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Ärendenr RS 2012/598
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 28 november 2014

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal för del av Fårö Stora Gasmora 1:55
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal med Karl-Göran Du
Rietz för del av Fårö Stora Gasmora l:SS.

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan för Fårö Stora Gasmora l:SS föreligger för antagande.
Syftet med planen är att möjliggöra bildandet av sex småhusfastigheter.
Ett förslag till exploateringsavtal har tagits fram, avtalet reglerar i huvudsak
följande:
Exploatören ska anlägga gemensam dricksvattenanläggning samt
infiltrationsanläggning för bad, dusch och tvättvatten.
Inom området ska exploatörens även anlägga gata samt vändplan.
En eller flera gemensamhetsanläggningar skall bildas för
avloppsanläggning, dricksvattenanläggning och gator.
Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas aven samfällighetsförening.
För det rätta fullgörandet av exploateringsavtalet skall en säkerhet i
form aven bankgaranti ställas på 2 400 000 kronor.
Överlåts området får exploateringsavtalet inte övertas av förvärvaren
utan regionens godkännande.

Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra när det gäller förslag till
exploateringsavtal för del av fastigheten Fårö Stora Gasmora 1:SS och föreslår
att regionstyrelsen beslutar att godkänna avtalet.
......

/

..--'\
LE{YINGSKONTORET

, )')
1/
l''''''

~rLindskog

Tf Regiondirektör

•

13
Region

Gotland
Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

236

AU §

153

Protokoll

Exploateringsavtal för del av Färö Stora Gasmora 1:55

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att godkänna upprättat förslag till
exploateringsavtal med Karl-Göran Du Rietz, nedan kallad exploatören

Till grund för rubricerat avtal ligger förslag till detaljplan för Fårö Stora Gasmora 1:55
m.fl. Exploateringsområdet utgörs av del av fastigheten Fårö Stora Gasmora 1:55, vilken
ägs av exploatören. För angöring till området måste väg tas över två fastigheter som inte
ägs av exploatören, Stora Gasmora 1:42 och 4:18.
Exploatören ska anlägga gemensam dricksvattenanläggning samt infiltrationsanläggning
för bad, dusch och tvättvatten. Exploatören anlägger även gata inklusive vändplan.
En eller flera gemensamhetsanläggningar skall bildas för infiltrationsanläggningen och
vattentäkten samt för gatan. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas aven
samfållighets förening.
Förslag på exploateringsavtal har tagits fram med fastighetsägaren till Fårö Stora
Gasmora 1:55. För det rätta fullgörande t av avtalet skall en säkerhet i form aven
bankgaranti ställas på 2400000 kronor.
Överlåts området, kan exploateringsavtalet inte övertas av förvärvaren utan regionens
godkännande.

Protokollsutdrag:
RS
Exploatören

Justerare:

i Utdragsbestyrkande:
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Anders Lindholm

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 28 november 2014

Regionstyrelsen

Adjutanten 2 Visby, köpekontrakt och exploateringsavtal för
byggande av trygghets boende
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt med Vis borg
Infanteristen 1 orgnr 556970-5717, om försäljning av fastigheten Visby
Adjutanten 2 till en köpeskilling av 3 780 000 kronor, samt att godkänna
mellan parterna upprättat exploateringsavtal.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 28 augusti 2014 (RS§252) att stödja uppförandet av
ett trygghetsboende som pilotprojekt, innebärande att
•

Ledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med PEAB Sverige, ta
fram avtal för ekonomiskt stöd i enlighet med ledningskontorets
förslag.

•

PEAB Sverige AB ska uppföra trygghets boende inom kvarteret
Adjutanten i Visby.

•

Bostäderna ska uppfylla Boverkets kriterier för erhållande av särskilt
investeringsstöd.

Ledningskontoret fick i uppdrag att utarbeta ett regelverk för
trygghetsboenden, som ska omfatta bl.a. kriterier och krav för finansiell
medverkan från Region Gotland, gemensarnhetslokal för de i huset boende,
värd/värdinna, bidragets storlek till fastighetsägaren och köhantering. Fram till
dess att ett permanent regelverk finns på plats ska följande regler gälla:
•

Bidrag för boendevärd 275000 kronor om året (för upp till
30 lägenheter), 375 000 kronor om året (för 31 - 60 lägenheter).

•

Bidrag för gemensarnhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet
finansieras med 1 600 kronor/kvadratmeter och år.

•

I övriga frågor ska Luleå kommuns regelverk tillämpas.

E-post regiongotland@gotland.se

Besöksadress Visborgsallen 19
Postadress SE-621 81 Visby
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Ärendenr RS 2014/631

Region Gotland

PEAB har sedan 2013-05-30 (RS§1S2) ett markanvisningsavtal med regionen
avseende fastigheten Visby Adjutanten 2 (tidigare del av Artilleriet 1:33).
Avtalet ger företaget möjlighet att förvärva den aktuella marken för att där
uppföra bland annat trygghetsboende. Avtalet gäller till och med 2016. I avtalet
regleras bland annat priset på marken, 900 kr/kvm BTA under förutsättning
att det bostadshus som byggs upplåts med hyresrätt till de boende.
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Fastighet som föreslås
säljas. Visby Adjutanten 2.

r
.'.

' ..
.........

1:33

' .. .........

ARTILLERIET

Här I?Jgger Gotlandshem
ryreslägenheterfor inffyttn 2015
\

/

Under hösten har PEAB och ledningskontoret fört en dialog kring
förutsättningarna för att genomföra projektet. PEAB har nu tagit fram ett
koncept för hur ett trygghets boende kan byggas och sedan överlämnas till en
hyresvärd som har för avsikt att driva boendet på ett långsiktigt sätt i enlighet
med de krav och villkor som gäller för trygghetsboende. PEAB har för avsikt
att före 31 december 2014 påbörja byggandet av två huskroppar innehållande
totalt ca 62 lägenheter som ska uppfylla Boverkets krav på trygghetsboende.
Byggnationen kommer att pågå under drygt ett år och inflyttning kan förutses
under våren 2016. PEAB har för avsikt att under byggfasen genomföra en
försäljning av fastigheten till ett lokalt fastighetsföretag som framgent kommer
att förvalta och driva trygghetsboendet. Som ett led i denna process kommer
PEAB initialt att sälja fastigheten till ett dotterbolag inom koncernen, Vis borg
Infanteristen 1 AB. Ledningskontoret föreslår därför att ett köpekontrakt
(bilaga 1) och ett exploateringsavtal (bilaga 2) tecknas med Visborg
Infanteristen 1 AB (Exploatören) i enlighet med gällande markanvisningsavtal.
Köpekontraktet som reglerar överlåtelse av fastigheten Visby Adjutanten 2,
omfattar i huvudsakligen följande:
'" För området gäller antagen detaljplan
el

Fastigheten omfattar 9 182 kvm
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• Köpeskillingen uppgår till 3 780 000 kronor (för en angiven
byggrätt om 4 200 kvm BTA).
• Köpekontraktet villkoras av att exploateringsavtal godkänns
samt att bygglov medges senast 2014-12-18.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsakligen följande:
•

Exploatören ska anlägga kvartersgata över fastigheten
Adjutanten 1, som ska vara gemensam för de båda fastigheterna.

•

Köpeskillingen baseras på en byggrätt som uppgår till 4 200 kvm
BTA i enlighet med inlämnad bygglovsansökan. Om Exploatören (eller
annan part som förvärvar fastigheten) senare avser bygga mer inom
fastigheten tas en tilläggsköpeskilling ut.

e

Kvarters- och gårdsgator samt parkering inom egen fastighet
faller på Exploatören att lösa.

•

Exploatören får vid vite inte skada eller fålla träd utan
medgivande.

•

Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att
köpekontraktet för fastigheten godkänns.

Bedömning

Ledningskontoret ser positivt på att PEAB har för avsikt att utnyt~a
markanvisningsavtalet för att uppföra trygghetsboende inom fastigheten. Den
partner som PEAB har valt att samarbeta med, Haga Invest AB, och som
framledes kommer att bli operatör när det gäller driften av boendet, bedömer
ledningskontoret som varande en seriös aktör med ambitioner om ett
långsiktigt engagemang. Haga Invest har för avsikt att ansöka om bidrag i
enlighet med regionstyrelsens beslut från 28 augusti 2014. För ändamålet har
särskilda ansökningsblanketter tagits fram (bilaga 3 och 4) där operatören kan
ansöka om beviljande av bidrag samt om utbetalning av beviljat bidrag.
Regionens kostnader för ett åtagande som omfattar stöd till driften av de ca 62
trygghetslägenheter som planeras, kan beräknas till ca 700 000 kronor per år
med start under 2016. Detta under förutsättning att den bidragsansökan som
inlämnas uppfyller gällande regelverk och kan beviljas.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen att godkänna upprättat
köpekontrakt med Visborg Infanteristen 1 AB, om försäljning av fastigheten
Visby Adjutanten 2 för en köpeskilling av 3 780 000 kronor samt att godkänna
mellan parterna upprättat exploateringsavtal.
Noteras bör dock att Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på
denna typ bostäder och de stöd som kommuner ger. I direktiven till utredning
anges bl a att "åtgärder som påverkar efterfrågesidan i ekonomin kan ofta

Ledningskontoret
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påverka konkurrensen i mindre utsträckning än åtgärder på utbudssidan" ,
vilket kan vara en signal om att utredningen kan komma föreslå att stöd ska
riktas till hyresgästen snarare än till hyresvärden. Utredningen ska lämna förslag
till betänkande i maj 2015. Utfallet kommer att påverka det sätt på vilket stöd
kan ges till detta objekt. Detaljfrågorna kring hur stöd ska ges föreslås därför
avvakta detta betänkande.

....-LEDNINGSKON':(ORET
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, nedan kallad Regionen, och
Visborg Infanteristen 1 AB, orgnr. 556970-5717 , nedan kallad Köparen, träffas
härmed följande avtal.
§1
Överlåtelse!
köpeskilling

§2
Tillträde

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Adjutaten 2, för en köpeskilling av
TREMILJONERSJUHUNDRAÅTTIOTUSEN/3 780 0001
KRONOR. Köpeskillingen baseras på en yta BTA om 4 200
kvm

Det formella tillträdet och äganderätten till fastigheten sker den
dag då regionstyrelsens beslut avseende försäljningen vinner
laga kraft, d.v.s. tre veckor efter det att regionstyrelsens
justerade protokoll har anslagits i regionens lokaler,
Visborgsallen 19. Köparens rätt till tillträde till fastigheten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har betalats.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen erläggs till fullo kontant senast på tillträdeserläggande
dagen. Köparen betalar in köpeskillingen utan föregående
debitering av Regionen. Köpeskillingen betalas till Region
Gotland, bankgirokonto 339-8328, med angivande av vad
köpeskillingen avser.
Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera sedvanlig dröjsmålsränta, diskonto eller motsvarande + 6 %, fr o m den formella tillträdesdagen t o m
dagen då köpeskillingen inbetalas på Regionens bankgirokonto.
Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
till fullo är betald. I det fall Köparen inte betalar köpeskillingen
på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter framställa
från Regionen äger Regionen rätt att häva köpet.

§4
Köpebrev och
lagfart

§5
Inskrivningar

o dyl

§6

Så snart köpeskillingen i sin helhet har betalats överlämnar
Regionen köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att
Köparen ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän
köpebrev har upprättats. De med köpet förenade lagfarts-,
inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av
Köparen.

Fastigheten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Regionen omfattas inte berörd fastighet av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella
fastighetsregistret.

19

Avgifter o dyl

2(3)
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar fastigheten betalas av kommunen för tiden fram till tillträdesdagen
och av köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning
skall gälla eventuella inkomster från fastigheten.

§7

Försäkring

Regionen förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad enligt
fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen. Skulle ersättningsgill
skada drabba fastigheten före tillträdesdagen skall detta avtal
ändå fullföljas, mot att Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas av Regionen. Faran för fastigheten
övergår på Köparen om fastigheten inte har tillträtts på grund
av köparens dröjsmål.

§8

Fastighetens
skick

Köparen har tagit del av den beskrivning över fastigheten
som har upprättats i samband med markanvisningen och
information som framgår av gällande detaljplan samt inhämtat
information från de utredningar o dyl. som har gjorts. Regionen har därmed informerat om vad den känner till om fastighetens skick. Köparen har noga besiktigat fastigheten och
godtar dess skick och avstår härmed, med bindande verkan,
från alla anspråk mot Regionen på grund av fel eller brister
på fastigheten, även om dessa skulle vara att anse som
dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

§9

Detaljplanebestämmelser

Köparen har tagit del av de bestämmelser som gäller för
byggande inom fastigheten jämte disposition av densamma.
För fastigheten gäller detaljplan, laga kraftvunnen 2013, för
bostadsändamål.
Om färre parkeringsplatser anläggs än enligt gällande
parkeringsnorm för Region Gotland åligger det Köparen att
redovisa var en utökning kan ske inom fastigheten.

§10
Fastighetsbildning o dyl

Någon fastighetsbildning är inte aktuell men däremot bildde av gemensamhetsanläggning för fastigheterna Gotland
Visby Adjutanten 1 och 2 i alternativt servitut för väg i och med
att Köparen i och med förvärvet åtar sig att anlägga kvartersgata över Gotland Visby Adjutanten 1 till Gotland Visby
Adjutanten 2.

§ 11
Servitut o dyl,
Regionen, Gotlands Energiverk AB (GEAB), Telia och fiberinskrivningsrätt operatör/förening medges rätt att inom Gotland Visby Adjutanten 2 nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya ledningar.
Dessa rättigheter får säkerställas genom ledningsrätt vid
lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning.

§12
Tilläggsköpeskilling

Om ytterligare byggnationen av bostäder inom Gotland Visby
Adjutanten 2 sker i framtiden, eller inom fastighet som
avstyckats från denna, enligt nytt bygg lov utöver ovan angivna
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4 200 kvm STA ska Köparen betala en tilläggsköpeskilling
motsvarande 900 kr/kvm STA för hyresrätt eller 1450 kr/kvm
STA för annan upplåtelseform. Om avstyckning sker från
Gotland Visby Adjutanten 2 förbinder sig Köparen att informera köparen av den nybildade fastigheten om skyldigheten
att betala tilläggsköpeskillingen till Regionen.
Tilläggsköpeskillingen som förfaller till betalning inom 20 dagar
efter beslut om bygg lov ska indexregleras med en faktor som
motsvarar medelindex av Entreprenadindex för husbyggnad
och anläggning, grupperna 211, 222, 231 och 241. Indexregleringen för tilläggsköpeskillingen ska avse perioden fr.o.m.
2015-01-01 t o m förfallodagen. Regionens rätt till tilläggsköpeskilling bortfaller femton (15) år efter tillträdesdagen.

§13
Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionstyrelsen vid Region Gotland godkänner detsamma liksom
tillhörande exploateringsavtal för exploateringens genomförande och att Köparen erhåller bygglov senast 2014-12-18.
Köparen förbinder sig att informera ev. köpare av fastigheten
eller ny ägare av bolaget om förutsättningarna och villkoren i
detta köp samt tillhörande exploateringsavtal.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Visby den

/

2014

För Visborg Infanteristen 1 AB

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den

/

2014

För Region Gotland

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Visborg Infanteristen 1 AB, org.nr. 556970-5717, nedan kallad
Exploatören, har följande avtal träffats

§1
Bakgrund

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Visby kv Adjutanten. och dess planbestämmelser och intentioner,
genomförandebeskrivning och detaljplanekarta samt
markanvisningsavtal och regionstyrelsens beslut (RS §
152, 2013-05-30). Exploateringsområdet motsvarar fastigheten Gotland Visby Adjutanten 2 samt område inom
fastigheten Gotland Visby Adjutanten 1 för anläggande av
kvartersgata till exploateringsområdet, se bifogad karta.

§2

Avtalets
giltighet

§3
Målsättning

Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen
godkänner detsamma liksom försäljning av berörd fastighet Gotland Visby Adjutanten 2. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal förfallet, varvid vardera
parten ska bära sina egna kostnader, om inte annat
överenskommes.

Området ska exploateras för bostadsbebyggelse, trygghetsboende i hyresrättsform, inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, kvartersgata m m)
enligt planförslaget och dess intentioner. Genom Exploatörens försorg ska exploateringsområdet omvandlas till ett
väl fungerande bostadsområde. Exploatören är i den mån
detta avtal inte anger annat ensam ansvarig för utförandet
och därtill hörande kostnader för samtliga arbeten som
erfordras för att nå detta mål.

§4

Överlåtelse av
fastighet

Regionen överlåter till Exploatören fastigheten Gotland
Visby Adjutanten 2, exklusive avgifter för VA-anslutning
och område för kvartersgata. Köpeskillingen betalas enligt
förutsättninganra i gällande markanvisningsavtal, dvs 900
kr/kvm BTA för hyresrätt (eller 1100 kr/kvm BTA för
annan upplåtesleform). Köpeskillingen beräknas utifrån
den yta BTA som anges i bygglovansökan.
Regionen upprättar köpekontrakt avseende Exploatörens
förvärv av fastigheten. Köpeskillingens erläggande ska ske
kontant och betalas på den i köpekontraktet angivna tillträdesdagen. I det fall att den totala bygg rätte n initialt inte
utnyttjas fullt ut ska Exploatören betala en tilläggsköpeskilling enligt förutsättningarna i upprättat köpekontrakt.
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Exploatören ska utan ersättning upplåta utrymme för befintliga eller nya ledningar genom servitut inom fastig-heten
där så är nödvändigt för såväl Regionen, GEAB, Telia
och/eller fiberoperatör/förening.
§5
Gemensamhet
sanlägning,
servitut

§6
Bebyggelse
mm inom
kvartersmark

För att nå fastigheten Gotland Visby Adjutanten 2 ska
Exploatören anlägga en kvartersgata inom fastigheten
Gotland Visby Adjutanten 1. Med anledning av att även
den fastigheten ska bebyggas för bostadsändamål ska
företrädesvis en gemensamhetsanläggning bildas alternativt annan motsvarande överenskommelse tecknas
med tillhörande servitut för väg/gata. Syftet är att säkerställa vägrätten samt drift och skötsel o dyl av kvartersgatan.
Detaljplanen möjliggör nybyggnation av bostäder. Exploatören ska, i enlighet med angivna planhandlingar och
vederbörligt bygglov, svara för all bebyggelse och alla
anläggningar på kvartersmark inom exploateringsområdet. Utformningen ska följa intentionerna i gällande
detaljplan.
Om färre parkeringsplatser anläggs än enligt gällande
parkeringsnorm för Region Gotland åligger det Exloatören
att redovisa var en utökning kan ske inom fastigheten.

§7
Tillträde

Fastigheten tillträds formellt av exploatören enligt den i
särskild upprättad överlåtelsehandling angiven tillträdesdag.
Exploatören betalar samtliga inskrivnings- och
lagfartskostnader .

§8
Undersökningar

Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska
undersökningar. Behov av sanering av mark inom fastigheten Gotland Visby Adjutanten 1 vilket kommer att ske
under hösten 2014. I övrigt har inget framkommit något
som kan anses föranleda eller tyder på att särskilda
åtgärder fordras för byggnation inom berörd fastighet.
Exploatören ansvarar för att utföra och bekosta eventuella arkeologiska undersökningar och utgrävningar
samt eventuella geotekniska undersökningar. Exploatören svarar även för andra eventuella undersökningar
nödvändiga för exploateringens genomförande och att
ansvara för eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder
p.g.a. exempelvis radonförekomst. Regionen ansvarar för
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att utföra och bekosta eventuell nödvändig marksanering.

§9

Utbyggnad,
genomförande

Exploatören ska under 2015 påbörja byggnationen av två
bostadshus för färdigställande senast under 2016.
Exploatören anlägger tomt/grönområde, kvarters-/gårdsgator och VA-anläggningar i den omfattning som krävs för
att fastigheten ska kunna fungera självständigt.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt
att anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom fastigheten.

§10
Anläggningsarbeten

Kvarters-/gårdsgator och parkering med tillhörande belysning och avvattning o dyl inom berörd fastighet utförs
och bekostas av Exploatören. Densamma anlägger och
bekostar även kvartersgata från allmän gata in till berörd
fastighet över fastigheten Gotland Visby Adjutanten 1.
Anslutning av kvartersgatan till den allmänna lokalgatan
utförs av Exploatören. Gatan/or och anslutning, som utförs och bekostas av Exploatören, ska anläggas enligt
gällande normer i AMA Anläggning med sektioner enligt
detaljplanen och/eller i övrigt enligt de krav som Regionen
ställer.
Vad som gäller för drift och skötsel samt bildande av
gemensamhetsanläggning för kvartersgata se § 5.
Regionen utför och anvisar förbindelsepunkt för VA vid
fastighetsgräns. Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av VA-ledningar inom fastigheten fram till
anvisad förbindelsepunkt. VA-ledningarna skall dimensioneras och utföras enligt VA-huvudmannens, Region
Gotlands, anvisningar. Exploatören svarar för att med en
godkänd lösning omhänderta dag- och dräneringsvattnet
så att fastigheten och bebyggelsen blir tillfredsställande
avvattnat och att dagvattnet avleds och ansluts till regionens dagvattenledningsnätet alternativ ett godkänt lokalt
omhändertagande.

§ 11
Program handlingar

Före projektering o dyl av anläggningsarbeten ska
Exploatören stämma av de krav och normer som ska
gälla för anslutning av gata och VA-nät. Avstämningen för
precisering av de krav och normer som ska gälla ska ske
med Regionen och dess samhällsbyggnadsförvalt-ning,
enheten för mark och stadsmiljö respektive enheten för
vatten och avfall. Inför projektering av anslutning av VA
och gata ansvarar Exploatören för att inhämta nöd-vändig
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teknisk data, exempelvis höjduppgifter.
Handlingar avseende de anläggningar som enligt § 10
ska utföras av Exploatören ska upprättas av densamme.
Ett exemplar av dessa handlingar ska Exploatören skicka
till Regionen och dess samhällsbyggnadsförvaltning för
granskning så snart de är slutgiltigt upprättade. Alla
arbetsritningar ska vara granskade och godkända av
Regionen innan anläggningsarbetet påbörjas. Regionen
ska ha 10 arbetsdagar för att granska handlingarna".
Under projekteringsarbetet ska samråd ske med samhällsbyggnadsförvaltningen för att uppnå samordning av
anläggningsarbetena.
Det åligger exploatören att även samråda med andra
såsom Gotlands Energi AB angående framdragande av
erforderliga elektriska ledningar och fjärrvärme samt
Telia, fiberförening/operatör m fl. ledningshavare.

