SAK spridas i än större utsträckning till det privata näringslivet.
Även om Region Gotland är den överlägset största arbetsgivaren på ön behöver fler
aktörer involveras för att få till strukturell förändring. Det bör finnas befintliga
strukturer för att samla relevanta näringslivsaktörer för att forma en fortsatt dialog och
samverkan i dessa frågor.

28

Slutrapport: NORMA
Den handledarutbildning som finns inom ramen för SAK bör enligt vår bedömning
användas på ett liknande sätt bland medarbetare som kursen i förändringsledning har
använts inom chefskollektivet. Utifrån vad många respondenter framfört, menar vi att
en sådan utbildning skulle kunna minska motståndet mot att tillsätta en OSA- eller
extratjänst. Vidare finns möjlighet att skapa en gemensam terminologi bland kolleger
och därigenom minska trösklarna till och mellan olika verksamheter.
Vidare bedömer vi att Region Gotland behöver ha en diskussion om hur man skapar en
kultur. Alltså ett handlingsmönster hos en viss institution som håller över tid. Detta då
chefs- och medarbetarkollektivet byts ut med jämna mellanrum. En relevant
frågeställning där skulle kunna vara huruvida kursen i förändringsledning bör ges till
nyrekryterade chefer.
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•
•

Information om projektets slutrapport godkänns.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med lämpliga
åtgärder som kan ta vid utifrån den externa uppföljningen och den
samlade erfarenheten från projektet.

Sammanfattning

Den demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har, eller står
inför, stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. En växande befolkning
med ökat välfärdsbehov samtidigt som vi har stora pensionsavgångar och en
minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder, gör att behovet av att ställa
om vår verksamhet och samtidigt arbeta med kompetensförsörjningen är en
stor utmaning. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet
upplever i dag svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom
många offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större.
Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av välfärdstjänster.
Projekt NORMA – se kompetensen har finansierats av Europeiska socialfonden
(ESF) och 10 arbetsgivare inklusive Region Gotland har deltagit under
projektets tre år 2019-02-01 –2022-01-31.
Syftet och målet med projektet har varit att höja kompetensen och
ledningsförmågan hos de deltagande arbetsgivarna, genom att genomföra
kompetenshöjande utbildningsinsatser, förändra attityder och förnya synen på
kompetens, utveckla nya arbetssätt och prova nya arbetsmetoder för att skapa
förutsättningar till att bredda rekryteringsunderlaget och använda kompetens
på nya sätt.
Målgruppen för projektet har varit chefer och medarbetare inom HR i de
deltagande organisationerna.
Genomförandet har skett i samverkan och bred förankring hos samtliga
förvaltningar inom Region Gotland och hos övriga tio arbetsgivare. Projektet
har bidragit till förändrad syn på kompetens och höjt medvetandet och belyst
angelägenheten hos deltagande arbetsgivare att mer medvetet och systematiskt
förändra arbetssätt implementera nya arbetsmetoder och skapa en
inkluderande organisationskultur.
Den externa utvärderaren har bedömt måluppfyllelsen av projektet som god.
Under projekttiden har flera politiska inriktningsbeslut fattats som går i linje
med projektets målsättning. Regionfullmäktige beslutade februari 2021 att anta
den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS:en – Vårt Gotland 2040 – som
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ligger till grund för en hållbar utveckling på Gotland och bryter således ner de
17 globala målen i Agenda 2030 till 12 regionala effektmål. Ett av effektmålen
lyder ”En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven”. Att
säkra kompetensförsörjning lyfts fram som en viktig prioritering och att stärka
individens möjlighet till egen försörjning är en viktig inriktning.
Ytterligare ett politiskt inriktningsbeslut, är regionfullmäktiges beslut som
fattades den 21 juni 2021 i samband med Arbetsmarknadsutredningen
”Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar”. En av beslutspunkterna lyder
”S amtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för
personer utanför den reguljära arbetsmarknaden ”. Detta beslut ligger till
grund för att Region Gotland bli en mer inkluderande arbetsgivare
Bedömning