§12
Kontroll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar
som exploatören ska utföra enligt § 10.
Regionen äger rätt att gentemot Exploatören utöva den
kontroll över anläggningsarbetena avseende VA- och
gatuanslutningen som enligt Byggandets Kontraktkommittes allmänna bestämmelser tillkommer
beställaren.
Sedan anläggningsarbetena färdigställts i sådan omfattning att de av Regionen kan godkännas för besiktning,
skall de av Exploatören anmälas för slutbesiktning, varom
Regionen har att bestämma. Slutbesiktning ska utföras av
en av Exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel som tagits upp i utlåtande i samband
med slut- och garantibesiktning eller som uppkommer
under garantitiden ska Exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För garantibesiktning ska gälla motsvarande
bestämmelser som för slutbesiktning. I de fall Exploatören inte fullgör de arbeten som det åligger densamme
att ombesörja enligt § 10, äger Regionen utföra vad som
brister, varvid Exploatören ska svara för åtgärdskostnaderna samt de merkostnader som Regionen härigenom
åsamkas.

§13
Säkerhet

Berörd fastighet ska exploateras för bostadsbebyggelse.
Genom Exploatörens försorg ska exploateringsområdet
omvandlas till en väl fungerande bostadsfastighet En förutsättning för ett genomförande är t ex att infrastrukturen
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byggs i form av kvartersgata med anslutning till allmän
lokalgata.
För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal
ska Exploatören senast dagen före beslut om godkännande ställa säkerhet för anläggningskostnaderna. Säkerheten
ska ställas till regionen i form aven bankgaranti till ett
värde av 350 000 kronor såsom säkerhet för den uppskattade totalkostnaderna anläggandet av kvartersgatan
samt anslutningen till allmän lokalgata.
Av denna säkerhet ska regionen, i den utsträckning anläggningen sker enligt detta avtal och regionen godkänner
desamma, återlämna säkerhet i den utsträckning som
enligt regionens bedömande är betryggande för rätta
fullgörandet av återstående skyldigheter.

§14
Upplagsplats,
vegetation

Exploatören äger inte rätt att utan skriftliga tillstånd utnyttja
regionens mark utanför exploateringsområdet för upplag
eller annat ändamål i samband med områdets bebyggande. Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som
parkeringsplats av anställd hos exploatören eller av denne
anlitad entreprenör.
Med anledning av att föreligger ett behov av att skydda
befintlig vegetation i anslutning till fastigheten enligt gjord
naturvärdesanalys ska särskild överenskommelse avseende skydd av vegetation träffas. För träd som skadats
eller fällts utan regionens medgivande utgår vite med
FEMTIOTUSENKRONOR (50 OOO:-)/st. Vid skada på mark
som angetts i anslutning till exploateringsområdet utgår vite
med FEMTUSENKRONOR (5 000:-)/m 2 .

§15
Tidplan

På begäran från Regionen ska exploatören upprätta en
tidsplan för arbetenas bedrivande. Exploatören avropar
upprättande av förbindelsepunkt senast tre månader före
önskad VA-anslutning.

§16
Kontaktorgan

Regionens kontaktorgan är enhet Mark och stadsmiljö vid
Samhällsbyggnadsförvaltningen utsedd av regionens
Ledningskontor såsom ansvarig för genomförandet av
regionens exploateringsverksamhet.

§17
Ersättningar
och tillstånd

Anslutnings- och brukningsavgifter för VA utgår i enlighet
med gällande VA-taxa för Region Gotland. Alla för
genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd,
vad det än må vara, exempelvis bygg lov ansöks och
bekostas av Exploatören.
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Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en
garanterad bygg rätt under genomförandetiden i enlighet
med detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men fastighetsägaren har ingen
garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov.
Med anledning av att exploateringsavtalet är kopplat till
ifrågavarande lagakraftvunna detaljplan upphör avtalet att
gälla i de delar som omfattas aven ändring eller ett upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex
utebliven bygg rätt eller projekterings-kostnader o dyl eller
i övrigt nedlagda kostnader för de delar som då ännu inte
har exploaterats.

§19
Överlåtelse

Exploatören får inte överlåta det här avtalet till annan utan
regionens godkännande. Om så ändå sker har Regionen
rätt att av Exploatören kräva de merkostnader som
Regionen åsamkas vid ett genomförande i enlighet med
det här avtalet och detaljplanen.
Vid överlåtelse av fastigheten är exploatören och framtida
nya ägare till fastigheten skyldiga att upplysa varje ny
ägare om åtagandena i detta avtal. Upplysningen skall
fullgöras genom att bestyrkt kopia av denna handling
överlämnas till den nya ägaren.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Visby den

/

2014

För Visborg Infanteristen 1 AB

Visby den

/ 2014

För Region Gotland
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ANSÖKAN OM KOMMUNAL SUBVENTION
FÖR ATT DRIVA TRYGGHETSBOENDE
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas är att det uppfyller kriterierna för
trygghetsboenden beslutade av Region Gotland. Kriterierna finns beskrivna i särskilt
dokument.

Kontaktuppgifter

I Kontaktperson:

Fastighetsägare:
Adress:

Telefon:

E-postadress:

Mobil:

I\'

~bmhc"n, m'l och imik'ning

Beskrivning av fastighetens och bostadens standard
Fastighetens adress:
Antal lägenheter i trygghetsboendet:
Beskrivning av fastigheten, t ex tvättmöjligheter:

Beskrivning av bostaden:

Beskrivning av närmiljön
Kommunikationer:
Service:
Grönområden:
Annat:

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Ofg nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Beskrivning av värd/värdinnas uppgifter:

Beskrivning av gemensam lokal, t ex storlek, tillgång till kök,
handikapptoalett:

Beskrivning av hur gemensamma måltider planeras:

Beskrivning av externa serviceinsatser:

Subvention som söks för gemensam lokal
Summa:

Subvention som söks för värd/värdinna
Summa:

Ange från vilken tidpunkt verksamheten är i drift

Bilagor

Vi har tagit del av region Gotlands kriterier för trygghets boende
Ort och datum

Namnunderskrift
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ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FINANSIELLT BIDRAG
FÖRTRYGGHETSBOENDE
Blankett för ansökan om region Gotlands medverkan till trygghetsboende enligt
regionstyrelsens beslut 2014-08-28, RS 252.

Datum
1. Uppgifter om fastighetsägaren (sökanden)
Fastighetsägare:
Fastighetsägarens adress
Organisationsnummer
Telefon
E-post
Kon taktperson
Telefon kontaktperson
E-post kontaktperson
2. Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning ........................... ..
Fastighetsadress ................................. .

Nybyggnadsår. .......... .
Ombyggnadsår .......... .

3. Uppgifter för utbetalning av bidrag
(se ~~~!.ll.llil,.g:.m~~!d.t2<~~ för uppgifter om hur belopp beräknas)

Antal lägenheter i trygghetsboendet
................................ st
Värd/värdinna, sökt bidrag
................................ kr
Gemensamhetslokal, sökt bidrag
................................ kr
Plusgiro, bankgiro eller kontornr för utbetalning .......................... ..
Referens som ska anges på utbetalning

4. Handlingar som ska bifogas ansökan
En handling som visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år är uppfyllt.
En handling som visar hur värd/värdinna ska tillhandahållas och användas i
boendet.

Underskrift firmatecknare

Namnförtydligande

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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INFORMATION Till SÖKANDEN
Så beräknas bidraget
Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter.
För upp till 30 lägenheter ges 275 000 kr/år.
För 31-60 lägenheter ges 375 000 kr/år.
För mer än 61 lägenheter ges 475 000 kr/år.
Bidrag för gemensamhetslokal beräknas utifrån maximalt 2 kvadratmeter per lägenhet
där varje kvadratmeter ersätts med 1600 kr per år.
För mer information om beloppen och hur de beräknas, se
·www.gotland.se/trygghets boende

Inkommen ansökan och utbetalning
Ansökan om utbetalning ska ha inkommit till kommunen inom 3 månader efter att
trygghetsboendet tagits i bruk. Utbetalningen år 1 sker inom 3 månader efter att
ansökan inkommit. Följande år (år 2 och framåt) söks bidrag 3 månader innan
utbetalningsmånaden år 1 och utbetalning kan tidigast ske under samma
utbetalningsmånad som föregående år. Med utbetalningsmånad menas den månad då
bidraget utbetalades år 1.
Mottagaren av bidraget ska förbinda sig att tmder minst ett år från det att bidraget
utbetalats:
• Använda bostäderna som bidraget avser för de ändamål som förutsattes när
bidraget beviljades
• Inte överlåta bidraget eller fastigheten till någon som avser att använda dem för
annat ändamål än det som förutsattes när bidraget beviljades.
När ansökan inkommer till Region Gotland kommer handläggare att kontrollera att
slutbevis har utfärdats samt att det fInns ett bevis för trygghetsboende som visar att
kraven för bidrag är uppfyllda.

Bifogade handlingar
Till ansökan om utbetalning ska följande handlingar bifogas:
• En handling som visar att kravet på en lägsta åldersgräns om 70 år för boende är
uppfyllt.
• En handling som visar hur värd/värdinna personal ska tillhandahållas och
användas i boendet.

Återkrav
Utbetalat bidrag kan återkrävas om
• Den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt
orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
• Bidraget av annan orsak länmats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta,
• Det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller
tagit emot bidraget borde ha insett detta, eller
• Villkoren för bidraget i övrigt inte har följts
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/541
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 28 november 2014

Regionstyrelsen

Markanvisningstävling utveckling av Burgsviks hamn.
Vinnande bidrag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att utse bidrag som inlämnats av Burgsviken
Utveckling AB som vinnare i den markanvisningstävling som udysts.
Ledningskontoret får i uppdrag att i dialog med bolaget arbeta fram ett avtal
mellan parterna med ambitionen att säkerställa att bolagets förslag för
utveckling av hamnen kan bli verklighet. Avtalet ska reglera frågor kring
överlåtelseform, ersättningar, köpeskilling samt säkerställande av allmänhetens
tillång till platsen. Ledningskontoret ska återkomma till regionstyrelsen med ett
förslag till avtal senast under hösten 2015.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2014-03-04 (RS§56) att ge lednings kontoret i
uppdrag att i samverkan med samhälls byggnads förvaltningen udysa en
markanvisningstävling för att inhämta förslag från intressenter om utveckling
av Burgsviks hamn.
En projektgrupp har arbetat fram ett underlag för en markanvisningstävling
som under juni 2014 udystes i media och på regionens hemsida. I första skedet
av denna markanvisningstävling inbjöds exploatörer att anmäla sitt intresse att
delta i den vidare processen med att utveckla Burgsviks hamn. I underlaget
angavs att regionen gärna ser att exploatören utvecklar sina ideer i text och då
tar avstamp i följande sju punkter som regionen ser som viktiga att beakta.
1. Beskriv i text ideer och förslag till utveckling och gestaltning av hamnen.
2. Beskriv i text förmåga att långsiktigt förvalta och underhålla
kaj anläggningar och andra vitala delar av hamnen.
3. Beskriv i text och markera på situationsplan omfattning av eventuella
nytillkommande byggnader och anläggningar.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org

nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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4. Hur kan allmänhetens långsiktiga tillgänglighet till hamn, bryggor,
badstrand och andra viktiga delar av området säkerställas?
5. Hur ska hänsyn tas till nuvarande verksamhetsutövare, grannar och
arrendatorer (hamnföreningen, havsbastuförerungen)?
6. Hur kan lokalsamhället och näringslivet ges möjligheter att samverka och
påverka utvecklingen av hamnområdet?
7. Kortfattat kring ekonomi och driftkalkyler.
Bidragen skulle vara regionen tillhanda senast 30 september 2014. Vid
anbudstidens utgång hade ett förslag inkommit, inlämnat av Burgsviken
Utveckling AB (under bildande). Företaget är ett lokalt non-profit
utvecklingsbolag som bildats för ändamålet. Bakom företaget står åtta lokala
föreningar och företag med verksamhet i området. Bolaget har för avsikt att
bedriva följande verksamhet: ''Bolaget skall ryra ellerjb'rväroa fast egendom eller aktier
i !YJte att medverka till utvecklingen av hamnområdet i Bur;gsvik som en oJfontligplats flir
rekreation och näringsliv samt rym ut till eller på egen hand bedriva därmedforenliga
verksamheter'~

Ledningskontoret och samhällsbyggnads förvaltningen har under hösten bjudit
in intressenten till möte som då fått möjlighet att presentera sitt förslag.
Bolaget redovisar en ideskiss som innehåller förslag till utveckling av ett antal
funktioner och verksamheter inom hamnområdet. Man har bland annat
ambitionen att utöka gästhamnens yta och servicegrad, att anlägga en
strandbrygga i viken, utöka befintlig lekplats, skapa nya parkeringsmöjligheter,
rensa vattenmassan i viken, skapa kulturverkstad och seglarskola. Hamnen ska
kunna fungera som en bas för företag som bedriver vindkraftservice till havs.
Forum Östersjön och Kalkstensfabriken har ingått en avsikts förklaring om
etablerande av ett Marint centrum i nära anslutning till det aktuella området.
Bolaget har som ambition att ta ansvar för den fysiska utvecklingen när det
gäller byggnation och underhåll och ser sig själv i en roll som framtida
fastighetsägare och uthyrare.

Bedömning

Ledningskontoret anser att det förslag som Burgsviken Utveckling AB
presenterar uppfyller huvuddelen av de grundläggande kriterier för tävlingen
som regionstyrelsen beslutat om. Det saknas en ekonomisk redogörelse och
driftkalkyler för den långsiktiga verksamheten, men ledningskontoret inser att
underlaget när det gäller framtida möjligheter för byggande varit minst sagt
knapphändigt och att det därför varit vanskligt att upprätta kalkyler kring detta.
Det inkomna förslaget är det enda förslag som inlämnats.
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Med stöd av ovan föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen ska besluta om
att ge kontoret i uppdrag att i dialog med bolaget arbeta för att ta fram förslag
till avtal mellan parterna med ambitionen att säkerställa att bolagets förslag för
utveckling av hamnen kan bli verklighet. Avtalet ska också reglera frågor kring
överlåtelseform, ersättningar, köpeskilling samt säkerställande av allmänhetens
tillång till platsen. Arbetet kan lämpligen bedrivas under våren 2015 med sikte
på att kunna redovisa ett färdigt förslag efter sommaren 2015.

LEDNINGSKONTORET
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Burgsviken Utveckling AB ub
c/o Grå Gåsen
62335 Burgsvik

2014-09-26

REGION GOTLAND

Region Gotland
62181 Visby

Förslag till utveckling av hamnområdet i Burgsvik, Öja Burgsvikshamn 1:1
Burgsviken Utveckling AB ub, ett nybildat utvecklingsbolag, lämnar härmed en
skiss till önskvärd utveckling av Burgsviks hamn . Förslaget är väl grundat hos
stiftarnas föreningar och företag och hos allmänheten genom ett offentligt
möte.
Huvudtanken är att hamnområdet skall fortsätta att vara en offentlig plats som
ger goda förutsättningar för friluftsliv och näringslivsutveckling.
Refererande till bilagda dokument önskar vi hos Region Gotland få tillfälle att
ytterligare förklara våra ambitioner och att få mÖjlighet att förhandla om ett
köp av Burgsviks hamn .

För styrelsen för Burgsviken Utveckling AB ub

~

~~
Håkan Ahlsten
ordförande
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Burgsviks hamn
- en bygdens angelägenhet
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Bakgrund
Region Gotland äger Burgsviks hamn och badplatsen. Hamnföreningen
arrenderar hamnen. Bastuföreningen arrenderar den yta där man byggt bastun
och håller nu på att uppföra en bastuanläggning med möteslokaler. Larssons
Vind och Marin bedriver verksamhet på hamnen med fokus på service åt
vindkraften. Forum Östersjön driver ett havsmiljöprojekt i Burgsviken.
Burgsviks Camping gränsar i söder till hamnen och driver där sitt företag. Alm

Equity äger restaurang Guldkaggen som ligger inom hamnområdet. Gotlands
Kalkstensfabrik gränsar i öster till hamnområdet och företaget äger ett relativt
stort markområde i anslutning till stranden. Hoburgs Näringslivs
Intresseförening har som mål att stödja näringslivets utveckling på Storsudret.
Alla åtta föreningarna/företagen har intresse av att Burgsviks hamn stannar i
lokal ägo, att hamnen blir fortsatt offentlig och att hamnen blir en hemvist för
näringslivets utveckling på Storsudret. Föreningarna och företagen har bildat
ett lokalt utvecklingsbolag med namnet Burgsviken Utveckling AB.
Region Gotland har beslutat sälja hamnen. Ett möte hölls den 20 november
2013 i Burgsvik där Region Gotland förde samtal med representanter för
intressenterna ovan. Intressenterna beskrev sina respektive verksamheter och
intressen i hamnen och satte i utsikt att bilda det gemensamma
utvecklingsbolaget som part i de fortsatta förhandlingarna. Region Gotland
meddelade att man skulle se över möjligheterna att utarbeta en så kallad
markanvisningsplan inkluderande badplatsen.

Burgsviken Utveckling AB - ett lokalt utvecklingsbolag
På Gotland finns nu åtta etablerade utvecklingsbolag. I huvudsak är bolagens
mål att skapa förutsättningar för den egna socknens (socknarnas) näringsliv och
service att utvecklas. Detta görs genom att förvalta fastigheter som kan hyras
ut till föreningar och företag.
Bolagen är så kallade non-profit-bolag. Det innebär att aktieägarna inte får
någon ekonomisk utdelning på sina aktier. Rösträtten är begränsad till 10% av
de vid bolagens stämmor närvarande aktierna med avsikten att ingen enskild
ägare skall bli dominerande. Aktier kan säljas först efter det att övriga
aktieägare först fått möjligheten att förvärva dem.
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Utvecklingsbolagen "kommunicerar" med statsstöds reglerna innebärande att
bolagen, till skillnad från andra privata aktiebolag, kan söka regionala,
nationella medel och stöd från EU.
I det fall ett köp av hamnen kommer ske, avser Burgsviken Utveckling AB att
genomföra en nyemission.
Bolagets verksamhets paragraf lyder:
Bolaget skall hyra eller förvärva fast egendom eller aktier i syfte att medverka till
utvecklingen av hamnområdet i Burgsvik som en offentlig plats för rekreation och
nöringsliv samt hyra ut till eller på egen hand bedriva därmed förenliga verksamheter.

Arbetets gång
Samtliga föreningar och företag har inom sina egna organisationer utarbetat
synpunkter på hamnens utveckling. Dessa har processats i bolagets styrelse och
ett gemensamt koncept har utarbetats.
Arkitekten Kjell Mejhert, Reflex, har med utgångspunkt från våra synpunkter
tagit fram några skisser.
Den 24 september hölls ett öppet möte i Burgsvik med ca 75 intresserade
medborgare. Där framkom flera goda ideer och mötet var enigt om att
konceptet var mycket bra.

Övergripande aspekter
Hamnområdet är i den fördjupade översiktsplanen, FÖP:en, tänkt att kunna
vara en plats för utveckling av hela Storsudret. Vi ser många möjligheter i
hamnen som en offentlig mötesplats och en plats för näringsutveckling och
utveckling av friluftslivet - både för de fastboende och deltidsboende.
Om hamnen skall utvecklas är avsikten att ge hamnen ett övergripande
estetiskt "uttryck". Konst och kultur skall ha sin plats i konceptet. Den
mångåriga sandstensnäringen historia skall exponeras och bidra till detta.
Trafiksituationen skall regleras. Den förhärskande aspekten är att Hamnvägen i
framtiden bör få status som "villagata" och den anslutande trafiken till hamnen
från väg 142 bör ske söder om bebyggelsen.

6

Verksamheten framöver - se bifogade bilder
Bolaget tar ansvar för den fysiska utvecklingen - dvs byggnationer och
strukturer. Bolagets kommer att fungera som fastighetsägare och uthyrare. De
verksamheter som kommer att verka i hamnområdet beslutar alltså själva om
interna driftfrågor.
De olika verksamheternas fysiska placering kommer i stort att vara desamma.
Den del som benämns "industrihamn" kommer att disponera den yttersta
delen. Gästhamnen kommer att utökas. Servicegraden i gästhamnen kommer
att öka och därmed attrahera fler besökare.
En ny strandbrygga kommer att anläggas för att förbinda hamnområdet med
Kalkstensfabrikens område - se nedan. Viken mellan hamnen och
Kalkstensfabriken skall göras fri från slam.
Lekplatsen på hamnens västra sida skall utökas.
Nya parkeringsmöjligheter skall skapas.
Vissa ytor skall ge plats för utomhusaktiviteter och kultur.
Gotlands Kalkstensfabrik och Forum Östersjön avser att på fabrikens område
etablera ett Marint Centrum. Hit skall Forum Östersjön flytta från Vamlingbo.
Marina klassrum skall etableras för att kunna härbärgera studenter och
folkbildningsverksamhet. Kulturverkstäder skall skapas. Andra aktiviteter som
ges plats är seglarskolor och kanoting. Upplagsplats för vindkraftservice skall
finnas här liksom möjligheter till uppställning av båtar. Anläggningen kommer
att ha distansoberoende arbetsplatser. Forum Östersjön och Kalkstensfabriken
har upprättat en avsiktsförklaring utifrån detta koncept.

q
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Stenfabriken I Marint centrum
- Forum Östersjön
- marina klassrum IKTH,Campus mfl
- seglarskolor
- kulturverkstäder
- lokaler för vindkraftsservice
arb.platser distansarbete
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Burgsviken Utveckling AB
Minnesanteckningar från informationsmöte för allmänheten
2014-09-24 iStrandkyrkan, Burgsvik.
Närvarande från styrelsen var Håkan, lan, Ewa och Margret.
Mellan 60-70 personer från bygden kom till mötet.
Håkan gav en kort återblick på hur det kom sig att vi bildat ett utvecklingsaktiebolag
med syfte att köpa Burgsviks hamn av regionen. Vidare beskrev han proceduren som
lett fram till det förslag till utveckling av hamnen som vi kommer att presentera.
Jan visade sedan dels egna, dels arkitekt Mejherts bilder på hur vi tänkt oss olika
möjligheter till aktiviteter i hamnen och dess närhet. Därefter gavs tillfälle till
diskussion, frågor och förslag under och efter kaffet. Många frågor och positiva ideer
kom fram - de presenteras här utan inbördes ordning:

TRAFIK:
Sommartid måste något göras åt trafiken/parkeringsmöjligheterna.
Kollektivtrafik med busshållplats vid hamnen.
Enkelrikta Hamnvägen och skapa möjligheter att köra därifrån på parallell väg söder om
Hamnvägen bakom villaraden.
Tala med regionen om att kunna använda deras mark söder om Burgsviks Camping till
parkering sommartid och ev. båtuppställningsplats vintertid.
Fri parkering på hamnen vintertid.
Plats för helikopterplatta.
GÄSTHAMN/HAMN:
Kan behöva muddras för större djup i hamnbassängerna.
Vågbrytarna mot nordost ska ligga längre ut så gästhamnen blir större med plats för fler
båtar. T.ex. i en båge från Rolands udde mot pirens yttre klack.
Bygga ut en pir norr om Stenfabrikens lagerplats vilket dels ger plats för fler båtar, dels
skapar lugnare vatten i hamnen.
Tankningsmöjligheter för båtar i hamnen
Om marinan utvecklas bör det finnas uppställningsplatser för båtar.