Projektet har bidragit till att identifiera utmaningar, öka insikten och
engagemanget men det är bara en start. För att nå de politiska beslut som har
fattats genom antagna mål i RUS och utifrån Arbetsmarknadsutredningen
behövs fortsatta insatser göras för att klara kompetensförsörjningen och
bli ännu bättre på att tillvarata den förmåga och arbetskapacitet som finns hos
personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen uttryckt i den externa
utvärderingen, där nedanstående insatser lyfts fram som särskilt viktiga att
fortsätta med och förstärka. Eventuella behov av resurser för att kunna
upprätthålla uttryckta ambitioner kommer att behöva tillgodoses.
•

•

•
•
•

Samordna praktik och arbetsmarknadsåtgärder genom att tydliggöra på vilket
sätt matchning av arbetssökande görs till arbetsplatser med
rekryteringsbehov och personer i till exempel praktik och arbetsträning
via externa och interna aktörer.
Utveckling och implementering av metoden SAK (se och använd kompetens). Den
externa utvärderaren rekommenderar fortsatt användande av metoden
när det gäller att ta fram anpassade arbetsuppgifter. Efter genomförd
SAK är det möjligt att matcha rätt person till rätt arbetsuppgift.
Arbetsplatser erbjuder arbetsuppgifter vid samtliga nämnder och bolag inom
Region Gotland. Personer utanför den reguljära
arbetsmarknaden erbjuds praktik/anställning.
Handledarutbildning ger medarbetare ökad kompetens och bättre
förutsättningar att ta emot personer på praktik och arbetsträning.
Skapa förutsättningar till en inkluderande organisationskultur som ger ett
socialt hållbart arbetsliv. Fortsatta insatser för ledning och medarbetare.

1. Ekonomi
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade
kostnader totalt sett för regionen då utanförskap och ohälsa minskar.
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2. Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen
i familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns.
Genom möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även
risker såsom barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i
familjesystem vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög
utsträckning.
3. Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på
arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall
hur olika insatser medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka
som tar del av olika insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt
arbete. Genom att öka möjligheterna till förbättrad omvärldsspaning, analys
med mera kan även jämställdhetsperspektivet genomlysas tydligare inom detta
område och leda till att åtgärder utformas för att aktivt bidra till ökad
jämställdhet.
4. Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person
är bosatt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna-Karin Bergius, kvalitetsstrateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Filip Reinhag (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
återkomma med lämpliga åtgärder som kan ta vid utifrån den externa
uppföljningen och den samlade erfarenheten från projektet.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Filip
Reinhags tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

RAPPORT
Slutrapport NORMA- se kompetensen
Slutrapport utvärdering av projekt NORMA se kompetensen
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22

Digital justering

Protokoll
Sida 24 (30)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Handläggare Klicka eller tryck här för att ange text.

Ärende RS 2022/428
Datum 12 april 2022
Sida 1 (2)

Mottagare
Regionstyrelsen

Omvägstid för färdtjänstresa
Regionstyrelsens förlag till beslut i fullmäktige

Antar förslag att tredje meningen i 3.1 Samordning i regionens Bestämmelser
för färdtjänst ha följande lydelse; Vid samordning får restiden förlängas i skälig
omfattning jämfört med tiden för direktresa.
Reviderade Bestämmelser för färdtjänst gäller från och med 1 juli 2022.

Ärendet

I 3.1 regionfullmäktiges antagna Bestämmelser för färdtjänst anges följande.

Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den allmänna
kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt tidtabell. Vid samordning
kan restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för direktresa. Resorna kan förskjutas
för samplaneringen.