MERVÄRDE/ EN UNIK HAMN
Hamnen bör ges ett eget konstnärligt uttryck - vid utformningen bör plats lämnas för
bygdens konstnärer.
Skulpturpark.
TRIVSEL:
Lusthus, bänkar, växter längs träbryggan.
Badhytter
Cykelställ
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ANSVAR:
Det ställdes frågor kring vem som får ansvar för hopptorn, renhållning, badstrand,
hamnens skick o.s.v. Får bolaget köpa hamnen blir ytterst styrelsen ansvarig.
INSPIRATION:
Tanums kommun har en ide om att utveckla Fjällbacka hamnområde på ett positivt och
hållbart sätt. Vi uppmanades att ta del av deras ideer via hemsidan.
ÅRET RUNT:

Efter mötet kom flera önskemål om att vi måste tänka på att skapa möjligheter för
aktiviteter under hela året, ex vintersporter.
Hela mötet präglades av positiv stämning och vi fick ett unisont JA på frågan om man
ansåg att vi ska fortsätta på den inslagna vägen.
Återstår att bestämma hur vi ska ta med de bärande ideer vi fick med oss till
presentationen för regionen.
Margret antecknade

15

Avsiktsförklaring

Parter:
Gotlands Kalkstensfabrik AB
Hamnvägen 28
623 35 Burgsvik
Forum Östersjön, ideell förening
Vamlingbo Prästgård 305,
62331 Burgsvik

Parterna har överenskommit om, i det fall ägandet av Burgsviks hamn övergår
från Region Gotland till det nybildade bolaget Burgsviken Utveckling AB, att
verka för inrättandet av ett Marint Centrum på den fastighet som ägs av
Gotlands Kalkstensfabrik.
Detta centrum planeras bland annat innehålla:
- Forum Östersjöns utställning som nu finns vid Vamlingbo Prästgård
- Marina klassrum att brukas av universitetet, högskolor och
folkbildningsorganisationer
- Kulturverkstäder
- Lokaler för vindkraftsservice
- Lokaler för seglarskolor
- Arbetsplatser för distansarbete

Burgsvik den 16 september 2014

Simon Lindberg
Gotlands Kalkstensfabrik

Jan Larsson
Forum Östersjön
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Burgsviken Utveckling AB ub
c/o Grå Gåsen
62335 Burgsvik

2014-09-26

Region Gotland
62181 Visby

Förslag till utveckling av hamnområdet i Burgsvik, Öja Burgsvikshamn 1:1
Burgsviken Utveckling AB ub, ett nybildat utvecklingsbolag, lämnar härmed en
skiss till önskvärd utveckling av Burgsviks hamn. Förslaget är väl grundat hos
stiftarnas föreningar och företag och hos allmänheten genom ett offentligt
möte.
Huvudtanken är att hamnområdet skall fortsätta att vara en offentlig plats som
ger goda förutsättningar för friluftsliv och näringslivsutveckling.
Refererande till bilagda dokument önskar vi hos Region Gotland få tillfälle att
ytterligare förklara våra ambitioner och att få mÖjlighet att förhandla om ett
köp av Burgsviks hamn.

För styrelsen för Burgsviken Utveckling AB ub

Håkan Ahlsten
ordförande

17

Ledningskontoret
Anders Lindholm

Ärendenr RS 2014/282
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 10 december 2014

Regionstyrelsen

Ansökan om markanvisning för nytt äldreboende i Visby
Förslag till besl ut

Regionstyrelsen avslår Hemsös begäran om markanvisning för ett äldreboende
men är positiv till dialog i frågan. Som ett led i detta hänvisas till den
hyresavtalsupphandliog för äldreomsorgsplatser som regionen inleder inom
kort.

Bakgrund

Heni.sö Fastighets AB har i skrivelse till region Gotland inkom.ni.it med
ansökan om anvisning av mark för uppförande av ett äldreboende. Företaget
har för avsikt att i nära dialog med regionen planera och uppföra ett sådant
äldreboende i syfte att qli långsiktiga ägare av detsamma. Man är också beredda
att i nåra ~nslutning.uppföra ttygghetsbostäder.
Socialnämnden har i sin lokalförsörjningsplan för 2014-2019 bland annat
aviserat behov av 50 äldreomsorgsplatser i Visby under 2017.
Ledningskontoret har utrett frågan kring hur dessa platser ska förverkligas.
Regionstyrelsen har 30 oktober 2014 beslutat att ge ledningskontoret i uppdrag
att i samråd med tekniska nämnden inleda en hyresavtalsupphandliog för att
kunna ha ett boende i drift under 2017. Regionstyrelsen gav även
ledningskontoret i uppdrag att samråda med byggoadsnämnden kring lämpliga
redan planlagda markområden att erbjuda anbudsgivare inom ramen för
upphandliogen. Ledningskontoret anser att den process som påbörjats
kommer att innebära att behovet av äldreomsorgsplatser enligt socialnämndens
bedömning kommer att kunna täckas. Det finns i detta läge inga skäl för att
direktanvisa mark för ändamålet.
När det gäller mark för byggande av ttygghetsbostäder har regionstyrelsen
tidigare beslutat om villkor för bidrag av denna typ av bostäder. Under våren
avser ledningskontoret att föreslå att genomföra markanvisning av delar av
kvarteret Sergeanten inom A 7 och kontoret ser gärna att Hemsö deltar i denna

Besöksadress VIsborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Region Gotland

markanvisningstävling där även företagets ideer kring trygghetsbostäder
bedöms kunna inrymmas.
Bedömning

Ledningskontoret ser positivt på Hemsös ambitioner och vilja till dialog kring
äldreboenden på Gotland. Kontoret föreslår dock att regionstyrelsen avslår
Hemsös begäran om markanvisning för ett äldreboende och istället hänvisar till
den hyresavtalsupphandling för ett särskilt boende som regionen kommer att
inleda inom kort.

Ledningskontoret
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Ledningskontoret
Anders Lindholm

1 (4)

Datum 10 december 2014

Regionstyrelsen

Kv Sergeanten - inriktning för markanvisningstävling
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en
markanvisning av redovisade delar av pianområdet för kv Sergeanten med
följande inriktning.
•

Markanvisningstävlingen ska omfatta angivet område enligt plankarta i
bilaga 1.

•

Tekniska nämnden ges i uppdrag att pröva huruvida en sänkning av
gällande P-norm kan tillämpas, t ex i kombination med bilpoo!.

•

Lägsta pris för mark ska vara 1450 kr/kvm BTA

•

Hyresrätter ska kunna premieras vid utvärderingen

•

Utvärdering av inkomna anl:ilJd/ förslag kan lämpligen ske utifrån tre
kriterier - pris, gestaltning samt ekologisk och social hållbarhet
inkluderande framtida boendekostnader.

Bakgrund

En detaljplan för del av A 7 -området inom fastigheten Visby Artilleriet 1:33
(kv Sergeanten) har under sommaren 2014 varit ute på samråd. Planförslagets
syfte är att stimulera utvecklingen av A 7 -området genom att möjliggöra
byggandet av olika typer av bostäder med varierade boendeformer. Planen
poängterar vikten aven attraktiv livsmiljö genom att bevara de höga kvaliteter
det närliggande A 7 -flUtet har och som flitigt utnyttjas för promenader, motion
och rekreation. Ledningskontoret har tidigare i beredningen av ärendet infår
regionstyrelsens yttrande gjort bedömningen att planförslaget är i linje med de
intentioner som redovisas i de övergripande planetingsdokumenten om att
fortäta Visby. Kontoret konstaterade samtidigt att exploatetingsgraden kan
komma att begränsas av att inte tillräckligt antal parkeringsplatser kan anläggas.

Besöksadress VIsborgsallen 19

E-post reg!ongotland@gotland.se

Postadress SE-62! 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000·0803
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~Gotland
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Regionstyrelsen tillstyrkte samrådsplanförslaget i beslut 2014-08-28 (RS§237).
Ledningskontoret gavs samtidigt i uppdrag att ytterligare utreda:
•

Exploateringsgradens effekt på hyresnivån,

•

Investeringskostnader utanför projektplan,

•

Förändring av regelverk kring bostäder och flygbuller, samt

•

Gällande parkeringsnonn och dess konsekvens på
produktionskostnaden.

Ärende
Exploateringen av yttre A 7 ska ses som en helhet där såväl kv Adjutanten, kv
Sergeanten som kv Malajen ingår. Detaljplanen för kv Adjutanten är antagen
sedan tidigare och det pågår för närvarande bostadsbyggande inom denna
detaljplan (Gotlandshem). Kvarteret Malajen omfattar bland annat mark för
förskola, radhus/småhus och här beräknas att en färdig plan kan finnas
framme under våren 2015. Planförslaget för kv Sergeanten uppskattas omfatta
ca 30 000 kvm BTA, motsvarande 300 lägenheter. Tillsammans beräknas att
befintliga, pågående och kommande detaljplaner inom yttre A 7 kommer att
omfatta omkring 50 000 kvm BTA, motsvarande 500 lägenheter. Dessutom
kommer mark för industri, kontor och handel att skapas.
Kostnaderna för att bygga gemensam infrastruktur inom yttre A 7 beräknas
komma att uppgå till omkring 50 mkr. Om exploateringsområdet även ska
bidra till utbyggnaden av cirkulationsplatser vid Stenhuggaren/St Törnekvior
och Allegatan/St Törnekvior uppgår nödvändiga investeringsmedel till ca 60
mkr. Dessa investeringsmedel beräknas komma att behöva tas i anspråk under
perioden fram till 2018 enligt upprättad kalkyl i exploateringsplanen. För kv
Adjutanten har delar av marken anvisats till ett markpris om 900 kr/kvm BTA.
För att exploateringskalkylen ska kunna balansera investeringskostnader med
intäkter från markförsäljning, krävs ett markpris om minimum 1450 kr/kvm
BTA för resterande mark som anvisas inom kommande detaljplaner.
När det gäller exploateringsgraden konstateras att denna har en viss effekt på
boendekostnaderna (hyra, månadskostnad) och att byggherren kan spara en del
på att tillåtas bygga mer inom samma yta. Om besparingen kommer de boende
till del skulle en måttlig ökning av exploateringsgraden (+10%) kunna ge de
framtida hyresgästerna/bostadsköpama en viss sänkning av boendekostnaden
(ca 100 kr/mån). Inom ramen för utredningen har en arbetsgrupp tittat på
möjligheterna att åstadkomma en högre exploateringsgrad, utan att göra avkall
på de höga ambitionerna som planförslaget har när det gäller att skapa en
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attraktiv livsmiljö samt bevara områdets höga kvaliteter med tillgång till
bostadsnära natur. En väg att ge exploatörerna möjlighet att bygga mer vore att
sänka kraven på antalet parkeringsplatser per bostad. En sänkning av
parkeringsnormen påverkar även byggherrens produktionskostnad positivt,
vilket kan vara positivt för boendekostnaderna. En sådan åtgärd kan dessutom
vara positiv ur ett hållbarhetsperspektiv, fårre parkeringar kan ge ett minskat
bilåkande, ökat motionerande/ cyklande och därmed ge effekter på såväl
skadliga utsläpp som folkhälsa. Lämpligt kan vara att istället för p-normens 1,2
platser per lägenhet om 75 kvm, tillämpa krav på 1,05 p-plats per lägenhet.
När det gäller frågan kring ett förändrat regelverk för flygbuller, har förslag till
nya regler presenterats i förslag till "Förordning rörande Trafikbuller".
Regionen har yttrat sig om detta till Regeringen och avvaktar även beslut i
tillståndsprövningen av Visby Airport och även Trafikverkets ställningstagande
i utpekandet av område av riksintresse för den civila flygtrafiken på Visby
Airport. Konsekvenserna av hur dessa beslut kan förändra dimensionerande
bullerkurvor är i nuläget svårt att ha en uppfattning om.
Bedömning

När nu detaljplanen för Sergeanten har varit på samråd föreslår
ledningskontoret tekniska nämnden bör ges i uppdrag att genomföra en
markanvisning. Kontoret anser att hela pianområdet omfattande mer än 30 000
kvm BTA för bostäder och industri/handel/kontor inte kan markanvisas vid
ett och samma tillfålle. Förslaget är därför att genomföra en markanvisning
som omfattar de fyra norra kvarteren inom planen (se plankarta bilaga 1).
Denna del av pianområdet omfattar drygt 30 000 kvm mark och beräknas
kunna möjliggöra för knappt 20000 kvm BTA (ca 200 Igh). Det bör även ges
möjlighet för exploatörer att bjuda på del av dessa fyra områden. Sammantaget
föreslår ledningskontoret att tekniska nämnden ges följande kriterier att
tillämpa vid genomförande av markanvisningstävling.
•

Markanvisningstävlingen ska omfatta angivet område enligt plankarta i
bilaga L

e

Tekniska nämnden ges i uppdrag att pröva huruvida en sänkning av
gällande P-norm kan tillämpas, t ex i kombination med bilpool.

•

Lägsta pris för mark ska vara 1450 kr/kvm BTA

•

Hyresrätter ska kunna premieras vid utvärderingen

•

U tvärdering av inkomna anbud/ förslag kan lämpligen ske utifrån tre
kriterier - pris, gestaltning samt ekologisk och social hållbarhet
inkluderande framtida boendekostnader.
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Ledningskontoret

4 (4)

Region Gotland

Med stöd i ovan föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen ger uppdrag till
tekniska nämnden om att genomföra en markanvisning av redovisade delar av
pIanområdet för kv Sergeanten.
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RS 2014/577
Tjänsteskrivelse
24 november 2014

Regionstyrelsen

Remissyttrande över
En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar yttrande enligt upprättat förslag (bilaga).
Sammanfattning

Med ~änstekoncession avses det förhållandet att någon ges möjlighet att driva
en offentlig anläggning varvid intäkterna kommer från nyt~arna av
anläggningen (t.ex. Visby gästbåtshamn) och inte från skattebetalarna.
Objektivitetsprincipen och god hushållning motiverar att den som vill driva
anläggningen får konkurrera med andra om uppdraget. Företeelsen är
emellertid kortfattigt reglerad idag. Det finns dock ett nytt EU -direktiv på
området. Region Gotland har nu inbjudits att lämna synpunkter på
Genomförandeutredningens slutbetänkande En lag om upphandling av
koncessioner (SOU 2014:69) om hur direktivet skall genomföras.
Region Gotland har nyligen i ett remissyttrande lämnat synpunkter på
Genomförandeutredningens betänkande och departementspromemorian Nya
regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25). Dessa synpunkter bör
åberopas med vederbörliga ändringar även över förvarande slutbetänkande.
Det föreslås en regelring även av det som inte måste regleras enligt EUdirektivet. Region Gotland föreslås avstyrka förslaget bLa. med hänsyn till att
det får anses vara ett onödigt intrång i den kommunala självstyrelsen (se vidare
i förslaget till svar).
Ledningskontoret

L

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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RS 2014/577

Regionstyrelsen
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vt o--e17 december 2014

Socialdepartementet

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)
Er beteckning S2014/6965/RU

Region Godand som inbjudits att lämna synpunkter på
Genomförandeutredningens slutbetänkande En lag om upphandling av
koncessioner (SOU 2014:69) får anföra följande.
Allmänt

Region Godand har nyligen i remissyttrande lämnat synpunkter på
Genomförandeutredningens betänkande och departementspromemorian Nya
regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25). Dessa synpunkter
lämnas med vederbörliga ändringar även över förvarande slutbetänkande.
Avsnitt 9 Regler för det ej direktivstyrda området och för sociala
tjänster och andra särskilda tjänster

Region Godand avstyrker förslagen att frivilligt underkasta ~änstekoncessioner
under tröskelvärdet en direktivnära reglering. En sådan reglering för den
kommunala sektorn får anses vara ett onödigt intrång i den kommunala
självstyrelsen. Det är inte belagt av utredningen att det förekommer behov aven
sådan reglering. Avgränsningar mellan upphandling, koncession och
verksamhetsbidrag behöver dessutom först bättre särskiljas. Skulle behov aven
reglering ändå anses föreligga, bör den regleringen inte utformas för att
möjliggöra analogislut med det direktivstyrda området. Istället bör en klar
katalog över förment antastliga och därmed angripbara åtgärder övervägas.
Regionstyrelsen

Åke Svensson
ordförande

Per Lindskog
Tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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En lag om upphandling
av koncessioner

Slutbetänkande av Genomförandeutredningen
Stockholm 2014

--ii-STATENS OFFENTLIGA
UTREDNINGAR

SOU 2014:69

I
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Sammanfattning

I delbetänkandet, SO U 2014:51, redovisade Genomförandeutredningen författningsförslag som· sYftade till' att genomföra
delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av
den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande
av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17lEG. I
departementspromemorian Nya regler om upphandling, Ds
2014:25, föreslås en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag
om upphandling inom försörjningssektorerna. I promemorian har
Genomförandeutredningens författningsförslag införts i dessa nya
lagar, som alltså utgör en sammanhållen version av det
utredningsarbete som genomförts inom Regeringskansliet och av
Genomförandeutredningen.
I utredningens uppdrag ingick även att överväga en lag om
upphandling av koncessioner i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om
tilldelning av koncessioner, vilket direktiv innehåller regler om
tilldelning av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. I nu
föreliggande slutbetänkande redovisar utredningen sitt förslag till
en sådan lag.
Frågan om direktivreglering av förfarandet vid tilldelning av
koncessioner har varit föremål för kommissionens överväganden
under lång tid. Tidigare försök att åstadkomma sådana direktiv har
inte kunnat slutföras. Först genom parlamentets och rådets beslut
under våren 2014 föreligger ett sådant direktiv.
Direktivet omfattar tilldelning av både byggkoncessioner och
tjänstekoncessioner. Det som är utmärkande för en koncession är
att vederlaget för anskaffningen utgörs av rätten att utnyttja
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Sammanfattning

SOU 2014:69

byggnadsverket eller tjänsterna som är föremål för koncessionen
eller av dels en sådan rätt, dels betalning. Det är alltså fråga om en
överenskommelse med en leverantör om att denne får möjlighet att
ta betalt för sin leverans genom att helt eller delvis få ersättning för
den genom t.ex. att ta ut en avgift från dem som nyttjar byggnadsverket eller tjänsten. Ett exempel kan vara att en entreprenör anlagt
en väg och tar ut vägavgift eller att en restaurang åtagit sig att t.ex.
driva en personalmatsal hos en myndighet och har möjlighet att ta
betalt av restaurangens gäster.
Byggkoncessionerna har redan tidigare varit i någon mån
direktivreglerade genom direktivet om offentlig upphandling, vilket
genomförts genom nu gällande lag om sådan upphandling. Tjänstekoncessionerna är däremot uttryckligen undantagna från nu
gällande upphandlingsdirektiv, men omfattas dock av de allmänna
principerna för upphandling vilka härleds ur fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Genom nu
föreliggande direktiv kommer emellertid både bygg- och tjänstekoncessioner att utsättas för viss särreglering vad avser tilldelning
av sådana koncessioner.
Direktivet har samma struktur som övriga direktiv inom skilda
upphandlingsområden. Vad som dock är ett tydligt särdrag hos
direktivet är att det inte innehåller några detaljerade regler över
huvud taget utan i stället ger de upphandlande myndigheterna och
enheterna full frihet att organisera förfarandet för val av koncessionshavare i enlighet med de allmänt hållna reglerna i direktivet.
Dessa regler går i huvudsak ut på att EUF-fördragets allmänna
principer ska iakttas, dvs. om likabehandling, icke-diskriminering,
ömsesidigt erkännande, öppenhet och proportionalitet. Genom
direktivet kommer också upphandling av koncessioner att kunna
bli föremål för överprövning i enlighet med· vad som anges i
specialregleringen därom, dvs. enligt de s.k. rättsmedelsdirektiven.
Vad gäller förfarandet är det alltså myndigheten eller enheten
som har att bestämma hur detta ska gå till, så länge de allmänna
principerna iakttas. Däremot är det ett oavvisligt kravatt principen
om öppenhet iakttas genom att tilldelningen dels offentliggörs i
förväg, dels att tilldelningsbeslutet också offentliggörs samt
slutligen resultatet av förfarandet.
Trots att det är fråga om direktivregler som innefattar endast
grundläggande och allmänna hänsyn har direktivet gjorts tillämpligt
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endast för sådana tilldelningar som uppgår minst till ett tröskelvärde om 5 186 000 euro, dvs. drygt 45 mnkr. Vad gäller vissa s.k.
sociala tjänster och andra sådana tjänster av mera personlig natur
gäller enligt direktivet endast reglerna om offentliggörande och
rättsmedel. Direktivet innefattar också undantag för vissa
verksamheter inom t.ex. elektronisk kommunikation, vatten och
verksamheter som är direkt konkurrensutsatta.
Eftersom det är fråga om ett självständigt direktiv för koncessioner genomförs reglerna i konsekvens med tidigare lagstiftningsarbete genom en särskild slag, på samma sätt som sedan år 2007
gäller för upphandling av varor m.m. (LOU), för upphandling
inom försörjningssektorerna (LUF) och sedan 2011 för upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Utredningen föreslår alltså att direktivet genomförs genom en särskild
lag om upphandling av koncessioner (LUK). Lagtexten utgör ett så
direktivnära genomförande som möjligt. LUK ansluter därutöver
också helt till den lagtekniska struktur som förestavas av de nya
upphandlingslagar som föreslås i departementspromemorian Ds
2014:25.
Mycket av det som LUK innehåller motsvarar alltså vad som
föreslås gälla också för övriga upphandlingsområden vad avser
allmänna principer, uteslutning av leverantörer, val av anbud, och
miljöhänsyn och sociala hänsyn samt hänsyn till arbetsrättsliga
förhållanden och villkor.
Eftersom direktiven - och alltså också LUK - dock innebär att
det för koncessionsupphandlingens del inte finns några detaljerade
förfaranderegler ens för sådana upphandlingar som uppgår till eller
överstiger det betydande tröskelvärde som nämnts ovan har
utredningen funnit att det inte vore ändamålsenligt att föreslå en
motsvarighet till dagens regler för s.k. direktupphandling som
gäller för övriga upphandlingsområden och som avser dels upphandlingar under tillämpligt tröskelvärde, dels vissa särskilda
tjänster. Det innebär att utredningen föreslår endast grundläggande
regler för förfarandet också avseende sådan upphandling.
I de nya upphandlingsregler som föreslagits i utredningens
delbetänkande och i departementspromemorian lämnas utrymme
för upphandlande myndigheter och enheter att vid upphandlingar
ta miljöhänsyn och sociala hänsyn m.m. på ett tydligare sätt än vad
som redan gäller i dag. Det synes rimligt att bedöma att det
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SOU 2014:69

utrymme som redan tidigare funnits nu i direktivet dels tydligare
utformats, dels blivit större. Motsvarande större utrymme har
överförts från direktivet till det i detta slutbetänkande föreliggande
förslaget.
LUK utgör alltså ytterligare en upphandlings lag, med avvikelser
från de övriga upphandlings lagarna endast i de avseenden som
huvudsakligen föranleds direkt av direktivets ordalydelse. Reglerna
i övriga delar motsvarar vad som också föreskrivs i de andra upphandlingslagarna, vilket bl.a. innebär att den direktivbundna
specialregleringen beträffande överprövning, upphandlingsskadeavgift m.m. blir tillämplig för upphandling av koncessioner.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 25 november 2014

Regionstyrelsen

Remiss - Promemorian Överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring (Os 2014:34)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen förslås tillstyrka den föreslagna lagförändringen.