Tekniska nämnden har beslutat om en ändring i sagda bestämmelse. Ändringen
skulle innebära att den tillåtna omvägstiden för alla resor blir: direktresetiden x
0,3 + 15 minuter. Det noteras att nämnden gjort en konsekvensbedömning.
Frågorna i ärendet blir 1. om tekniska nämndens initiativ kan godkännas eller
om nämnden måste börja om, och 2. hur en reglering av detaljer i
kollektivtrafikens utförande lämpligen kan utformas.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer det lämpligt att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige en ändring som är förenlig med innehållet i tekniska
nämndens beslut. Regionstyrelseförvaltningen finner dock att innehållet i
tekniska nämndens beslut, liksom nuvarande lydelse, är för tekniskt detaljerat.
Restider för annan kollektivtrafik regleras inte av fullmäktige. Därför föreslås
att tekniska nämnden får reglera omvägstiden inom ramen för i skälig omfattning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-04-12
Tekniska nämnden 2021-12-16, § 257
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

Region Gotland
Postadress SE-621 81 Visby

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

Plusgiro 18 97 50-3
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Skickas till

Regionfullmäktige
Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2022/428
Sida 2 (2)

Författningssamling för Region Gotland

BESTÄMMELSER FÖR FÄRDTJÄNST

Antagna av fullmäktige 2001-11-26. Ändrad 2007-03-19, 2009-02-23, 2010-04-19 (av
kommunstyrelsen på delegation), 2014-10-27, 2016-09-26 § 134, 2020-06-15 § 100.
Beslut angående taxa: 2017-10-23 § 157, 2018-03-26 § 32, 2020-02-17 § 10.
Gäller från och med 1 juli 2020.
Personers rätt till färdtjänst regleras i lag (1997:736) om färdtjänst
I dessa bestämmelser redovisas vad region Gotland har beslutat att gälla för färdtjänst på
Gotland, utöver vad som regleras i lagen.
1.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken på Gotland

Detta betyder att färdtjänstresenären, liksom andra kollektivtrafikresenärer kan få dela fordon
hela eller delar av resan. Färdtjänst med byte av olika fordonstyper kan förekomma. Uppehåll
får inte göras under färdtjänstresor. Färdtjänstberättigad kan använda färdtjänsten för resor i
annan kommun/län.
Tekniska nämnden ansvarar för att pröva rätten till färdtjänst för personer som är
folkbokförda på Gotland. Beslut fattas av de tjänstemän som Tekniska nämnden har delegerat
uppgiften till.
1.1. Ledsagare

Efter individuell prövning kan rätt till ledsagare beviljas om funktionsnedsättningen medför att
den färdtjänstberättigade måste ha hjälp av annan person, utöver föraren, under resan eller till
och från fordonet. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver hjälp på resmålet.
Ledsagare ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade. Ledsagaren reser utan avgift.
Den som är ledsagare ska klara av att bistå med den hjälp som resenären behöver under hela
resan, från dörr till dörr.
1.2. Medresenärer

Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst. Den färdtjänstberättigade har rätt att
ha med en (1) medresenär utöver ledsagaren. Medresenären ska resa samma sträcka som den
färdtjänstberättigade. Medresenärer betalar samma avgift som den färdtjänst-berättigade.
1.3. Barn

Barn upp till 18 år som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa samma sträcka som
den färdtjänstberättigade.
Priset för barn är samma som i den allmänna kollektivtrafiken.
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2.

Antalet resor

Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal reser eller ett begränsat antal resor utifrån
sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna kommunikationer.
För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort (arbetsresekort) köpas som gäller
för en tur- och returresa per dag. Periodkortet gäller även för resor med allmän kollektivtrafik.
För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för periodkort
och egenavgift för färdtjänst annan kommun/län , se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst
och sjukresor.
3.

Hur skall resan beställas

Region Gotland anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera
färdtjänstresorna och resor skall därför beställas hos den beställningscentral som Region
Gotland anvisar.
Färdtjänstresor ska beställas senast en timme före önskad avresetid. Om resan inte ska
genomföras måste den avbokas vid beställningscentralen. Kollektivtrafikenheten lämnar
information angående bokning och beställning av biljetter för färdtjänstresor i annan
kommun/län.
3.1. Samordning

Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den allmänna
kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt tidtabell. Vid samordning kan
restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för direktresa. Resorna kan förskjutas
för samplaneringen.
4.