Bakgrund

Regionen har som en av drygt 30 kommuner/regioner beretts tillfälle att lämna
synpunkter på departementspromemoria Överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring.
I promemorian föreslås en ny lag om överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring, som tydliggör förutsättningarna kring ett överlämnande och som ger
bättre möjligheter till tillsyn. Förslaget syftar till att förbättra allmänhetens
möjligheter till insyn och tillgång till allmänna handlingar när verksamheter
som tidigare bedrivits av stat och kommun tas över av enskilda organ.
Förslaget innebär bl.a. att det innan ett beslut om överlämnande fattas ska
klargöras att informationen i handlingarna som begärs överlämnade inte kan
överföras på något annat sätt, t.ex. genom att handlingarna kopieras.
Det föreslås också att det ska fInnas en arkivbeskrivning och arkivförteckning
för de handlingar som ska överlämnas. Dessutom föreslås att beslut om
överlämnande och förvaring ska föregås aven ansökan, och att det ska bli
möjligt att fatta beslut om en längsta förvaringstid.
Genom förslaget utökas även arkivmyndigheternas möjligheter till tillsyn, bl.a.
föreslås att enskilda organ årligen ska rapportera sin planering och kontroll av
förvaringen till en arkivmyndighet.
Det föreslås också att tillsynsverksamheten ska kunna ftnansieras
genom avgifter.
Bedömning

Det är generellt positivt att det blir tydligare reglering av området, och att insyn
och tillgång till allmänna handlingar säkerställs.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Region Gotland

Vilken direkt påverkan lagförändringen får på sikt för regionen är oklart, men
det bedöms i nuläget inte innebära vare sig tillkommande ansvar eller
kostnader.
Samråd har skett med regionarkivet.

\

Ärendenr RS 2014/534

Regionstyrelsen

Handlingstyp Remissyttrande
Ert Dnr Ku2014/1492RFS
Datum 17 december 2013

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss. Promemoria om Överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring DS 2014:34
Region Gotland instämmer med huvuddragen i promemorian och anser det
generellt positivt med tydligare reglering av området, och att insyn och tillgång
till allmänna handlingar säkerställs.

Åke Svensson
regionstyrelsens ordförande

Per Lindskog
t.f. regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Sammanfattning

Lagen (1994: 1383) om överlämnande av allmänna handlingar till
andra organ än myndigheter för förvaring reglerar förvaring av
allmänna handlingar i de fall offentlig verksamhet förs över till ett
enskilt organ. I promemorian föreslås en ny lag om överlämnande
som tydliggör
av allmänna handlingar för
förvaring,
förutsättningarna kring ett överlämnande och som ger bättre
möjligheter till tillsyn. Förslaget syftar till att förbättra
allmänhetens möjligheter till insyn och tillgång till allmänna
handlingar när verksamheter som tidigare bedrivits av stat och
kommun tas över av enskilda organ.
Förslaget innebär bl.a. att det innan ett beslut om överlämnande
fattas ska klargöras att informationen i handlingarna som begärs
överlämnade inte kan överföras på något annat sätt, t.ex. genom att
handlingarna kopieras. Det föreslås också att det ska finnas en
arkivbeskrivning och arkivförteckning för de handlingar som ska
överlämnas. Dessutom föreslås att beslut om överlämnande och
förvaring ska föregås aven ansökan, och att det ska bli möjligt att
fatta beslut om en längsta förvaringstid.
Genom förslaget utökas även arkivmyndigheternas möjligheter
till tillsyn, bl.a. föreslås att enskilda organ årligen ska rapportera sin
planering och kontroll av förvaringen till en arkivmyndighet. Det
föreslås också att tillsynsverksamheten ska kunna finansieras
genom avgifter.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015. Den
nuvarande lagen ska dock gälla till och med den 31 december 2016
för de enskilda organ som förvarar handlingar med stöd av ett
beslut om överlämnande och förvaring som fattats före den 1 juli
2015.
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Mats Magnusson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 22 november 2014

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Likabehandling för Regionens anställda
att parkera avgiftsfritt vid sina arbetsplatser
Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets redogörelse för
villkoren för avgiftsfria parkeringar i områden med parkeringsavgift.
Bakgrund

Uhro Airiman och Henrik. Frånlund föreslår i ett medborgarförslag att alla
regionens anställda ska behandlas lika i fråga om möjlighet att parkera
avgiftsfritt vid sina arbetsplatser. Man grundar sitt förslag på att alla skolor på
hela Gotland har fria parkeringar utom S:t Hansskolan och Solbergaskolan.
Tekniska nämnden behandlade i april 2014, TN § 100, ett liknande
medborgarförslag. Då föreslogs att personalen inom regionen skulle få ett
särskilt parkeringstillstånd som medger avgiftsbefrielse på avgiftsbelagda
parkeringar under arbetstid. Tekniska nämnden konstaterade att anställda inom
Region Gotland inte är en grupp som kan ges avgifts befrielse från gällande
parkeringsavgifter. Undantag från parkeringsavgift får enligt trafiklagstiftningen
endast göras för funktionshindrade med särskilt utfårdat parkeringstillstånd,
näringsidkare där bilen utgör ett arbetsverktyg och för boende inom ett särskilt
område.
Det som är avgörande för om avgiftsfria parkeringar kan erbjudas är hur
regelverket ser ut för bilparkering i närområdet. Samma princip gäller för såväl
regionens anställda som för såväl bofasta som besökare på ön.
Om regionen skulle erbjuda avgiftsfria parkeringar för regionens anställda i
områden med parkeringsavgift skulle detta betraktas som en skattepliktig
förmån. Det gäller även om parkeringstillståndet begränsas till de av regionens
anställda som har sin arbetsplats i områden med parkeringsavgift. Det skulle
betraktas som en skattepliktig förmån. Enligt skatteverket värderas förmånen
till marknadsvärdet. Marknadsvärdet är vad det skulle kostat den anställde att
själv betala för att hyra en parkeringsplats i närheten av arbetsplatsen.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Bedömning
Ledningskontorets bedömning är att förutsättningarna för att göra undantag
för regionens anställda inte är annorlunda i detta medborgarförslag än i det
.. lag som behandlades i tekniska nämnden i april 2014.
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Förslaget
Skriv bär kortfattat vad du anser att regionfulhnäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan ilireslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

~

O

FörslagsstäUare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är foIkbokilird på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt forslag inte kan behandlas som ett medborgarilirslag.

rilnlunol
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Motivering till medborganörslaget: behandla alla anställda lika i fråga om personalparkering.
Vi är två lärare på Solbergaskolan som bor på landsbygden. Våra arbetstider är ständigt olika dag för
dag och även mellan veckorna. Detta gör att vi är hänvisade till att använda bil för att pendla till vår
arbetsplats.
När det numera har blivit avgiftsbelagda parkeringsplatser runt hela skolan anser vi att vi är negativt
särbehandlade av Region Gotland.
Vårt medborgarförslag om att alla regionens anställda ska behandlas lika grundar sig på att alla skolor
på hela Gotland utom Solbergaskolan och St. Ransskolan har fria parkeringar.
Förvaltningarnas ledningar både på Visborg och på andra platser har fria parkeringar. Förvaltningarnas
administratörer har fria parkeringar. Tekniska nämndens folk har fria parkeringar. Till och med
regionens fullmäktige parkerar utan avgift på Visborg vid sina möten. Vi rar känslan av att de enda
anställda inom re~iionen som jagas att betala för parkering är vi.
CD

CD

e
e

e

e

e

Före parkeringsavgifternas tid kunde vi parkera på närmaste raden p-platser i garaget vid
Åhlens, på ena sidan av gatan vid Solbergabadet, på hela parkeringsplatsen mittemot
Solbergabadet och vid busstationen. Detta utan tidsbegränsningen på 2 timmar.
Då avgifterna först infördes hade vi avgiftsfritt både på ena sidan av gatan vid Solbergabadet
och på parkeringsplatsen mittemot badet.
För 1 Y2 år sedan infördes avgifter på samtliga dessa platser. Det skedde dessutom med ytterst
knapphändig skyltning som missförstods av ca 100 akademiker, = straffavgifter.
Vi letade då upp plats bredvid Gotlands radio. Platsen är ett bygge sedan l år.
Vi parkerar nu i Solberga bostadsområde. Där jagas vi med parkeringsförbud för att de boende
helt naturligt känner sig trängda. Vi parkerar 2 timmar i taget på platser nära skolan vid
Solbergabadet och vid busstationen och måste ibland betala avgift eller straffavgift.
Mejerigatan med avgiftsfri parkering är i det närmaste fullbelagd vmje morgon runt 07:30tiden. Och på Gotlands största skola behövs vmje kvadratmeter skolgård till eleverna, så där är
parkering inte tänkbar.
Parkeringsavgift för oss ligger mellan 200 och 300 kr/mån. I bruttolön är detta ca 330-450
kr/mån.

Levande landsbygd är ett uttryck som förekommer på flertal ställen då det gäller Gotland. Man kan
hitta allt från visioner till konkreta mål kopplat till detta uttryck. Vi upplever att det sätts käppar i
hjulet speciellt för oss som lever på landsbygden och därför har ett stort behov av att använda bilen i
vår vardag för att ta oss till jobbet. V år arbetstid eller logistik fungerar inte med kollektivtrafik.
Länsstyrelsen säger: "Vi vill att landsbygden ska vara levande. I en levande landsbygd finns många
jobb, bra service och fina platser att bo på. Länsstyrelsen arbetar med både EU:s och Sveriges
jordbrukspolitik och landsbygdspolitik."l Vi tycker att det är underligt och orimligt att Länsstyrelsen
och regionen arbetar åt olika håll.
Vår slutsats: Det finns ingen rättvisa i det här. Ge berörd forvaltning i uppdrag att se till alla regionens
anställda ges lika villkor att parkera.

1

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/LLllantbruk-och-landsbygdlPages/detilUlt.aspx
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Datum 2 december 2014

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Inför "Gotländsk hembygdsrätt" enligt
Aländsk modell
Förslag till beslut

Medborgarförslaget avslås.
Bakgrund

Andreas Jakobsson i Tofta har i medborgarförslagit föreslagit att en det införs
en "Godändsk hembygdsrätt", enligt AIändsk modell. För fastighetsköp/
ägande på Godand skall krävas att köparen är/varit folkbokförd på Godand
minst 5 år samt erlagt språktest i svenska och gutniska.
Som motivering anges att den godändska miljön och bebyggelsen är världsunik
i sitt slag, men riskerar att förlora sin karaktär pga sista årens spekulationer och
prisrally på fastigheter. Godand håller på att säljas ut och riskerar att bli endast
en turistort utan levande landsbygd och annan utveckling. Dessutom förlorar
regionen varje år miljarder kr i skatteintäkter.
Bedömning
Att införa den typ av regler för den godändska regionen som förslagsställaren
efterlyser är inget som fullmäktige i Region Godand bestämmer över. Dessa
frågor ligger på regering och riksdag som högsta beslutande organ i riket.
I vårt allt mer globaliserade värld är det nog mer önskvärt att Godand får en
ökad befolkning där alla ges samma möjligheter att etablera sig. Att sedan
besöksnäringen står för en väs enlig del av sysselsättning inom öns näringsliv är
ett faktum och ett viktigt bidrag för öns fordevnad. Att Godand skulle gå en
bättre framtid till mötes med de förändringar som förslagsställaren önskar
delas sannolikt inte av flertalet godänningar.
Ledningskontoret anser att medborgarförslaget ska avslås.
Ledningskontoret
Per Lindskog
t f regiondirektör
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

2014 -01- 08
REGION GOTLAND

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

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

Den otländska mil"ön och beb
elsen är
världsunik i sitt sia men riskerar att förlora sin
karaktär a sista årens s ekulationer och risrall
å fasti heter. Gotland håller å att säl" as ut och
riskerar att bli endast en turistort utan levande
landsb d och annan utvecklin . Dessutom förlorar
re ionen var" e år mil" arder kr i skatteintäkter.
I

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

l8J
D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt fOrslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2014-01-0
NamnfOrtydligande

Andreas Jakobsson
Eskelhem Valve 638

Adress

Postadress

622 70 Gotlands Toffa
E-postadress

andreas

mvkonsult.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2014-12-02

Regionstyrelsen

Förslag på taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa antas.
Bakgrund

Enheten för miljö- och hälsoskydd på Samhällsbyggnadsförvaltningen har
under lång tid utfört inspektioner på fartyg som anlänt till våra hamnar och
utfärdat sanitets certifikat (tidigare kallat råttcertifikat). Avgiften som tagits ut
för inspektionen har inte motsvarat nedlagd tid och en justering av avgiften är
nödvändig.
Idag tas en fast avgift ut efter storlek på fartyg och dessutom en kostnad för
körsträckan enligt nedan.
Tonnage
Avgift
0-1 999
600 sek
2000 - 9999
800 sek
1000 >
1400 sek
Resekostnad 175 sek för hamnarna Slite, Storugns och Klintehamn.
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa, får kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärd
som avses 17 § och 23 § i samma lag. Avgiften ska motsvara den faktiska
kostnaden.
Den handläggningstid som Samhällsbyggnads förvaltningen lägger ner med
förberedelse, resor och inspektioner motsvara inte den avgift förvaltningen tar
ut för arbetet.
Jämförelser har gjorts med andra hamnstäder (Umeå, Karlshamn, Stockholm
och Malmö) för att se vilka avgifter de tar. Den vanligaste taxan är en timavgift
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som tas ut för hela handläggningen från förberedelse till avslutat ärende och
baseras på den senaste fastställda taxan för tillsyn inom miljö balkens område.

Taxeförslag
Den gamla taxan med fasta avgifter tas bort och ersätts med en timavgift enligt
den senaste fasställda taxan för tillsyn inom miljöbalkens område. I timavgiften
ingår förberedelse, resa, inspektion och avslut av ärendet.
För närvarande uppgår timtaxan till 824 sek vilket skulle innebära en avgift på
ca 1 648 sek för ett fartyg med bruttovikt på 3000 ton mot dagens 975 sek för
en inspektion av ett fartyg i Slite
Taxan föreslås gälla from 1 mars 2015.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker höjningar av taxan enligt miljö och
hälsoskyddsnämndens förslag.

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf. regiondirektör

(6
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-09-30

Protokoll

MHN § 107

Förslag p§ taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa
MHN 2014/3064
SBF den 27 augusti 2014
-Au § 61

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Regionfullrnäktige att anta taxa för Miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa.

Bakgrund

Enhet miljö- och hälsoskydd har under lång tid utfört inspektioner på fartyg som anlänt
våra hamnar och utf.'irdat sanitetscertiflkat (tidigare kallat råttcertiftkat). Avgiften som
tagits ut för inspektionerna har inte motsvarat nedlagd tid och en justering av avgiften är
nödvändig.
Idag tas en fast avgift ut efter storlek på fartyg och dessutom en kostnad för körsträckan
enligt nedan:
Tonnage
Avgift
600 lrronor
0-1999
800 honor
2000-9999
1400 honor
10000 >
Resekostnad 175 honor för hamnarna Slite, Storungs och KJintehamn.
Lagstöd

Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
får kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ i
samma lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.
Bedömning

Den handläggningstid Samhällsbyggnads förvaltningen lägger ner med förberedelse,
resor och inspektioner motsvaras inte av den avgift förvaltningen tar ut för arbetet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

.- .. _.... -_

•....

__ ...

__ .... -_.. _--

.,
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[fl
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-09-30

Protokoll

MHN § 107 forts
Jämförelser har gjorts med andra hamnstäder bl.a.Umeå, Karlshamn, Stockhohn och
Mahnö för att se vilJrn avgifter de tar. Den vanligaste taxan är en timavgift som tas ut för
hela handläggningen ftån förberedelse till avslutat ärende och baseras på den senast
fastställda taxan för tillsyn inom miljöballeens område.
Taxeförslag

Den gamla taxan med fasta avgifter tas bort och ersätts med en timavgift enligt den
senast fastställda taxan för tillsyn inom miljöballeens område.
I tllnavgiften ingår förberedelse, resa, inspektion och avslut av ärendet.
För närvarande är tllntaxan 824 kronor vilket skulle innebära en avgift på ca 1648
kronor för ett fartyg med bruttovilct på 3000 ton mot dagens 975 kronor för en
inspektion av ett fartyg i Slite.
Taxan föreslås gälla ftån och med 1 mars 2015 .

.. ...- ........

Justerare:

_........_ ..., _..........._........-_........._._......_.•......
.....•

Utdragsbestyrkande:
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Datum 26 november 2014

Regionstyrelsen

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder till projekt
"Utveckling av branschsamverkan inom näringslivet"

Förslag till beslut

Region Godand beviljar finansiellt stöd till projektet "Utveckling av
branschsamverkan inom näringslivet" med 50,0 % av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 1 998405 kronor ur anslag 1:1, Regionala
tillväxtåtgärder.

Bakgrund

På Godand finns många olika organisationer och föreningar som på olika sätt
engagerar och samlar delar av det godändska näringslivet. Det finns idag cirka
8 000 företag varav många är engagerade i en eller flera av dessa organisationer.
Med många sammanslutningar uppstår ibland oklarheter inom näringslivet om
tillhörighet och vad olika organisationer har för roller. Tillväxt Godand är en
lokal näringslivsorganisation som arbetar för tillväxt på Godand. Föreningen
startade 2008 och har idag cirka 140 medlems företag anslutna.
Magnus Larsson och Roger Hammarström har, på uppdrag av styrelsen för
Tillväxt Godand, besökt ett 60-tal olika företagare och organisationer under
hösten 2014 för att berätta om ideerna bakom "Nya Tillväxt Godand". Under
arbetet har vi fått mycket positiv feedback och många önskemål om hur "Nya
Tillväxt Godand" skall arbeta och verka i framtiden för att branscher och/eller
näringsidkare skall få större medlemsnytta och känna en större delaktighet än
idag. I grunden handlar förändringen och projektet om hur näringslivet bättre
kan samverka för en ökad tillväxt på Godand. Slutsatsen av alla besök är att de
flesta vill vara med och bidra till Godands tillväxt på olika sätt. Dock har man
historiskt tvekat eftersom bilden av Tillväxt Godands uppdrag varit otydlig.
För att effektivare ta tillvara näringslivets engagemang och resurser vill Tillväxt
Godand, med stöd av de positiva reaktionerna i näringslivet "Nya Tillväxt
Godand" fått, genomföra ett projekt som skapar en starkare samverkan i
näringslivet. Projektet skall även på sikt skapa en grund för bättre samverkan
mellan näringslivet och det offentliga för att på så sätt bättre kunna kraftsamla
för att nå uppsatta regionala mål som befolkningsökning, fler besökare och fler
företagsetableringar.
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Syfte

Projektet skall under en treårsperiod skapa och etablera en
näringslivsorganisation som ska arbeta för ökad tillväxt genom en högre grad
av samverkan i det gotländska näringslivet. Samtidigt ska projektet skapa
förutsättningar för att genomföra gemensamma aktiviteter och ökad
samverkan med Region Gotland och andra offentliga verksamheter på
Gotland.

Mål

Målsättningen med projektet är att:
•

Skapa en bred förankring i näringslivet för "Nya Tillväxt Gotland".

•

Rekrytera fler engagerade medlemmar och skapa en långsiktigt stabil
och hållbar ekonomi i föreningen.

•

F örbättra samverkan och förtydliga samverkans områden, inte bara
mellan företag utan även med regionen och andra offentliga
verksamheter

Kvantitativ målsättning för projektet är att följande medlemsantal uppnås för
respektive år, 2015- 1 000, 2016- 1 200, 2017- 1 500.
De långsiktiga samhällseffekter projektet vill understödja är :
•

Långsiktigt förbättrat företagsklimat på Gotland

•

Fler lönsamma och omtalade aktiviteter och "events"

"

Fler besökare över hela året

•

Fler gästnätter över hela året

•

Faktiskt ökad omsättning för hela näringslivet

•

Fler företagsetableringar

•

Ökad sysselsättning

•

Ökad skatteintäkt

•

Ökad befolkningsmängd

Genomförande

Styrelsen för Tillväxt Gotland äger och ansvarar för projektet samt agerar
styrgrupp. En anställd projektledare sköter det löpande operativa arbetet.
För att motverka de upplevda oklarheter som ofta uppstår kring tillhörighet
skall "Nya Tillväxt Gotland" i första hand jobba med branschfokus där
branscherna blir medlemmar framför enskilda medlemmar. När detta sker i
samverkan så kan respektive bransch lättare sortera ut vilka frågor man driver
själva och vilka som kan drivas gemensamt till nytta för fler. På så sätt uppstår
ingen konkurrens mellan olika branscher och skapandet aven tydlig

(
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näringslivsorganisation förenklas. En näringslivsorganisation som alla kan se
sin del i ger bra underlag för samverkan. Att exempelvis ansluta branschen
Handel till detta arbete ger direkt 496 medlemmar (Gotland Handel) vilket
direkt ökar möjligheten till samverkan.
De aktiviteter som skall genomföras för att uppnå projektets mål är bland
annat att :
fil

fil

fil

fil

fil

fil

fil

Ta fram en gemensam och långsiktig affårsplan som processas fram i
bred samverkan.
Skapa en långsiktigt hållbar finansiering för föreningen. För att nå
bredden i det gotländska näringslivet behövs tid och tålamod. Tid för
att komma ut med information och tid för respektive bransch att jobba
med frågan i sin egen organisation.
Tillväxt Gotlands nya arbetssätt ska kommuniceras både internt och
externt. Hela näringslivet såväl som Region Gotland och övriga
offentliga Gotland skall gå i takt för att nå full samverkan. För detta
skall en marknad och kommunikations strategi tas fram och utvecklas
under projektet.
Föreningens hemsida ska byggas om och utvecklas utifrån den nya
inriktningen. Hemsidan ska bli den naturliga digitala mötesplatsen för
våra medlemmar.
Tre olika typer av medlemskap ska tas fram. Direktmedlemmar,
branschmedlemmar och partnermedlemmar. Allt för att passa olika
typer av målgrupper. I huvudsak ska vi arbeta med branschmedlemmar.
Varje bransch ska ges möjlighet att grundligt identifiera sina egna
viktiga frågor. Vidare att sortera vilka man jobbar vidare med själv och
vilka man kan jobba med inom ramen för Tillväxt Gotland.
Alla medlemmar skall erbjudas en eller flera arenor där man, oberoende
av branschtillhörighet, kan vara med och nätverka, byta ideer och
utveckla kontakter. Exempelvis kan nämnas entreprenadfrukostar,
workshop s, föreläsningar etc.

(
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Kostnads- och finansieringsbudget
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänsterlkonsulter
Investeringar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering·
Region Gotland, anslag 1:1
Privat medfinansiering
Summa finansiering

2015

2016

720000
320000
50000
147000

927000
295000
144 000

Totalt
2017
954810 2601 810
910000
295000
50000
435000
144000

1 237000 1366000 1393810 3996810
..

618500
618500

683000
683000

696905
696905

1 998405
1998405

1.237000 1366 000 1393810 3996810

Bedömning

Projektet syftar till att skapa en ökad samverkan i det gotländska näringslivet
och skapa en näringslivsorganisation som bättre kan samverka med det
offentliga för ökad tillväxt på Gotland. Projektet överensstämmer väl med de
utvecklings tankar avseende klusterutveckling som finns i det näringspolitiska
programmet. På längre sikt skapar projektet förutsättningar för en effektivare
samverkan mellan näringslivet och det offentliga för att nå de i Vision Gotland
2025 uppsatta målen ökad befolkning, ökat antal besökare och fler
företagsetableringar.
Ledningskontoret anser att projektet väl överensstämmer med de ambitioner
Region Gotland har för att utveckla Gotland till en attraktivare plats att bo och
leva på, besöka och etablera företag på. Vidare att det är viktigt att näringslivet
och det offentliga samverkar på ett effektivt sätt i större utvecklings frågor för
att nå uppställda mål. Ledningskontoret föreslår därför regionstyrelsen att
bevilja flnansiering av projektet.
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Henry Henziger

Datum 28 november 2014

Regionstyrelsen

Beslutsattestanter 2015 för regionfullmäktige,
regionstyrelse, ledningskontor samt regionövergripande
verksamheter
Förslag till beslut
1. För regionövergripande verksamheter utses under 2015
beslutsattestanter och ersättare enligt upprättat förslag (bilaga 1).
2. För regionfulhnäktige, regionstyrelse, samt lednings kontor utses under
2015 beslutsattestanter, samt ersättare för dessa enligt upprättat förslag
(bilaga 2).
3. Regiondirektören bemyndigas att löpande under året utse attestanter
och göra de förändringar som i övrigt är nödvändiga i
attestförteckningen på grund av exempelvis att medarbetare slutar och
att nyanställningar sker.

Sammanfattning
I bilagorna 1-2 redovisas förslag till beslutsattestanter 2015 för
regionfulhnäktige, regionstyrelse, ledningskontor, samt regionövergripande
verksamheter.
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Bilaga 1

Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet år 2015
1) Samtliga Region Gotlands löner, arvoden, ersättningar, balanskonton o dyl.
Beslutsattestanter: Redovisningschef Mikael Wollbo
Controller Kjell-Åke Lorin
Ersättare:
Löne/ekonomiassistent Lena Wessman
Löne/ekonomiassistent Rosmarie Hägg
2) Kontoklass 1 och 2, utom konton där annan nämnd har utanordningsrätten
Beslutsattestanter: Redovisningschef Mikael Wollbo
Enhetschef Annelie Thomsson
Ersättare:
Enhetschef Carolina Sinander
3) Memorialtransaktioner
Beslutsattestanter:
Enhetschef Carolina Sinander
Redovisningschef Mikael Wollbo
Enhetschef Annelie Thomsson
Ekonom Eva Söderdahl
Stf enhetschefEvy Pettersson
Systemadministratör Marie Svedjer
Ekonomiassistent Birgitta Ronström
Ekonomiassistent Birgit Larsson
Ekonomiassistent Jane Gardell
Ekonom Carina Månsson
Ekonom Mats Nyberg
4) Stiftelser förvaltade av Region Gotland
För nedanstående stiftelser medges ekonomidirektör Åsa Högberg beslutsattestera ekonomiska
transaktioner, ersättare redovisningschef Mikael Wollbo, enhetschef Carolina Sinander eller
enhetschef Atmelie Thomsson.
Gotlands kommuns sociala samstiftelse, Elsa Berglunds stiftelse, Stiftelsen för systrarna
Nanny och Dika Åkermans donation, Samstiftelsen för sjukvård, Stiftelsen för Tullförvaltare
Rudolf Odins fond, Carl Degermans stiftelse, Stiftelsen för Victor och Therese
Gyllenhammars premiefond, Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond,
Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond, Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands
grundskolor, Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond, Stiftelsen
Konsul Otto Åkermans hem, S A Petterssons stiftelse, Stiftelsen för julgåva i Visby,
Mariahemmets samstiftelse, Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården,
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem, Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden,
Drottning Christinas stiftelse, Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige, Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium,
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse, Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne.
Ekonomidirektör Åsa Högberg äger rätt att teckna respektive stiftelses firma avseende avtal
med motparter som har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden eller motsvarande. Ekonomidirektör Åsa Högberg äger vidare rätt att
teckna respektive stiftelses firma för alla typer av handlingar till Skatteverket bl a
skattedeklarationer och skattekonto. Ersättare är redovisningschefMikael \Vollbo, enhetschef
Carolina Sinander eller enhetschef Annelie Thomsson.
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5) Fakturor avseende regionövergripande rutiner
Stf enhetschef Evy Pettersson (ersättare, Carolina Sinander, Mikael Wollbo, Annelie
Thomsson, eller Kermith Larsson) har rätt att beslutsattestera fakturor for hela regionen
avseende foljande områden:
Fordonsadministration (fordonsskatt, vägavgifter for tunga fordon, bilbesiktning,
leasingavgift fordonsforsäkring och kostnader fOr service/underhåll)
Tidningsprenumerationer (GA, GT samt DN till skolor)
Försäkringar (Region Gotlands forsäkringsskydd)
Porto (Region Gotlands gem portokostnader)
6) Finansförvaltning
Ekonomidirektör Åsa Högberg och redovisningschef Mikael Wollbo äger rätt att var for sig
beslutsattestera finansforvaltningens budgetansvar 8999, ersättare är enhetschef Annelie
Thomsson eller enhetschef Carolina Sinander.
Controller Kjell-Åke Lorin äger rätt att beslutsattestera finansforvaltningens budgetansvar
8998 och 8999 avseende löne-, pensions- och avtalsforsäkringstransaktioner, ersättare är
löne/ekonomiassistent Lena Wessman eller löne/ekonomiassistent Rosmarie Hägg.
För konto 1510, 16623,289010 samt fOr konto 8499 med budgetansvar 8999 äger enhetschef
Annelie Thomsson rätt att besluts attestera återbetalning av felaktiga inbetalningar, som
ersättare utses Stf enhetschef Evy Pettersson eller avdelningschef Kermith Larsson.

7) Systemförvaltares behörighet
För personalsystemet IFS/MedvindArbetstid/HR+äger systemforvaltare Siv Niklasson,
systemadministratör Anki Wallin, systemadministratör Lis Stemansson, systemadministratör
Monica Funk, systemadministratör Inga-Lill Karlsson behörighet att i sin tur tilldela
behörigheter till användare på olika behörighetsnivåer.
För ekonomisystemet Aditro Redovisning och Reskontror äger ekonom Mats Nyberg och
ekonom Eva Söderdahl behörighet att i sin tur tilldela behörigheter till användare på olika
behörighetsnivåer. Systemadministratör Marie Svedjer äger behörighet att idelsystemet
Kundreskontra i Aditro Redovisning och Reskontror tilldela behörigheter till användare på
olika behörighetsnivåer. Ekonom Carina Månsson och systemadministratör Camilla Rosvall
äger behörighet att tilldela användare behörighet till delsystemet xweb i Aditro Redovisning
och Reskontror.
För inköp- och fakturahanteringssystemet Aditro Inköp och Faktura äger systemforvaltare
Pemilla Ridal, ekonom Mats Nyberg, systemadministratör Camilla Rosvall, och
ekonomiassistent Annelie Beijer-Ylander behörighet att i sin tur tilldela behörigheter till
användare på olika behörighetsnivåer.

8) Rätt att teckna firma vid olika avtal, handlingar
Region Gotlands firma tecknas av ekonomidirektör Åsa Högberg vad avser
regionövergripande upphandlingskontrakt, kontokort, leasingavtal, andra avtal med
leverantörer, ansökan om EU-medel samt avtal med banker (ej upplåning). För avtal med
banker avseende banktjänster (ej upplåning, placering och upphandlingskontrakt/ramavtal)
medges redovisningschef Mikael Wollbo teckna Region Gotlands firma.
För inköpskorten First Card medges ekonomidirektör Åsa Högberg och redovisningschef
Mikael Wollbo att var fOr sig teckna Region Gotlands firma.
För billeasingavtal på högst fem år medges avdelningschef Ronny Larsson (ersättare,
verksamhetsutvecklare Anders Allard, tf upphandlings chef Dag Hulternar, eller
redovisningschef Mikael W ollbo) teckna Region Gotlands firma. Trafikledare Anders Ylipää
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(ersättare enhetschef Leif Pettersson) ges befogenhet att beställa och leveransgodkänna
leasingfordon för Region Gotlands räkning inom gällande ramavtal för fordonsleasing.
Ekonomidirektör Åsa Högberg äger rätt teckna Region Gotlands firma avseende alla typer av
handlingar till Skatteverket, samt alla typer av handlingar till Kronofogdemyndigheten, bl a
delgivningskvitto. Som ersättare utses redovisningschef Mikael Wollbo, enhetschef Carolina
Sinander eller enhetschef Annelie Thomsson.
Till deklarationsombud för Region Gotlands skattedeklarationer avseende
arbetsgivardeklarationer utses controller Kjell-Åke Lorin (ersättare löne/ekonomiassistent RosMari Hägg, löne/ekonomiassistent Lena Wessman). Till deklarationsombud för Region
Gotlands övriga skattedeklarationer utses ekonom Carina Månsson (ersättare ekonom Pemilla
Johnsson, ekonom Eva Söderdahl).

9) Behörighetsattestanter
Till behörighetsattestanter utses följande medarbetare på serviceförvaltningen:
Ekonomiassistent

Eva Larsson

Ekonomiassistent

Elisabeth Breiler

Ekonomiassistent

J ane Gardell

Ekonomiassistent

Inger Hultgren

Ekonomiassistent

Anita Johansson

Ekonomiassistent

Mona Martis

Ekonomiassistent

Carina Persson

Ekonomiassistent

Carina Pettersson

Ekonomiassistent

Inger Sjöberg

Ekonomiassistent

Inga-Britt Söderlund

Ekonomiassistent

Rita Dahlby

Systemadministratör

Marie Svedjer

Ekonomiassistent

Birgitta Ronström

Ekonomiassistent

Patrik Karlsson

Ekonomiassistent

Jeanette Jonsson

f

Beslutsattestanter 2015
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Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Ledningskontor
Beslutsattestanter:

Enligt nedanstående förteckning.
Ersättare är angivna inom parentes.

Ersättare samtliga verksamheter
(ansvarsintervallet: 1001-1003, 6000-6299)

Tf regiondirektör Per Lindskog
Controller Henry Henziger

Ansvar
1001

Regionfullmäktige

Beslutsattestant
Ordf Conny Kristensen-Gahnström
(1:e vice ordf Torgny Ammunet
och 2:e vice ordf Stefan Wramner)

1002
1003

Regionstyrelse
Utbildning förtroendevalda

Ordf Åke Svensson
(1:e vice ordf Hanna Westerén)

6000
6001
6002
6003
6005
6008
6009
6010
6014
6018
6029
6031

Ledning och kommunikation
Intern verksamhetsutv
Div medlemsskap
Näringsliv allmänt
ALMI
Ung företagssamhet
Rindi-kårhuslokal
GIHAB
Världsarvskommittén
Biogas - stimulering
Kategori 1 tjänster (intäkter)
Interna verksamhetskostnader

Per Lindskog
(Henry Henziger, Åke Svensson)

6016
6025

Information
Kategori 1 tjänster (kommunikation)

Ulrika Holm
(Henry Henziger)

6040
6041
6042
6044
6045
6046
6047
6026

HR
Strategisk utbildning
Personalförsörjning
Kompetensutv Kommunal
Fackliga företrädare
Företagshälsovård
Tjänster SF PA
Kategori 1 tjänster (HR)

Elisabeth Borg
(Mats Magnusson, Camilla Regen)

Ansvar
6048
6049
6050
6090
6091
6092
6028

Beslutsattestant
Bo Magnusson
(Hans Lyttkens)

Katastrofplanering
Krisplanering
Tryggare Gotland
IT-utveckling
Adm utveckling, säkerhet o beredsk
Tjänster SF
Kategori 1 tjänster (ASB)

6060
6071

Kansli
Partistöd

Jan Olsson
(Henry Henziger)

6070
6072
6077
6027

Ekonomi, kvalitet och styrning
Avgifter, bidrag, medlemsskap
Best kommungemensam vht
Kategori 1 tjänster (EKS)

Åsa Högberg
(Ulrika Jansson )

6080
6081

Samhällsbyggnadsenheten
Miljörådet

Jan von Wachenfeldt
(Helena Andersson, Annette Glover)

6100

Folkhälsa och välfärd

Lisa Stark
(Håkan Jonsson, Annette Glover)

6110

Näringslivsenheten

Stefan Persson
(Annette Glover)

Konto
279060

Personalkassa

Henry Henziger
(Kerstin Sandelin)
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Regionstyrelsen

Avskrivningar av omsättningstillgångar
Enligt regionstyrelsens beslut (§ 441/92) skall respektive nämnd
fr o m 1993 besluta om avskrivning av fordringar. Det föreslagna beloppet
som skall redovisas som kundförlust hos nämnderna 2014, uppgår till
3 359 648 kr ,varav konkurser 256 407 kr . Kundförluster fördelade per
nämnd framgår av bilaga.

Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde
uppgår till 8 836 kr för 2014.

Förslag till beslut
Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med
8 836 kr och belastar 2014 års resultat.
Samtliga avskrivna fordringar (ej konkurser) skall upptas inom linjen.

LEDNINGSKONTORET
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Ekonomidirektör

Regiondirektör

BesöksadressVisborgsalh;\n 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50~3

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

Org. nr: 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Förslag till avskrivningar av kundfordringar
per nämnd 2014
Regionstyrelsen

-varav serviceförvaltningen

Tekniska nämnden

- varav avgifter vatten- och renhållning
- varav hyror
- övrigt teknikförvaltningen
-övrigt samhälsbyggnadsförvaltningen

8836,00
8836,00

451414,00
229932,00
67756,00
62421,00
91305,00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

17107,00

Kultur- och fritidsnämnden

10366,00

Barn- och utbildningsnämnden

31174,00
3276,00
27898,00

- varav avgifter barnomsorg
- varav avgifter kulturs kolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- varav elevavgifter folkhögskolan/gymnasieskola

Socialnämnden

- varav avgifter äldreomsorg
- varav individ- och familjeomsorg
Hälso- och sjukvårdsnämnden

- varav patientavgifter öppen- och slutenvård
- varav utomlänsvård
-varav utländska medborgare
- varav avgifter tandvård

Summa avskrivningar kundfordringar Region Gotland

39337,00
39337,00

1123665,00
166450,00
957215,00
1677 749,00
1185559,00
458,00
292927,00
198805,00

3359648,00

l

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/95
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Håkan Jonsson

Datum 10 december 2014

Regionstyrelsen

Komplettering av riktlinjer för serveringstillstånd enligt
alkohollagen beträffande tillfälliga tillstånd till
allmänheten
Förslag till beslut

Beträffande ”Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten” gäller:


Alkoholservering ska ingå i ett evenemang som i sig är seriöst och
tillstånd bör ej beviljas i samband med arrangemang som riktar sig
huvudsakligen till ungdomar.



Sökanden ska ha dispositionsrätt till berörd mark/lokal samt uppfylla
gällande villkor för mathantering.



Serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta.



Serveringstider senare än klockan 02.00 bör ej beviljas.



Servering av spritdrycker bör ej beviljas.

Bakgrund

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak har uppmärksammat att det
behövs komplettering till Riktlinjerna för serveringstillstånd enligt alkohollagen
beträffande kategorin ”Tillfälliga tillstånd för allmänheten”. Reglemente för
denna kategori fanns i de riktlinjer som fastslogs 1998-06-08 av kommunfullmäktige men i samband med arbetet att ta fram nya riktlinjer i samband
med den ”Nya alkohollagen”, 2010:1622, beaktades inte denna kategori.
Förslag till komplettering har diskuterats i RS 2014-10-30 och återremitterats.
Förändringen i ovanstående text gäller nu förtydliganden i texten beträffande
arrangemang som riktar sig till ungdomar och dispositionsrätten av mark/lokal
samt även en omformulering, för den praktiska tillämpningen, av ordvalen
”bör” respektive ”ska”.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/95

Region Gotland

Ansökningarna hanteras inom ”Taxor enlig alkohollagen”, senast antagna av
Regionfullmäktige 2011-10-24, ansökningsklass 5, 6 respektive 7.

Per Lindskog
Tf. Regiondirektör

2 (2)
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RS 2014/319

1 (3)

Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

11 november 2014

Regionstyrelsen

Avveckling och permutation av förvaltade
donationsstiftelser
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att för
-

Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården,

-

Mariahemmets samstiftelse,

-

Carl Degermans Stiftelse,

-

Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond,

-

Stiftelsen Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond,

-

S A Petterssons stiftelse,

-

Samfonden för julgåva i Visby,

-

Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem,

-

Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden,

-

Drottning Christinas stiftelse,

-

Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium,
H J Westergård-Roos stiftelse och

- Stiftelsen Hilma och Axel Gustafssons Minne
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.
2. Regionstyrelsen beslutar att för Stiftelsen för Gotlands Norra Härads
Tingshusbyggnadsskyldige ansöka hos länsstyrelsen om att byta förvaltare.
3. Regionstyrelsen skall i enlighet med utfärdad generell fullmakt företrädas
av regionens jurister i ovan angivna ansökningsärenden med rätt att justera
ansökningarna under handläggningens gång. Serviceförvaltningen skall
bistå juristerna med underlag för respektive ansökan.
4. Ledningskontoret får i uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder
föranledda av resultatet av ansökningarna.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ärendenr RS 2014/319

2 (3)

Region Gotland

Sammanfattning

Upphörande av småstiftelser kan göras under vissa förutsättningar och
stiftelsens tillgångar kan förbrukas. Av regionstyrelsen förvaltade
donationsstiftelser finns fjorton stiftelser med ett förmögenhetsvärde
understigande en miljon kronor. PricewaterhouseCoopers har tidigare
inkommit med en rapport avseende underlättande för regionens
stiftelseförvaltning inför att dessa stiftelser måste registreras hos Länsstyrelsen i
Stockholms län före utgången av år 2015. En av rapportens rekommendationer
avser möjligheten till permutation av 13 av dessa stiftelser. För en stiftelse
undersöks möjligheten att överlåta förvaltningen till annan juridisk person
genom ansökan till länsstyrelsen. Åtgärderna syftar till att tillgodose såväl ett
fullgörande av stiftelsernas ändamål som kraven på en rationell
stiftelseförvaltning.