Avgifter

Regionfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla vid
färdtjänstresa. Avgifterna framgår av ”Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor”. Om en färdtjänstresa sker med byten betalas en egenavgift för hela resan.
Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, betalas direkt efter genomförd resa till
föraren eller faktureras i efterhand för de resenärer som anmält detta betalningssätt till
Teknikförvaltningen. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift enligt Tekniska nämndens
beslut.
Om resan inte avbokas kan färdtjänstresenären bli återbetalningsskyldig.
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5.

Resegaranti vid försening

Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas med
mera än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
förseningen orsakats av kunden själv. Försening bedöms utifrån den tid som registreras vid
beställningscentralen, när kunden påbörjat sin resa. Det är kundens ansvar att kontakta Region
Gotlands kundtjänst och begära ersättning. Beställningscentralen utreder och därefter beslutar
tjänsteman som Tekniska nämnden har delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.
Resegarantin gäller inte vid besvärliga väderförhållanden, vid störningar i trafiken eller vid
omständigheter som trafikhuvudmannen inte råder över.
Administrativa regler

Ansökan ska ske på särskild blankett och handläggningstiden beräknas till högst 4 veckor.
Beslutsunderrättelse och information om färdtjänst sänds till den sökande.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-12-16

TN § 257

TN § 257

Omvägstid för färdtjänstresa

TN 2021/3827
TN AU § 236

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla ny omvägstid för färdtjänst.

För att utöka möjligheterna till bättre samordning av de korta färdtjänstresorna inom
Gotlands län föreslår förvaltningen en förändring i regeln som avser omvägstid, det
vill säga den tid utöver direktresetiden som resenären kan få åka i fordonet.
Förvaltningen föreslår att den tillåtna omvägstiden för alla resor blir
(direktresetiden x 0,3 + 15 minuter). Detta utökar möjligheten till samordning av de
korta resorna utan att påverka samordningen av de långa resorna på ett negativt sätt,
sett både ur resenärens och regionens synvinkel.
Bedömning

Ändras regelverket efter förvaltningens förslag innebär det bättre samplanering av
fordonen och det medför att fler bilar blir tillgängliga till andra kunder som vill åka
färdtjänst.
Barn- och genusperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Landsbygdsperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beställningscentralen kan samplanera bättre,
transportören får fler bilar tillgängliga för andar resenärer av färdtjänst, regionen får
nöjdare kunder. Förvaltningens bedömning är att kostnaden inte kommer påverkas
av detta beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla ny omvägstid för färdtjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-09
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3827
9 november 2021

Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Omvägstid för färdtjänstresa
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla ny omvägstid för färdtjänst.

Sammanfattning

För att utöka möjligheterna till bättre samordning av de korta färdtjänstresorna inom
Gotlands län föreslår förvaltningen en förändring i regeln som avser omvägstid, det
vill säga den tid utöver direktresetiden som resenären kan få åka i fordonet.
Förvaltningen föreslår att den tillåtna omvägstiden för alla resor blir
(direktresetiden x 0,3 + 15 minuter). Detta utökar möjligheten till samordning av de
korta resorna utan att påverka samordningen av de långa resorna på ett negativt sätt,
sett både ur resenärens och regionens synvinkel.
Ärendebeskrivning

I Region Gotlands bestämmelser för färdtjänst får en resa inte ta längre tid än 50 %
av direktresetiden. Detta har visat sig vara ett problem i tätorterna eftersom dessa
transporter ofta inte tar mer än några minuter och då går det inte att samplanera med
andra kunder eftersom omvägstiden överskrids. Ett exempel, en resa som tar 4 min
direkttid får endast ta 6 minuter med de bestämmelser som regionen har i dag. Detta
medför att de flesta transporter inom tätorten blir med ensamåkare och det gör i sin
tur att regionen får sämre med bilresurser eftersom de inte går att samplanera.
Ändrar regionen i stället bestämmelserna till att alla resor blir (direktresetiden x 0,3 +
15 minuter) så skulle detta utöka möjligheten till samordning av de korta resorna.
Exempelvis, om direktresan tar 5 min så kan den nu i stället bli 16,5 min lång
(5x0,3+15).
Förslaget har varit på remiss till Funkisam som ställer sig positiva till förslaget.
Bedömning