Bakgrund

Regionstyrelsen förvaltar fjorton donationsstiftelser med en förmögenhet som
inte överstiger 850 tkr per stiftelse. De fjorton stiftelserna är följande:
1.
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
11.
Mariahemmets samstiftelse
1ll.
Carl Degermans Stiftelse
IV.
Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
v.
Stiftelsen Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnes fond
V1.
S A Petterssons stiftelse
V11.
Samfonden för julgåva i Visby
Vill.
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem
lX.
Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
x.
Drottning Christinas stiftelse
Xl.
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Xli.
H J Westergård-Roos stiftelse
X111.
Stiftelsen Hilma och Axel Gustafssons Minne
XlV.
Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Två stiftelser har inte delat ut medel sedan länge, eftersom destinatärkretsen
inte längre finns sedan både Göransgården och Mariahemmet avvecklats.
Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige har såvitt känt
inte delat ut något sedan dess bildande.
PricewaterhouseCoopers (pwC) har på uppdrag av service förvaltningen
inkommit med en rapport avseende förvaltningen av stiftelserna. Rapporten
innehåller ett antal rekommendationer för åtgärd.

\
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Ärendenr RS 2014/319

3 (3)

Region Gotland

Rekommendationerna innebär i korthet följande. Stiftelse i-u. bör ansöka om
att få ändra destinatärkrets samt förbruka återstående kapital. Stiftelserna iii-iv.
bör ansöka om att förbruka återstående kapital. Stiftelse v. bör ansöka om att
höja antalet stipendier och stipendiebeloppet. Stiftelse vi-xiii. bör ansöka om
att få förbruka återstående kapital. För stiftelsen xiv. bör förvaltningen
överföras till annan juridisk person (exempelvis närliggande hembygdsförening,
Gotlands fornvänner eller Domstolsverket).
Regionens redovisningschef har för ledningskontoret påtalat att det är
angeläget att ansökningsärendena enligt PwC:s rekommendationer kan
påbörjas redan under år 2014.
Bedömning

Ledningskontoret finner anledning anta att rekommenderade åtgärder är
ägnade att kombinera ett fullgörande av stiftelsernas ändamål med en rationell
stiftelse förvaltning. Sålunda bör rekommendationerna följas på sätt som
framgår av förslaget till beslut. Aterrapportering till regionstyrelsen sker efter
beslut från Kammarkollegiet och länsstyrelsen.

Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2013/540

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 26 november 2014

Regionstyrelsen

Plan för långsiktig stödstruktur. Stöd till evidensbaserad
praktik för god kvalitet i socialtjänsten, 2013
Förslag till beslut

Rapport och förslag till ny regional stöd- och samverkansstruktur remitteras till
socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Bakgrund

Regionstyrelsen har givit Ledningskontoret i uppdrag att i samarbete med
berörda nämnder utarbeta förslag till långsiktigt uppdrag, organisation och
finansiering av en regional stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling. (Rs
§ 323, 2013-11-21)
Arbetet har genomförts i projektform med en styrgrupp bestående av
biträdande regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, socialdirektör samt
folkhälsochef. En projektgrupp med nyckelpersoner från förvaltningarna har
tagit fram förslaget i dialog med berörda verksamheter, nätverk och
samverkansgrupper.
En slutrapport beskriver hittillsvarande erfarenheter av samverkan, analyserar
utvecklingspotentialen och lägger fram förslag till en vidareutvecklad stöd- och
samverkansstruktur.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att rapporten och förelaget bör remitteras till
berörda nämnder för ställningstagande. Remisstiden bör vara 18 december
2014 till 9 mars 2015.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ärendenr RS 2013/540

Ledningskontoret

Handlingstyp Remissmissiv

Lisa Stark

Datum 17 december 2014

Berörda nämnder

Remiss; plan för långsiktig stöd- och samverkansstruktur
för barn-, vuxen- och äldrefrågor.

Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med berörda förvaltningar utarbetat förslag
till långsiktigt uppdrag, organisation och finansiering av en regional
stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling. (Rs § 323, 2013-11-21)
En slutrapport beskriver hittillsvarande erfarenheter av samverkan, analyserar
utvecklingspotentialen och lägger fram förslag till en vidareutvecklad stöd- och
samverkansstruktur. Efter beslut i regionstyrelsen remitteras rapporten till
socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden
för ställningstagande. Remisstiden är till den 9 mars 2015.
Remissfrågor

Regionstyrelsen önskar särskilt att nämnderna analyserar konsekvenser av
finansiering utifrån befintlig budgetram och omfördelningar, som alternativ till
budgetäskanden inför 2016.
Vidare önskar regionstyrelsen att nämnderna reflekterar över förutsättningarna
att lösa behovet av samordnad politisk styrning. I rapporten föreslås att det på
sikt skapas förutsättningar för att ett antal ledamöter från flera nämnder,
utifrån aktuell sakfråga, kan delta i gemensamt arbetsutskott. En lösning på
vägen kan vara att fler nämnders arbetsutskott genomförs samtidigt för att
möjliggöra gemensam beredning av en fråga.
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Projektuppdrag och ramar
Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21 att ge ledningskontoret i uppdrag att i samarbete
med berörda nämnder utarbeta förslag till långsiktigt uppdrag, organisation och
finansiering av en regional stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling.
Förslaget ska, enligt projektdirektivet
innehålla:
Uppdrag för funktionen samordnad
kunskapsutveckling.
Regionövergripande styrning av samordnad
kunskapsutveckling - arbetsformer för
regionstyrelsen och nämnder.
Organisatorisk placering.
Samverkansformer - universitet, högskolor,
brukarorganisationer och alternativa utförare.
Resurser.
Genomförandeplan.
”Modellen ska kunna fungera långsiktigt även
om nuvarande nationella satsningar upphör
och nya tillkommer”.

Ramar för projektet framtaget av förvaltningschefer i BarnSam och projektets styrgrupp
Vad ska åstadkommas?
Underlätta vårdkedjor och flöden för
uppgifter/grupper som behöver samverkas
kring.
Stärka professionerna.
Ta emot, bedöma, sortera och prioritera
nationella initiativ
Arbeta förebyggande.
Avgränsning:
Framför allt vuxna och äldre, HSF och SOF.
Tänk på att:
BarnSam utgör systemreferens.
Håll fast i det som är bra.
Fokus på dem vi är till för.
Det är få, och samma, personer som ytterst
ska vara beslutande.
Vad ska utredningen INTE göra:
Bygga en stor och tung överbyggnad.
Föreslå ny nämndsorganisation.

Syfte
En regional stöd- och samverkansstruktur ska leda till:
Ännu bättre förutsättningar för patienter och brukare med sammansatta behov att få
samordnade insatser.
Ännu bättre förutsättningar för ledare/medarbetare att, utifrån nationella initiativ och
regionala behov, samordna processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter
med patientens/brukarens bästa för ögonen.

Bakgrund
Varje dag möter patienter, brukare och anhöriga olika professionella grupper inom
Region Gotland. Dessa möten har olika karaktär och anledningen till att de äger rum
varierar men gemensamt för samtliga målgrupper är att de förväntar sig att bli väl
bemötta och få insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Patienter, brukare och
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anhöriga förväntar sig att bli bemötta utifrån sina samlade behov. Organisatoriska gränsdragningar får aldrig bli ett hinder mot att den enskilde får tjänster av god kvalitet. En
fungerande samverkan mellan verksamheter är en förutsättning för ett individuellt gott
bemötande.
Nytta och värde för den enskilde skapas i hög grad i mötet mellan en patient/brukare
och en medarbetare. Det förutsätter väl fungerande vårdkedja/process och goda
relationer mellan människor som agerar i kedjan. En verksamhets kvalitet är aldrig bättre
än den svagaste länken.

Behov och
efterfrågan

Resultat
1. Brukarens upplevelser av nytta
och värde
2. Kvalitet på tjänsten
3. Kostnadseffektivitet

Värde för den enskilde och samhället skapas i mötet mellan patienten/brukaren och
medarbetaren.

I den här rapporten har fokus varit på gränssnitten mellan hälso- och sjukvården och
socialtjänsten men hela tiden med andra berörda förvaltningar i tanken.
I dagsläget finns ett antal identifierade målgrupper som kräver samordning av vård och
insatser.
Personer – barn, unga, unga vuxna, vuxna, äldre
• med psykisk ohälsa
• med funktionsnedsättning
• med missbruk och beroendeproblematik
• med den mest sjuke äldres problematik
• med erfarenhet av våld i nära relationer

Fakta - Kunskapsstyrning:
Det finns nationella ambitioner och krav på att förbättra kunskapsstyrningen av hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Kunskapsstyrningen ska vara samordnad, effektiv och anpassad
till de behov som patienter och brukare har. Kunskapsstyrning definieras som ledning, styrning
och stöd som fokuserar på kvalitetsutveckling och verksamhetens resultat utifrån
patienters/brukares synvinkel.
Kunskapsstyrning är en förutsättning för evidensbaserad praktik d.v.s. att patienter ges vård och
får insatser som baseras på bästa tillgängliga kunskap. Med bästa tillgängliga kunskap menas en
sammanvägning av kunskap från forskning, professionell expertis, resultat från uppföljningar
och jämförelser samt patientens/brukarens kunskap.
(En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst DS2014:9)
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Kunskapsutveckling i samspel
Regeringskansliet, socialdepartementet, Ds 2014:9

Goda erfarenheter av samverkan på Gotland
Redan i början av 2000 riktade förtroendevalda styrningen mot processer och
processernas gränssnitt för att lösa komplexa problem som krävde samordning.
Barnnätverket har funnits sedan 1994 och BarnSam, som en formaliserad
samverkansgrupp med en verksamhetsledare, etablerades 2011. På uppdrag av flera
förvaltningschefer* arbetar BarnSam med att samordna och lösa operativa,
gränsöverskridande frågor, framför allt med inriktning på barns psykiska ohälsa och
prevention.
Både förtroendevalda, ledare på alla nivåer och medarbetare har goda erfarenheter av
vad BarnSam har åstadkommit. Uppföljningar med anhöriga uppvisar positiva resultat.
BarnSams framgång beror mycket på att det finns en verksamhetsledare med mandat
och förtroende. En verksamhetsledare som hanterar samägda frågor på såväl strategisk
som operativ nivå. En framgångsfaktor är också att arbetet koncentreras till ett område i
taget.
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har sedan 2011 drivit genombrottsområdet
Bättre liv för de mest sjuka äldre , finansierat med statliga medel. Utifrån de mest
sjuka äldres behov har projektet fokuserat på att främja samverkan och effektivisera
användandet av resurser.
*från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, ledningskontoret, barn och utbildning, gymnasie- och
vuxenutbildning och kultur – och fritid
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En framgångsfaktor har varit att det tidigt skapades en gemensam, samordnad
ledningsstruktur på alla nivåer inklusive den politiska nivån – ett ” gemensamt AU”.
Projektet upphör vid årsskiftet 2014 – 2015.
Med statliga medel har också en regional stödstruktur, Kunskapsplattformen , byggts
upp för kunskapsutveckling inom socialtjänstens område och angränsande hälso- och
sjukvård.
Kunskapsutveckling i meningen att patienter och brukare ska ges vård och insatser som
baseras på bästa tillgängliga kunskap. Genom ett flertal gemensamma projekt och
satsningar har projektet påvisat värdet av en kunskapsbaserad verksamhet och att
evidensbaserad praktik är en förutsättning för patienter och brukare.
Projektet upphör vid årsskiftet 2014 – 2015.
Kunskap om samverkan
Det finns inom forskningen om samverkan ett antal slutsatser om vilka framgångsfaktorer som underlättar samverkan. Det måste finnas en tydlig uppgift att samverka
kring. Det måste prioriteras av ledningen, ligga i linje med och ses som en del av det
ordinarie arbetet samt ges tillräckligt med resurser.
Av detta följer att samverkan kring kunskapsstyrning behöver ligga på en strategisk nivå,
ges ett tydligt uppdrag och uppfattas som en del av ordinarie uppdrag.

Tillvägagångssätt
Arbetet med regionstyrelsens uppdrag har skett i projektform. För en detaljerad
beskrivning se bilaga 1.

Resultat
Nedan presenteras ett förslag på en regional stöd- och samverkansstruktur som rymmer
förtroendevalda, chefer och specialister från olika förvaltningar. Utgångspunkten för
arbetet är prioriterade målgrupper och utveckling av kunskap inom områden som kräver
samverkan. Utmaningen att skapa en kultur som gynnar samverkan.
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Nedan beskrivs den Regionala stöd- och samverkansstrukturen i detalj:

Uppgifter för de olika nivåerna:
Gemensamt AU
Hantera, på facknämndsnivå frågor som berör målgrupper som kräver samverkan.
Bereda ärenden, som kräver samverkan, inför beslut i respektive facknämnd.
Samordnad ledning och styrning
Hantera frågor som berör målgrupper som kräver samverkan. Identifiera och analysera
samutvecklingsbehov, prioritera, formulera mål, fördela uppdrag och fördela medel
(statliga medel), följa upp och utvärdera resultat.
Förvalta gemensamma överenskommelser.
Nätverken – Barnnätverk, Vuxennätverk, Äldrenätverk
Hantera frågor som berör målgrupper som kräver samverkan.
Nätverkens medlemmar har förvaltningschefens mandat att företräda förvaltningen
inom samverkansområdet.
Verksamhetsföreträdarna: Kommunicera behov av samutveckling, förmedla synpunkter
på och erfarenheter av samverkansstrukturens arbetsformer, effekter mm.
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Respektive nätverk: föreslå utvecklings- och förändringsbehov som kräver samverkan.
Bereda ärenden till ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad ledning och styrning och till
Arbetande grupper.
Arbetande grupper (förbättringsteam, projektgrupper mm)
Principer för utvecklings- och förbättringsarbetet:
Närhet – utveckling och lärande längst ut i verksamheten
Agera och involvera utifrån sakfråga/fokusområde – tydlig start - tydligt avslut
En sak i taget
Systematik och lösningsfokus
Involvera patienter/brukare
Nytta och konsekvenser för patienter/brukare är viktigast och alltid den gemensamma
utgångspunkten
Verksamhetsledarnas uppdrag mer i detalj
Chefer ansvarar för att följa upp och utveckla kvalitet. När det gäller kvalitet och
kunskapsutveckling i samordnade processer är verksamhetsledarnas uppdrag att stödja
och underlätta genom att
• Följa upp och säkra att samverkansprocesser, rutiner och arbetssätt över gränserna
fungerar på ett för brukaren effektivt och kvalitetssäkert sätt. Analysera resultat och
föreslå adekvata insatser avseende förbättringar
• Följa upp måluppfyllelse och effekter av samverkansprocesser. Analysera resultat och
föreslå adekvata insatser avseende förbättringar
• Initiera och samordna förbättringsarbete inom områden som kräver samverkan.
• Leda och vara ett stöd i verksamheternas utvecklings och förbättringsarbete inom
områden som kräver samverkan.
Med målet att:
• alla i en gränsöverskridande process gör lika om det behövs
• berörda i samverkansprocesser samarbetar, förbättrar och utvecklar verksamhet och
ny kunskap tillsammans, oavsett gränser
• arbetet bedrivs effektivt bland annat genom att förebygga dubbelarbete
• skapa förståelse för hela processen ur patientens synvinkel
Uppdraget innebär också att
• Bereda/hantera samägda frågor på alla nivåer inom samverkansstrukturen, rapportera
och ta uppdrag från Samordnad ledning och styrning
• Följa upp och rapportera nationellt finansierade utvecklingssatsningar
• Ansvara för och leda respektive nätverk
• Samarabeta med respektive förvaltnings kvalitetsorganisation för att säkra effektiv
resursanvändning, timing, komma överens om angreppssätt mm
• Sprida information, ny kunskap och resultat
• Samordna utbildningar mm
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• Kommunicera och föra dialog med den nationella nivån avseende
samutvecklingsfrågor
• Kommunicera och föra dialog med Uppsala universitet Campus Gotland och andra
forskningsmiljöer och FoU-centra avseende samutvecklingsfrågor

Bedömning och Förslag
Projektgruppen föreslår att det inrättas en funktion: Regional stöd- och samverkansstruktur med samlingsnamnet SAM och med verksamhetsidén:
Den regionala stöd och samverkansstrukturen/SAM har ett samlat ansvar för att aktivt
förebygga problem och risker, förändra och förbättra för målgrupper som har
behov av samordnade insatser.
Genom kunskapsbaserat utvecklingsarbete och samordnade insatser skapas
förutsättningar för att ständigt förbättra kvaliteten och optimera resursanvändning.
Projektets styrgrupp framhåller att huvudprincipen för samordnad styrning ska vara
dialog och överenskommelser.
I uppdraget efterfrågas en tydligare koppling till den politiska regionledningen och
preciserade arbetsformer för regionstyrelsen .
Styrgruppen förordar att samordnad styrning ska ske på facknämnds- och fackförvaltningsnivå. Nämndsorganisationen ska vara huvudmottagare av nationella
föreskrifter och besluta om det finns behov av samutveckling. Beslut fattas av respektive
nämnd. Resultat följs upp och värderas av respektive nämnd.
Regionstyrelsen har en motsvarande roll gentemot ledningskontoret i ärenden som
kräver samutveckling.
Redan nu hanterar Gemensamt AU (inrättat som ett resultat av projektet Bättre liv för de
mest sjuka äldre) frågor inom välfärdsområdet som kräver samordning oavsett
åldersgrupp. Gruppen består av fem ledamöter från respektive socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden. Projektet föreslår att det på sikt skapas förutsättningar
för att ett antal ledamöter från flera nämnder, utifrån aktuell sakfråga, kan delta i
Gemensamt AU. En lösning på vägen är att fler nämnders arbetsutskott genomförs
samtidigt för att möjliggöra gemensam beredning.
Även ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad ledning och styrning är en etablerad
funktion som hanterar samordningsfrågor oavsett åldersgrupper. Sakkunniga knyts till
gruppen utifrån behov. Projektet föreslår att den nuvarande gruppen för samordnad
ledning och styrning vidgas så att den utgörs av de förvaltningschefer som finns inom
BarnSam; förvaltningschefer från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, ledningskontoret, barn- och utbildning, gymnasie- vuxenutbildning och kultur- och fritid.
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Verksamhetsledare
Projektet föreslår att det inrättas två nya tjänster: en verksamhetsledare för VuxenSam
och en verksamhetsledare för ÄldreSam.
Nätverken
Det finns lång erfarenhet av Barnnätverket. Här säkras närheten till den operativa nivån,
att överenskommelser följs, att det bedrivs samordnad, verksamhetsnära utveckling som
matchar behov och ger avsedd effekt. Projektet förslår att det inrättas ett Vuxennätverk
och ett Äldrenätverk.
I dagsläget avsätter chefer på olika nivåer mycket tid till möten med såväl externa som
interna samverkanspartners. Nätverken ska i så hög grad som möjligt ersätta dessa
grupper för att på så sätt minska risken för dubbelarbete och minska arbetsbelastningen
för ledarna.
Projektet rekommenderar att det görs en sammanställning och analys av samverkande
arbetsgrupper inom respektive målgruppsområde för att bedöma om nätverken kan
ersätta dessa grupper.
Sammanfattningsvis ska den samordnade funktionen ha fokus på prioriterade
målgrupper och utveckla kunskap inom områden som kräver samverkan. Det kan vara
nationella initiativ eller regionala behov som styr innehållet i det samordnade
utvecklingsarbetet. Förutom att ta emot uppdrag från de förtroendevalda och
ledningsgruppen Samordnad ledning och styrning, har verksamhetsledarna ansvar för att
initiera ärenden av samordningskaraktär. Verksamhetsledare ansvarar för att bereda
ärenden till Samordnad ledning och styrning. I Gemensamt AU bereds förslag inför beslut i
respektive nämnd.

Resurser - verksamhetsbudget
Projektet har förordat att funktionen bemannas med tre verksamhetsledare.
En av dessa tjänster är redan finansierad inom ramen för Barnsam (900 000 kr).
Den sammanlagda årskostnaden för verksamheten uppskattas till 3 miljoner.
Efter valet råder det osäkerhet kring finansiellt stöd från statligt håll. I de överenskommelser som träffats de senaste åren mellan regeringen och SKL om att finansiellt
stödja kvalitetsarbete och kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande
verksamhetsområden har det funnits en förväntan på att huvudmännen successivt
övertar finansieringsansvaret från och med 2014 enligt följande:
25 % av kostnaderna för 2014
50 % för 2015
100 % av kostnader från och med 2016.
Trots osäkerheten kring statlig finansiering förordar styrgruppen att medel tillskjuts
verksamheten motsvarande 2,1 miljoner kronor i budget för 2016.
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Organisatorisk placering
För att vinna synergieffekter, samverka vid behov i samverkande processer, byta
erfarenhet och skapa lärande, föreslår projektet att de tre verksamhetsledarna samlas i en
avdelning med en samordnare.
Avdelningen bör ingå i ett sammanhang där det finns erfarenhet av, insikt och kunskap
om betydelsen av samverkan och samverkande processer.
Eftersom SAM har ett förvaltningsövergripande, regionalt uppdrag har ledningskontoret
setts som den självklara organisatoriska boplatsen för de tre verksamhetsledarna. Men
det har framförts farhågor om risken att tappa närhet till verksamheterna.
Det finns också goda erfarenheter av att verksamhetsledare finns nära den som är
ordförande för ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad ledning och styrning.
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås ta över ordförande posten i Samordnad lednings
och styrning de kommande två åren. Mot bakgrund av detta, föreslår styrgruppen att
hälso- och sjukvårdsnämnden får uppdraget att för regionens räkning, koncernövergripande ansvara för SAM. Avdelningen med de tre verksamhetsledarna placeras
direkt under hälso- och sjukvårdsdirektören.
Det betyder att:
• verksamhetsledarnas uppdrag styrs från ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad
ledning och styrning .
• arbetsgivaransvaret för de tre ledarna och ansvaret för att SAM som system fungerar
optimalt, ligger inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.
Projektet föreslår att det genomförs en uppföljning efter två år. Ledningskontoret
föreslås få uppdraget att ansvara för utvärderingen.
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Genomförandeplan

Tid

Aktivitet

Ansvarig

17 – 18 dec.
2014
18 dec. 2014 –
9 mars 2015
9 – 26 mars
26 mars/6 maj
13 april/19 maj
22 april/28 maj
15 juni
Hösten 2015

Remissutskick

Lotten v Heijne

Remisstid

Nämnder

Sammanställning av remissvar
Stoppdatum för slutrapport
Beslut RSAu
Beslut RS
Beslut fullmäktige
Sprida information om fullmäktiges beslut
Överföra projektets intentioner till ordinarie
verksamhet/ansvarig chef
Skapa finansiellt utrymme. Äska pengar?
Rekrytera verksamhetsledare för VuxenSam
ÄldreSam
Planera för och genomföra övergång av
verksamhetsledaren för BarnSam till ny
organisation.
Säkra lokaler mm
Säkra att det finns stödjande resurser
Realisera intentionerna i projektet avseende
ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad
ledning och styrning
Etablera nätverken VuxenSam och ÄldreSam
Avsluta samverkande grupper vars frågor har en
naturlig tillhörighet i SAM

Lotten v Heijne
Lotten v Heijne

Regiondirektören
Regiondirektören
Ansvarig chef
Ansvarig chef

Ansvarig chef
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Bilaga 1.