Ändras regelverket efter förvaltningens förslag innebär det bättre samplanering av
fordonen och det medför att fler bilar blir tillgängliga till andra kunder som vill åka
färdtjänst.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/3827

Barn- och genusperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Landsbygdsperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beställningscentralen kan samplanera bättre,
transportören får fler bilar tillgängliga för andar resenärer av färdtjänst, regionen får
nöjdare kunder. Förvaltningens bedömning är att kostnaden inte kommer påverkas
av detta beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-09

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

RS AU § 73

Protokoll
Sida 25 (30)

Omvägstid för färdtjänstresa

Ärendenummer: RS 2022/428
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•

Från och med justeringen av protokollet ska tredje meningen i 3.1
Samordning i regionens Bestämmelser för färdtjänst ha följande
lydelse.
Vid samordning får restiden förlängas i skälig omfattning jämfört med
tiden för direktresa.

Sammanfattning

I 3.1 regionfullmäktiges antagna Bestämmelser för färdtjänst anges följande.
Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den
allmänna kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt
tidtabell. Vid samordning kan restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för
direktresa. Resorna kan förskjutas för samplaneringen.
Tekniska nämnden har beslutat om en ändring i sagda bestämmelse. Ändringen
skulle innebära att den tillåtna omvägstiden för alla resor blir: direktresetiden x
0,3 + 15 minuter. Det noteras att nämnden gjort en konsekvensbedömning.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer det lämpligt att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige en ändring som är förenlig med innehållet i tekniska
nämndens beslut. Regionstyrelseförvaltningen finner dock att innehållet i
tekniska nämndens beslut, liksom nuvarande lydelse, är för tekniskt detaljerat.
Restider för annan kollektivtrafik regleras inte av fullmäktige. Därför föreslås
att tekniska nämnden får reglera omvägstiden inom ramen för i skälig omfattning.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ansluter sig till regionstyrelseförvaltningens förslag men önskar
till regionstyrelsens sammanträde erhålla en reviderad tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2021-12-16, § 257
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22

Digital justering

Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-06

RS AU § 75

Protokoll
Sida 27 (30)

Regiondirektörens information

Arbetsutskottets beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen uppdras att arbeta vidare enligt presenterat
upplägg med boendefrågan för flyktingar och återrapportera till
regionstyrelsen sammanträde den 27 april 2022.

Ärendets behandling under mötet

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om hur förvaltningen arbetar med
flykting- och boendesituationen.
Arbetsutskottet informeras om:
•
•
•
•

Nuläget
Ett möjligt mellanläge
Framtida läge.
Alternativa framtida arbetssätt och risker med dessa.

Arbetsutskottet enas om att regionstyrelseförvaltningen uppdras att arbeta
vidare enligt presenterat upplägg med boendefrågan för flyktingar och
återrapportera till regionstyrelsen sammanträde den 27 april 2022.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det
bifalls.

Digital justering

Nämndinitiativ regionstyrelsen
20 april 2022

Den 20 april publicerades återigen en artikel i gotländsk media som vittnar om brister i kvaliteten på
särskilda boenden som socialnämnden upphandlat och som drivs på entreprenadavtal. I detta fall en
medarbetare som vittnar om allvarliga brister, så allvarliga att hon inte längre anser sig kunna stå för
den verksamhet som bedrivs. Trots att kritik mot kvaliteten i upphandlade särskilda boenden som
drivs på entreprenadavtal det senaste halvåret återkommit upprepade gånger har socialnämnden
inte nämnvärt ändrat sitt sätt att upphandla särskilda boenden och har inte heller beslutat om att
återta boenden i kommunal regi. Vi i Vänsterpartiet anser att det nu är regionstyrelsens uppdrag i
enlighet med regionstyrelsens uppsiktsplikt att se över hur verksamheten sköts och vilka åtgärder
som krävs för att kvaliteten ska kunna återupprättas.
Vi yrkar att:
Regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av socialnämndens arbete
med upphandling och kvalitetssäkring av särskilda boenden som drivs på entreprenadavtal.
Samt utifrån översynen återkomma med förslag på åtgärder.