Tillvägagångssätt
Arbetet har genomförts som ett projekt enligt Region Gotlands projektmodell.
Styrgruppen har träffats vid tre tillfällen á två timmar. Ett extra möte á en timme.
Projektgruppen har träffats sammanlagt ca 20 timmar.
Projektledaren har, under arbetets gång träffat ett flertal grupper i syfte att informera om
projektet och inhämta synpunkter. Förutom styrgruppen har regiondirektören och
deltagarna i BarnSam fått muntlig och skriftlig information. Andra grupper har
projektledaren träffat vid ett eller två tillfällen:
• Styrgruppen för kunskapsplattformen
• Styrgruppen för bättre liv för de mest sjuka äldre
• Ledningskraft
• Överenskommelsegruppen
• Chefsnätverk SIP
• Kvalitetsnätverk
• Ekonominätverk
• HRnätverket

Deltagare i styrgruppen:

Ordförande: Tf regiondirektör Per Lindskog
Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar
Socialdirektör Marica Gardell
Enhetschef folkhälsa och välfärd Lisa Stark
Föredragande i styrgruppen, projektledare Lotten von Heijne

Deltagare i projektgruppen:

Projektledare: Lotten von Heijne
Enhetschef folkhälsa och välfärd Lisa Stark
Verksamhetsledare BarnSam Anna Derwinger-Hallberg
Projektledare Kunskapsplattformen Lisa Lindell
Projektledare/samordnare Bättre liv för de mest sjuka äldre
Cilla Krook
Utvecklingsledare/projekt ledare Bättre liv för de mest sjuka
äldre Gerd Silk
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Bedömning av konsekvenser
för barn och ungdomar

Plan för långsiktig stödstruktur. Stöd tilll evidensbaserad
praktik för god kvalitet i socialtjänsten, 2013

Ärendenummer

RS 2013/540

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
x Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Flickor och pojkar med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och de som växer upp i
familjer med missbruks-, beroende eller våldsproblematik.

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Med en utvecklad samordnad styrning och ledning och resurser för att stödja
genomförandet av gränsöverskridande utvecklingsarbete utifrån bästa tillgängliga
kunskap ökar regionens förutsättningar att ge bästa möjliga stöd till barn och
ungdomar.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Styrgruppen har inte bedömt att barns och ungdomars synpunkter ska inhämtas kring
den organisatoriska strukturen för styrning och ledning. Däremot är det en del av
pågående och framtida förbättringsarbete att utveckla formerna för att göra barn och
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Bedömning av konsekvenser 2 (2)
för barn och ungdomar
RS 2013/540

ungdomar delaktiga i de konkreta insatser och verksamheter som berör dem. Aktuellt
är exempelvis delaktighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och
delaktighet inför och i uppföljningen av gemensamma individuella planer.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.
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Ärendenr RS 2014/486

HenlY Henziger

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 28 november 2014

Regionstyrelsen

Reviderat beslut kring ägar- och verksamhetsbidrag ur
Näringslivsanslaget 2015
Förslag till beslut

Bidraget till Inspiration Gotland ur Näringslivsanslaget 2015 uppgår till 8 300
mnkr.
Bakgrund

Regionfullmäktiges beslut för budget 2015 innebär att ledningskontorets ram
ökar med 1,0 mnkr för utökat bidrag till Inspiration Gotland. Detta innebär att
regionstyrelsens tidigare beslut beträffande ägar- och verksamhetsbidrag ur
näringslivsanslaget 2015 (RS 2014/486), bör revideras i den del som rör
Inspiration Gotland.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland,se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26.90 00 vxi

Org nr 212000-0803

~
..•. RegiOn

~Gotland

1 (1)

95
Ledningskontoret

RS 2014/636

Patrik Pettersson
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25 november 2014

Regionstyrelsen

Generell rättegångsfullmakt (förnyelse)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen förordnar chefsjuristen Jan Olsson och regionjuristen
Patrik Pettersson att var för sig såsom ombud företräda Region Gotland
inom styrelsens ansvarsområde. Med undantag för rätt att ta emot
delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i
rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på
nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande
medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla
de tillfallen, då Region Gotlands rätt inom nämndens förvaltningsområde
kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.
2. Detta fullmaktsförordnande gäller i ärenden som påbörjas hos regionen
efter det att protokollet över förordnandet justerats.
1.

Styrelsen får enligt 6 kap. 6 § kommunallagen själv eller genom ombud föra
kommunens eller landstingets talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan skall göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Det förekommer i lag att nämnd, t.ex. socialnämnden, har egen
processbehörighet. Vidare har fullmäktige i reglementen beslutat att respektive
nämnden har sin egen process behörighet. Fullmakten avser således det
ansvarsområde som styrelsen har genom lag eller reglemente.
Sedan 2004 har juristerna haft en generell fullmakt. Senast förnyades
fullmakten den 26 april 2012, § 119. Med anledning av genomfört allmänt val
s det anledning att förnya fullmakten.

ör
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Ärendenr RS 2014/148

Lisa Stark

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 27 november 2014

Regionstyrelsen

Förslag till strategi, organisation och resurser för ett
förstärkt mottagande av nyanlända personer till Gotland
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Ansvaret för flyktingmottagandet, inklusive övergripande samordning,
överförs den 1 april 2015 från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildnings nämnden, med undantag för mottagandet av
ensamkommande barn samt myndighetsutövning enligt
social~änsdagen.

Reglementen för gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden samt
socialnämnden ändras enligt ledningskontorets förslag (bilaga 1).
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Ledningskontoret får i uppdrag att fullfölja den pågående dialogen med
Migrationsverket för en eventuell gemensam avsikts förklaring om
asylverksamhet.
Ledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda
förvaltningar beskriva förväntade organisatoriska och resursmässiga
konsekvenser av det samlade flyktingmottagandet.
Ledningskontoret får i uppdrag att planera för regionstyrelsens dialog
om flyktingmottagande med företrädare för myndigheter, idebuma
organisationer och näringsliv.
Tekniska nämnden uppdras att i samverkan med byggnadsnämnden
inventera lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter som kan vara
lämpliga för bostäder kopplat till ett ökat flyktingmottagande.
Bakgrund

Ledningskontoret har genomfört en förstudie om förutsättningarna för ett
ökat flyktingmottagande på Godand. Utifrån förstudien har ledningskontoret
föreslagit en ny regional stategi för framtida inriktning, organisation och
resurser för ett flyktingmottagande som kan bidra till regionens utveckling
samtidigt som det är ett solidariskt ställningstagande för personer som tvingas

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

1 (2)

97
Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/148

Region Gotland

lämna sina hemländer. Förstudien och förslaget till strategi, organisation och
resurser har remitterats till nämnderna och styrelsen för Gotlandshem.
Efter att remissen gått ut har det kommit tillledningskontorets kännedom att
Migrationsverket, trots tidigare negativa besked i frågan (RS § 168,2014-05-26),
är intresserat av att etablera asylboende och mottagnlngsverksamhet på
Gotland. För närvarande för lednings kontoret dialog med Migrationsverket om
hur asylboende skulle kunna utformas på Gotland. Avsikten är att presentera
ett underlag för ställningstagande i regionstyrelsen i början av år 2015. Ett
eventuellt asylboende förväntas ytterligare öka antalet nyanlända personer
utöver vad som antogs vid remissen till nämnderna. Därigenom kommer även
resursbehovet i regionens verksamheter att påverkas.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär förslaget behov av
resurser för flyktingmottagandet. De statliga ersättningarna (grundersättning
och prestationsbaserad ersättning samt schablonersättning per nyanländ
person) föreslås överföras från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Därtill har nämndens rambudget utökats från och
med 2015 med 1,0 mkr för lön och driftskostnader för förstärkt
flyktingmottagande inklusive övergripande samordning. Beloppet bygger på
antagandet att verksamheten inte ger helårseffekt under 2015. (Rf § 93, 201406-16)
Bedömning

Med anledning av att frågan om ett eventuellt asylboende inte ingick i det
förslag till målsättning och strategi som remitterats till nämnderna bör en
förvaltningsgemensam grupp under ledningskontorets ledning göra en samlad
bedömning av verksamhets- och resurskonsekvenser inkluderande ökat
mottagande av ensamkommande barn, ökat mottagande av personer med
uppehållstillstånd samt ett eventuellt asylboende.
Ledningskontoret rekommenderar vidare att resultat och effekter för
nämnderna av ett successivt ökat flyktingmottagande följs särskilt i
budgetarbetet under mandatperioden för att möjliggöra framtida nödvändiga
politiska prioriteringar.
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Ärendenr RS 2014/148, bilaga 1.

Lisa Stark

Handlingstyp reglemente

Datum 26 november 2014

Regionstyrelsen

Förslag till förändring i reglemente för socialnämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bakgrund

Uppdraget att övergripande och operativt samordna tlyktingmottagandet
föreslås ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden
föreslås fortsatt ansvara för mottagande och individuellt stöd till
ensamkommande barn, samt myndighetsutövning, exempelvis kompletterande
försörjningsstöd enligt social~änstlagen. Ändringar i reglementen är markerade
med kursiv text nedan.
Reglemente socialnämnden

Verksamhetsområde
1 § Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom social~änsten och
vad som sägs i annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), med undantag av faktiskt tillhandahållande av
insatser enligt 9 § punkt 1 sistnämnda lag, vilket åvilar hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården enligt
hälso- och sjukvårdslagen vilket även inkluderar uppgifterna i lagens 24 § då
nämndens hälso- och sjukvårdsansvar inte omfattar läkarinsatser.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande
ffyktingbarn (utgår:ffyktingar). Socialnämnden ansvarar också för behov enligt
social~änstlagen och lagen stöd och service till vissa funktionshindrade av
arbetsmarknadsinsatser på individ- och gruppnivå.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.
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Nämnden skall också ansvara för yttranden enligt alkohollagen och
kommunens yttranden enligt hemvämsförordningen, samt lagen om
anordnande av visst automatspel.
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för
verksamheten under höjd beredskap.
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsområde
1 § Gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden har utifrån tilldelade resurser
ansvar för att fullgöra den del av Region Godands utbildning inom det
offentliga skolväsendet för ungdom och vuxna som bildar gymnasieskolan,
kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare (s6.) uppdragsutbildning
och yrkeshögskola samt för regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på
individnivå.

Nämnden ansvararfijr Region Gotlands mottagande av ffyktingar med tmdantag av
ensamkommande ffyktingbarn som åvilar socialnämnden.
Nämnden har även ansvar för Lövsta Landsbygdscentrums olika delar,
inklusive egendomsförvaltningen.
Nämnden utgör även styrelse för Godands folkhögskola där Region Godand
svarar för del av kostnader som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger Region Godand när
det gäller fristående skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som
ryms inom nämndens verksamhetsområde.
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Bedömning av konsekvenser

Lisa Stark

för barn och ungdomar

Förstudie om förutsättningar för ett ökat
flyktingmottagande på Gotland
1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
Ja

Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:

2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Flickor och pojkar som tvingas lämna sina hemländer och kommer till Sverige och
Gotland som flyktingar
3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala, - ekonomiska, - kulturella, - hälsa, - omsorgsbehov, - utveckling, - säkerhet

Grunderna för mottagande av barn som tvingats fly är humanitära och mottagandet
ska ge flickor och pojkar goda förutsättningar med avseende på samtliga rättigheter
ovan.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

I den organisatoriska planeringen av ökat mottagande har inte genusaspekter belysts. I
utvecklingen av själva mottagandet krävs att verksamheter får möjlighet att bygga upp
kunskap om genusfrågor i förhållande till de barn och ungdomar som kommer till
Gotland. Detta för att mottagandet ska ge förutsättningar för jämställd integration.
S. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats - motivera.

Ärendeberedningen har fokuserat de organisatoriska och resursmässiga förhållandena
mellan nämnder. I det operativa utvecklingsarbetet av själva flyktingmottagandet
förutsätts dialog och uppföljning av barns och ungdomars egna erfarenheter vara en
väsentlig del i kvalitetsarbetet.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.

6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.
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Stefan Persson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 27 november 2014

Regionstyrelsen

Tillväxtarbete 2015-2018
(1 bilaga - ppt-presentation från dialogmöten)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner bifogad presentation som utgångspunkt för
framtagande av plan för "Tillväxtarbete 2015-2018" och uppdrar åt
ledningskontoret att, i nära samverkan med berörda aktörer, arbeta
fram ett förslag.

•

Regionstyrelsen utser regionstyrelsens arbetsutskott till politiskt
styrgrupp för arbetet.

•

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till Region Gotlands
ledningskontor för projektet "Tillväxtarbete 2015-2018" med 750 000
kr ur näringslivs anslaget för år 2015 och 750 000 kr ur anslag 1:1 medel
för regionala tillväxtåtgärder, dock maximalt 50 % av projektets
faktiska kostnader.

Bakgrund

Det näringspolitiska arbetet har under förutvarande mandatperiod varit
kopplat till det "Näringspolitiska programmet för Gotland 2012-2015".
Programmet har haft fokus på att förbättra Region Gotlands och övriga
offentliga aktörers arbete för att främja tillväxt i näringslivet, dvs. arbetet som
sker i det företagsfrämjande systemet. Mycket arbete har också lagts på att
förbättra information till och kommunikation med näringslivet. Fokus har
dock inte varit på att få igång skarpa gemensamma samverkansprocesser med
näringslivet för en ökad tillväxt i det gotländska samhället.
En vilja att arbeta för att Gotland skall bli "Årets tillväxtkommun" uttrycks
idag både av organisationer i det gotländska näringslivets och i Region
Gotland. Frågan har också tidigare diskuterats och satts som mål, men intresset
och mobiliseringen är betydligt starkare idag. Arena för tillväxt utser "Årets
tillväxtkommun" som handlar om att främja arbetet lokal och regional tillväxt.
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Bedömningskriterierna är dels kvantitativa: befolkningsutveckling,
sysselsättningsutveckling och skattekraftsutveckling, dels kvalitativa: politiskt
ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.
Ärende

Ledningskontoret har under hösten arbetat med att ta hand om det uppdrag
som regionstyrelsen gav ledningskontoret 2014-08-28 till följd av den rapport
om företagsklimatet som en analysgrupp från näringslivet levererade (RS
2014/218). Dvs. " ... att initiera samverkan med berörda aktörer i enlighet med
rapportens intentioner och presentera ett förslag till fortsatt arbete i samband
med budgetberedningen 2015." Efter en initial dialog konstaterades att frågan
rörande företagsklimatet bättre hanteras som en del i ett gemensamt arbete
mellan Region Gotland och näringslivet för gemensamt skapa tillväxt på
Gotland.
En viktig utgångspunkt har i detta varit att hålla fast vid långsiktigt antagna
målsättningarna i Vision Gotland 2025, som är den gällande regionala
utvecklingsstrategin för det gotländska samhället och inte bara Region
Gotland. Vidare så har utgångspunkten också varit att bättre ta vara på det
varumärkes arbete som gjorts kring platsvarumärket Gotland och genom det
sätta Gotlands attraktionskraft i fokus, som en plats att bo och leva, besöka
samt driva företag på. Kopplat till detta så bedöms också förutsättningar till
skarp gemensam samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv samt ideell och
social sektor vara goda. Slutligen så har även Region Gotlands uppdrag som
region kopplat till EU2020 och den nationella strategin för regional tillväxt och
attraktionskraft beaktats.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att den arbetsmodell för att arbeta med tillväxt,
som förvaltningen fört dialog med näringslivsorganisationer, partigrupper och
~änstemannakåren om, har såväl acceptans som uppbackning. Anslaget är
dock betydligt bredare än bara näringslivsutveckling, vilket kommer att kräva
kraftsamling och resurstillskott. Särskilt då under framtagande processen.
Vidare så bedöms det vara av stor vikt att förenkla Region Gotlands styrsystem
genom att renodla målbilder och processer, varför ett dylikt arbete bör sättas i
relation till andra styrprocesser och målsättningar.
När det gäller en målsättning mot att bli "Årets tillväxtkommun 2018" så
bedömer ledningskontoret att en sådan kraftsamling mot ett gemensamt mål
skulle kunna leda till en ökad samverkan och ett bättre utvecklings- och
företagsklimat, och i förlängningen således en ökad befolkning och tillväxt på
Gotland. De kvantitativa målen överensstämmer också väl med målen för
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Vision Gotland 2025. De kvalitativa målen sätter fokus på områden där
näringslivet och Region Gotland både var för sig men framförallt tillsammans
behöver bli bättre för att Gotland skall utvecklas i den riktning vi önskar. Såväl
ledningskontoret som Arena för tillväxt menar dock att det för Gotlands del
blir mycket svårt att hävda sig i konkurrensen med främst kranskommuner i
storstadsområdena. Inte desto mindre kan den gemensamma resan i sig mot
utmärkelsen "Arets tillväxtkommun 2018" vara mödan värd och bidra till en
bättre utveckling, även om målet med själva utmärkelsen inte skulle nås.
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Tillväxtarbete och
företagsklimat
2015-2018

2014-11-27
Stefan Persson
Peter Lindvall

Region

Gotland

Agenda
..

Vision Gotland 2025

..

Sveriges bästa företagsklimat

..

Bilden av Gotland

..

Årets tillväxtkommun 2018

..

Ramverk för tillväxtarbetet

..

Värdegrundsresonemang

..

Nästa steg

Region

Gotland
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Inledning
"

Utg§ngspunkten är den befintliga regionala
utvecklingsstrategin 'Vision Gotland 2025"
Företagsklimatet är en viktig del i arbetet med att skapa tillväxt
Näringslivet mobiliserar p§ m§nga fronter
Motiv till satsning mot "Årets tillväxtkommun 2018"

"
"
"

-

Kraftsamling kring ett viktigt delm~1

-

B~de kvalitativa och kvantitativa variabler som styr fram~t

-

"

förutsätter ökad samverkan

Kryssningskajen invigs april 2018 - n~got att samlas kring
Mandatperioden sträcker sig dit, vilket kräver handling direkt
Lagom I~ng tidshorisont för att kunna se resultat
Beslut tas av regionstyrelsen och arbetet ägs av regiondirektören

Bred förankring i s§väl politik och näringsliv genom
medskapande viktigt

~Region

~Gotland

Forum för diskussion och förankring

,
,

Svenskt Näringslivs "kärntrupp"..,'
, Anders Thomasson Regionchef ~
Företagarnas styrelse
, Andreas Unger Ordförande
Tillväxt Gotlands styrelse
, Esso Eriksson Ordförande
LRFs styrelse
, Anna Törnfelt Ordförande
Östsvenska Handelskammarens
styrelse
, Johanna Palmer VD

Gotlands förenade besöksnäring
'Victor Jansson Ordförande

Region

Gotland
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Forum för diskussion och förankring
Socialdemokraterna ~.
• Äke Svensson
ft
Miljöpartiet
• Stefaan de Maeeker
Vänsterpartiet
• Britlis Benzler
Centern
• Eva Nypelius
Folkpartiet
• Mats-Ola Röden
Moderaterna
• Stefan Wramner

Kristdemokraterna
• Ola Björkqvist
Feministiskt initiativ
• Elin BMth
Sverigedemokraterna
• Kaj Lundmark

~Region

?m' Gotland

Forum för diskussion och förankring
Koncernledningsgrupp RG
• Jan Björinge Regiondirektör
• Förvaltningsledning lK/RG
• Jan Björinge Regiondirektör
• Övriga berörda förvaltningar RG
• Förvaltningschefer
Länsstyrelsen i Gotlands län
• Cicci Schelin-Seideg~rd
Landshövding
Uppsala universitet - Campus
Gotland
• Olle Jansson

Inspiration Gotland
• Sofia Wollman
ALM I
• Elisabeth Kalkhäll

~Region

?m' Gotland
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Agenda

•

Sveriges bästa företagsklimat

•
•
•

Bilden av Gotland
Årets tillväxtkommun 2018
Ramverk för tillväxtarbetet

•

Värdegrundsresonemang

•

Nästa steg

~Region

lm' Gotland

Vision Gotland 2025
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av
närhet hållbar tillväxt och fylld av livslust

Övergripande mål:
• Minst 65 000 inv~nare bor p~ Gotland
• Gotlänningarnas välst~nd hör till de bästa i landet
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
• Gotlänningarna har en bra hälsa och m~r bäst i landet
• Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfr~gor
Framtagande:
• Framtagningsprocess med bred förankring under 2007
" Legitimiteten är ännu stor i samhället

~Region

"lm' Gotland
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II

Vision Gotland 2025 - omf§ng
Politikomräden inom den regionala utvecklingspolitiken
Regional utvecklingspolitik

Arbetsmarknadspolitik

Näringspolitik

Utbildningspolitik

Transportpolitik

Landsbygdspolitik

Kulturpolitik

Politikomr~dena inom det areella

IT-politik

Utrikespolitik (utrikeshandel, export, etc.)

Storstadspolitik

Regional samhällsorganisation

Integrationspolitik

Allmänna bidrag till kommuner

Forskningspolitiken (de delar som avser utveckling av innovationssystem)

+ enligt Ansvarskommitten:
Hälso- och sjukv~rd, Miljöpolitik, Jämställdhetspolitik, Fysisk planering,
Det kommunala utjämningssystemet.

~Region

~Gotland

Agenda
•

Inledning

• Vision Gotland 2025
"
"
..
..

Bilden av Gotland
Ärets tillväxtkommun 2018
Ramverk för tillväxtarbetet
Värdegrundsresonemang

"

Nästa steg

Region

Gotland
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Sveriges bästa företagsklimat
•

Företagsklimatet är i fokus i den gotländska debatten när det gäller
näringslivs- och tillväxtfr§gor

•

Olika bilder om det g§r bra eller d§ligt för Gotland:
-

Starkt nyföretagande
Bäst i Sverige avseende kvinnors företagande
Stark utveckling för besöksnäringen
Mycket stark tillväxt för handeln p§ Gotland
God tillväxt i ekonomin
MEN ...
- D§ligt företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs kommunranking
- Svag samverkan mellan det offentliga och näringslivet

Region Gotland har satsat p§ SKL:s "Förenkla - helt enkelt"
... men räcker det verkligen?

Region

Gotland

III

Resultat Insiktsmätningen
Myndighetsområde

NKI2011

NKI2013

NKI2014

Förändring

Brandtillsyn

63

65

74

+9

Bygglov

52

43

50

+7

Markuppl§telse

49

55

59

+4

Miljö- hälsoskydd

60

60

64

+4

Serveringstillst§nd

60

68

69

+1

Totalt:

57

59

64

+5

Betygsskala 0-62=I§gt 62-69=godkänt 70-100=högt

Region

Gotland
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Resultat Insiktsmätningen
Serviceområden

Index 2011

Index 2013

Index 2014

Förändring

Information

58

61

65

+4

Tillgänglighet

60

63

66

+3

Bemötande

62

69

71

+2

Kompetens

59

62

65

+3

Rättssäkerhet

61

61

66

+5

Effektivitet

62

61

67

+6

Betygsskala 0-62=I§gt 62-69=godkänt 70-100=högt

~Region

~Gotland

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge
företagsklimatet på Gotland?
Total nöjdhet - 1-6 där 3 är godkänt

Betyg 4

3,3

3,5

2,5

3,5

2,5

1,5

0,5

Svenskt Näringsliv Gotland

Svenskt Näringsliv riket

Företag Insikt Region Gotland

~Region

~Gottand
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Kon ku rrenskraft och attra ktivitet

_-+-___

~oiiiiiiiä........

Frän rapport om företagsklimat juni 2014

Gotland är
Östersjöregionens
mest kreativa och
magiska plats
präglad av
närhet, hillIbar
tillväxt och fylld av
livslust

Region

Gotland

Sveriges bästa företagsklimat - analysen
utg§r primärt fr§n följande tre perspektiv

Frän rapport om företagsklimat juni 2014

Region

Gotland
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Analys - sammanfattning
..

Ett förbättrat företagsklimat handlar om relationer, om förväntningar
och om att visa handling, ledarskap och uth§llighet

.. Tillväxten sker genom företagen. Detta m§ste genomsyra allt vi gör.
Återkoppla till vision 2025 och styr mot den
..

Det finns inga universalknep. Vi gör i stort samma aktiviteter som de
bästa. Fortsätt med beslutade aktiviteter. H§II i och h§1I ut.

..

Framg§ngsrika kommuner har en brett förankrad I§ngsiktig m§lbild
samt en tydlig gemensam handlingsplan för helheten

Frän rapport om företagsklimat juni 2014

Region

Gotland

Analys - sammanfattning
lO

Tydligare rollfördelning och spelregler mellan tjänstemän och
politiker behövs

"

Ökad kunskap och först§else för regionens uppgift och för
rollfördelningen mellan region och länsstyrelse
lO
Beslutsprocessen i olika fr§gor och ärenden behöver tydliggöras och
först§s av företagen/företagarna
.. Ökad kunskap och först§else om de demokratiska processerna bland
företag/företaga re
.. Det görs väldigt m§nga bra saker p§ Gotland som av olika
anledningar aldrig n§r ut till allmänheten

Frän rapport om företagsklimat juni 2014

Region

Gotland
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Agenda
• Inledning
• Vision Gotland 2025

•

Ramverk för tillväxtarbetet

•

Värdegrundsresonemang

•

Nästa steg

Region

Gotland

II

Bilden av Gotland
Positionsförflyttning inom:
•

Besöksön

..

Näringslivsön

..

Boendeän

Varumärket och Vision Gotland 2025 delar visionen:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av
närhet; hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Attraktionskraften är vJr största framgJngsfaktor!?
~Region

~Gotland
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Positionsförflyttn ing
Näringslivs- och etableringsön

Region

Gotland

Agenda
•
•

Inledning
Vision Gotland 2025

•

Sveriges bästa företagsklimat

•

Bilden av Gotland

..

Ramverk för tillväxtarbetet

..

Värdegrundsresonemang

..

Nästa steg

~Region

~Gotland
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..

Årets tillväxtkommun
Sammanfattning
..

Skapa förutsättningar för lokal och regional tillväxt

..
..

Arena för Tillväxt - Samarbete mellan Swedbank, IeA och SKL
Utmärkelsen §rets tillväxtkommun sedan 1998

Region

Gotland

Årets tillväxtkommun
2012
fALKENBERG

.., .

pristagare

Falkenbergs kommun har längsiktigt verkat för ett gott företagsklimat och har tillsammans med näringslivet skapat
en stark vi~anda, präglat av ett utvecklingsengagemang för bäde stad och landsbygd. Handlingskraft i kombination
med ett tydligt hllllbarhetsperspektiv är utmärkande rör det politiska ledarskapet, vilket bidragit till att stärka
Falkenbergs attraktionskraft. Satsningar pa goda livs- och f6retagarmiljäer bäde längs kust och i inland för
medborgare och företagare skapar grogrund för att fortsätta växa för en hällbar framtid.

~d<t1M

2008

>O
1'" II!\ U l{

2010

Umeå kommun tilldelas priset Årets Tillväxtkommun 2008 for sitt längsiktiga och samarbetsinriktade arbete med att
skapa tillväxt. Umeä har utvecklats frän att vara en slumrande residensstad via expansiv universitetsstad till att idag
vara en rNngfacetterad regionhuvudstad med största industrisektorn i Norrland och en expansiv tjänstesektor•
Sysselsättningen i det privata näringslivet har vuxit med mer än 30 procent pä 10 är och är idag större än den
offentliga sektorn i antal sysselsatta. Sedan början av 60~talet har befolkningen fördubblats och Umeå är idag den
största kommunen norr om Uppsala. Framgängarna for Umeå finns i ett uttalat samarbete med näringslivet och
universitetet, att man vägat planera för tillväxt och satsa resurser. För att lyckas med utvecklingssatsningar krävs i
grunden goda utvecklingsförutsättningar - vilket Umeä har - men ocksä politiker och tjänstemän som är
omvärldsorienterade och pragmatiskt stimulerar nytänkande i den kommunala organisationen. Umeä har också tagit
pä sig den regionala ledarrollen och aktivt drivit samarbete i Umeäregionen. Tillsammans har man ett nära
samarbete kring utvecklingsfrägor, turism och gemensamma tjänster. Politikerna i Umeå vill att Umeä ska växa och
ta nästa steg i utvecklingen. Visionen om ett befolkningsmäi om 150000 invänare till är 2050 är tämligen unikt och
visar prov pä politiskt ledarskap och ambitioner att skapa tillväxt.
Varbergs kommun har strategiskt arbetat med att vidareutveckla sig som attraktiv kommun att bo, besöka och verka
i. Historik och framtid förenas genom kurortstradition, ett expansivt företagande samt ett växande Campus Varberg
och bidrar tm kommunens starka varumärke. Marknad Varberg har en central roll som aktiv mötesplats mellan
privata och offentliga beslutsfattare som gemensamt verkar för Varbergs framtid med stöd av ett gott företagsklimat.
Politisk samordning har bidragit till att Varberg tagit väl tillvara pä sina goda tillväxtförutsättningar och att vara en
drivande lokal, delregional och regional samverkansaktör.

Region

Gotland
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Årets tillväxtkommun - kriterier
Kvantitativa
..

Befolkningsutveckling

..

Sysselsättningsutveckling

..

Skattekraftsutveckling

Kvalitativa
..

Politiskt ledarskap

..

Samarbetsförm§ga

..

Kommunalt utvecklingsarbete

..

Nytänkande

~Region

~Gotland

Agenda
•

Inledning

•

Vision Gotland 2025

•

Sveriges bästa företagsklimat

•

Bilden av Gotland

•

Årets tillväxtkommun 2018

..

Värdegrundsresonemang

..

Nästa steg

Region

Gotland
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Perspektiv som ska genomsyra
hela tillväxtarbetet

Region

Gotland

Övergripande beskrivning av
tillväxtarbetet 2015-2018

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025
Region

Gotland
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Beskrivning av 1) huvudprocesser, 2)
utvecklingsomr§den samt 3) aktiviteter
1
2

3

Utvecklingsområden
A
B
C

Utvecklingsområden
D
E
F

Utvecklingsområden

Utvecklingsområden

G
H

J

I

L

Aktiviteter
Jl
J2

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Al

Dl

A2

D2

Gl
G2

K

~Region

~Gotland

M§I och uppföljningsomr§den
Mål
Antal
Andel

Mål
Antal
Andel

Mål
Antal
Andel

Mål
Antal
Andel

~Region

~Gotland
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Intressenter
xxx

xxx

xxx

xxx

~Region

mf Gotland

Agenda
•
•

Inledning
Vision Gotland 2025

•

Sveriges bästa företagsklimat

•
•
•

Bilden av Gotland
Arets tillväxtkommun 2018
Ramverk för tillväxtarbetet

•

Nästa steg

I~
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Vä rdeg ru ndsresonema ng
Vi ska göra varandra bättre i vAra roller."
.. Vilka värdeord ska prägla det fortsatta gemensamma arbetet
för tillväxt p§ Gotland?
•

Hur ska aktörerna komma "rätt" i roll- och ansvarsfördelning
- med "rätt" förväntningar p§ varandra?

~Region

~Gotland

II

Rollfördelning i regional utveckling
Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret vilket innebär ett
ansvar för att:
Ta fram och ajourh§lla en regional utvecklingsstrategi (RUS) för regionen, vilken:
Ska tas fram i samverkan med berörda myndigheter (de är skyldiga att beakta den)
Bör ta fram i samverkan med näringsliv och samhälle

Samordna utvecklingsarbetet i enlighet med RUS
-

En annorlunda logik kontra den prima r- och sekundarkommunal verksamheten

-

Förankringen ligger i framtagandeprocessen av mill och konkreta Insatser, dvs. förslagen vaxer fram
i gemensam dialog

länsstyrelsen har ett ansvar i för samordning av statlig verksamhet i
regionen (länet)
Samordningen ska ske i enlighet med givna uppdrag och i riktning mot RUS i dialog med
Region Gotland

Näringslivet ansvarar för att ... ? Diskutera!
Region

Gotland
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Agenda
•

Inledning

•
•

Vision Gotland 2025
Sveriges bästa företagsklimat

•
•
•

Bilden av Gotland
Årets tillväxtkommun 2018
Ramverk för tillväxtarbetet

Region

Gotland

Vad händer nu?
•

Beslut i regionstyrelse rörande fortsatt process 2014-12-17
Förutsatt beslut ovan i (öreslagen riktning:

..

Framtagandeprocess våren 2015

..

Löpande avstämning med RSAU (styrgrupp)

"

Löpande avrapportering och diskussion i näringslivsrådet
och i RegSam
.. Antagande i regionstyrelse och regionfullmäktige hösten 2015

Region

Gotland

18

122
Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/590

Jan Olsson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 2 december 2014

Regionstyrelsen

Reviderat riksavtal för utomlänsvård från 1 januari 2015
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen godkänner förslaget till nytt riksavtal för utomlänsvård från
den 1 januari 2015
Bakgrund
Styrelsen för SKL beslöt 17 oktober 2014 bl.a. att godkänna nytt riks avtal för
utomlänsvård med giltighet från 1 januari 2015 samt att rekommendera
landstingen att godkänna och tillämpa riksavtalet.

Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård
utanför sitt eget hemlandsting. Sveriges Kommuner och Landsting på började
2014 tillsammans med företrädare för några landsting och regioner revidering
av riksavtalet. De förslagna revideringarna är främst en anpassning till den nya
patientlagen, som riksdagen fattade beslut om i juni 2014. Den nya lagen träder
i kraft den 1 januari 2015.
Den mest centrala utgångspunkten för översynen av riks avtalet är förslaget om
att patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och
öppen specialistvård i hela landet. Sjukvårdshuvudmannens skyldighet att
erbjuda öppen vård utökas således till att gälla patienter som omfattas av ett
annat landsting/regions ansvar för hälso- och sjukvård.
De viktigaste nyheterna i det reviderade riks avtalet.

Val av offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i andra
landsting.
Patienters möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen
specialistvård i andra landsting. Det innebär att landstingen inte kan prioritera
sina egen invånare framför patienter från andra landsting utan enbart ska ta
hänsyn till de medicinska behov som patienten har.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

1 (2)

Led ningskontoret

123

Ärendenr RS 2014/590

Region Gotland

Val av medicinsk service i andra landsting.
En patients begäran att få medicinsk service utförd i andra landsting ska
tillgodoses. Denna fråga är inte reglerad i patientlagen utan regleras helt via
Riksavtalet.
Resekostnader
I de fall patienten själv väljer att få öppen eller slutenvård utanför sitt
hemlandsting får patienten själv stå för resekostnaderna.
Kontrakt med privata vårdgivare
Att de kontrakt med privata vårdgivare inom öppen vård som träder i kraft
fr.o.m. den 1 januari 2015 måste gälla även för patienter från andra landsting.
Fullmakt
Möjligheten att ge privata vårdgivare med kontrakt fullmakt för att skicka
fakturor direkt till hemlandstinget avskaffas. Fakturan ska skickas till det
landsting som har avtal med vårdgivaren.
Bedömning

Ledningskontoret anser att det nationellt utformade avtalet även bör ingås av
Region Godand.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

2 (2)
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Sveriges
Kommuner
och Landsting

Avdelningen för vård och omsorg
Sektionen för hälso- och sjukvård
Hasse Knutsson, Olle Olsson,

MEDDELANDE FRAN
STYRELSEN NR 6

Vårt dnr
14/1994

2014-10-17

Kommunstyrelserna
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Avdelningen för juridik
Anna Aberg

Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den
1 januari 2015
Dnr 14/2135

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 17
oktober 2014 beslutat
att godkänna riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den l januari 2015,
samt
att i skrivelse till landstingen och regionerna rekommendera dem att godkänna och
tillämpa förslaget till nytt riksavtal samt informera om kommentarerna till avtalet.

Sammanfattning
Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård utanför
sitt eget hemlandsting. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påbörjade 2014
tillsammans med företrädare för några landsting och regioner en revidering av riksavtalet.
De föreslagna revideringarna av riksavtalet är främst en anpassning till regeringens
proposition 2013114:106 PatientIag, som riksdagen fattade beslut om ijuni 2014.
Den nya lagen träder i kraft den l januari 2015. Avsikten med patientiagen är att
stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet.
PatientIagen medför att den lagstiftning som direkt berör patienten samlas i denna
lag. Ambitionen är att lagen ska vara överskådlig och pedagogisk.
Den del i patientIagen som har varit den centrala utgångspunkten för revideringen av
riksavtalet handlar om att patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad
primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Landstingens skyldighet att
erbjuda öppen vård utvidgas således till att också gälla patienter som omfattas av ett
annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-45270 50
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se
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Vårt dnr

14/1994

I förslaget till reviderat riksavtal regleras att en patients begäran att få medicinsk service utförd hos andra landsting ska tillgodoses. Denna fråga är inte reglerad i patientIagen. Det blir således via reglering i riksavtalet som den enskilde patientens
ställning kommer att stärkas även i dessa avseenden.

Bakgrund
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget landsting. Vidare innehåller riksavtalet kommentarer för
att underlätta landstingens arbete med att praktiskt tillämpa avtalet. Det totala värdet
i landet för utomlänsvård uppgick 2013 till drygt 8,6 miljarder kr. Nuvarande
riksavtal trädde i kraft den 1 maj 2011.
SKL inledde 2014 tillsammans med ett antal landsting en översyn av riksavtalet. De
föreslagna revideringarna av riksavtalet är främst en anpassning till regeringens proposition 2013/14: 106 PatientIag, som riksdagen fattade beslut om i juni 2014. Den
nya lagen träder i kraft den 1 januari 2015. Innehållet i lagen grundar sig på det
förslag Patientmaktsutredningen lämnade 2013 i delbetänkandet PatientIag.
Patientmakts-utredningen lämnade samma år också slutbetänkandet Ansvarsfull
hälso- och sjukvård i vilket det föreslås bl.a. en ny lag om organisation av hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Slutbetänkandet bereds för närvarande av regeringskansliet.
A vsikten med patientIagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Denna lag innebär en
generell förändring från ett systemperspektiv till ett patientperspektiv .
PatientIagen medför att den lagstiftning som direkt berör patienten samlas i denna
lag. Där finns det viktigaste som rör patienten också om annan lagstiftning
fortfarande finns kvar. Ambitionen är att lagen ska vara överskådlig och pedagogisk.
Den del i patientIagen som har varit den centrala utgångspunkten för revideringen av
riksavtalet handlar om att patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad
primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Landstingens skyldighet att
erbjuda öppen vård utvidgas således till att också gälla patienter som omfattas av ett
annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.
En patient kommer att kunna välja utförare, antingen en offentlig utförare eller en
privat utförare som har avtal med landstinget. Den sistnämnda behöver således vara
upp-handlad av landstinget enligt lagen (2007: 109) om offentlig upphandling,
förkortad LOU, alternativt godkänd inom ett s.k. valfrihetssystem enligt lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV. En patient kan också välja
vårdgivare som är verksamma enligt lagen (1993: 1651) om läkarvårdsersättning eller
lagen (1993: 1652) om ersättning för fysioterapi.
De avtal som landstingen tecknar med privata vårdgivare efter lagens ikraftträdande
måste utformas för att gälla alla patienter som landstinget ansvarar för, dvs. även
patienter från andra landsting.
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Viktigaste nyheterna i det reviderade riksavtalet
Val av offentligt finansierad primärvård och öppen specialist vård i andra landsting

Den viktigaste nyheten i det reviderade avtalet berör bestämmelserna i kapitel 4 om
möjligheten för patienten att välja offentligt finansierad primärvård och öppen
specialistvård i andra landsting. Det är denna del i den föreslagna patientiagen, som
har varit den centrala utgångspunkten för översynen av riksavtalet. Landstingens
skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas således till att också gälla patienter som
omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Det innebär att
landstingen inom den öppna vården inte kan prioritera sina egna invånare framför
patienter från andra landsting utan enbart ska ta hänsyn till de medicinska behov som
patienterna har.
A v kapitlet framgår att en utomlänspatient inte omfattas av vård landstingets vårdgaranti . Detta gäller både för den lagreglerade nationella vård garantin och den
eventuella vårdgaranti därutöver som ett vårdlandsting på frivillig grund tillämpar.
En nyhet är även att patienten ska få möjlighet att "lista" sig inom primärvården i
andra landsting.
Av kapitlet framgår också att möjligheten att välja sluten vård i andra landsting även
i fortsättningen kommer att regleras i en av förbundet beslutad rekommendation.
Val av medicinsk service i andra landsting

En annan viktig nyhet i det reviderade förslaget till riksavtal, kapitel 5, är att en
patients begäran att få medicinsk service utförd hos andra landsting ska tillgodoses.
Denna fråga är inte reglerad i patientiagen. Det blir således via reglering i riksavtalet
som den enskilde patientens ställning kommer att stärkas även i dessa avseenden.
Resekostnader

Kommentarerna har utvidgats med kap. 7.8 i vilket frågor om kostnader för resor och
transporter regleras. I kapitlet regleras att patienten själv får stå för de resekostnader
som det egna valet av vårdgivare inom den öppna och slutna vården i annat landsting
kan medföra. Vidare regleras att om det vid patientens eget val av vård i ett annat
landsting i det enskilda fallet uppstår ett behov av ej normalt förutsedda vårdinsatser
som kräver särskilda transporter så blir kap. 7.1 -7.3 och 7.6 -7.7, tillämpliga. I
dessa kapitel finns bestämmelser om vad som gäller för att transportera patienter med
t.ex. ambulans eller bårbil.
Kontrakt med privata vårdgivare

I kapitel 8.2 förtydligas bl.a. att de kontrakt med privata vårdgivare om öppen vård
som träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2015 måste gälla även för patienter från andra
landsting. Om det i dessa fall finns krav på remiss behöver den inte skickas via vårdlandstinget utan den kan skickas direkt till en privat vårdgivare.
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Möjligheten att ge fullmakt för att skicka fakturor direkt till hemlandstinget avskaffas

Bestämmelserna i de nuvarande kommentarerna till kap 8.3 avskaffas vad gäller möjligheten att ge vårdgivare med kontrakt enligt lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) fullmakt att
skicka fakturor direkt till berört hemlandsting. I proposition 2013114: 106 Patientlag
anges på sidan 87 följande. "Då en patient har vårdats aven privat utförare skickas
fakturan till det landsting som har avtal med vårdgivaren". Detta kommer bl.a. att
fårbättra möjligheterna att tillgodose kravet på en effektiv kostnadskontroll.
Förteckning E avskaffas

Nuvarande kap 8.2 Förteckning E avskaffas. Förteckning E tillämpas sedan många år
som en reservprislista får att ersätta ett vårdlandsting för utomlänsvård om det inom
berörd sjukvårdsregion saknas beslut om prisuppgift, som normalt är publicerad i vad
som kallas för regional prislista. För att stimulera utvecklingen av de regionala prislistorna har fårteckning E under de senaste 20 åren fastställts till oförändrade belopp.
Denna f6rteckning har tidigare fastställts av fårbundsstyrelsen får tre år i sänder.
Sedan 2011 fastställs den av fårbundskansliet. Mot bakgrund av att förteckning E
numer inte tillämpas i praktiken finns det inget behov av att den finns kvar.

Arbetsgruppen som har genomfört översynen
Förbundet har utarbetat ett fårslag till reviderat riksavtal tillsammans med Monica
Rosendahl Widman, Västra Götalandsregionen, Pia Landgren, Region Skåne, Lena
Jönsson, Landstinget Dalarna, Maria Funk, Landstinget i Östergötland, Lars
Kolmodin, Region Halland, Gun Wahlbeck och Barbro Nordqvist, Stockholms läns
landsting.
Sveriges Kommuner och Landsting

Anders Knape
Ordfårande

Bilagor:
Riksavtalet för utomlänsvård redovisas i bilaga 1.
Kommentarer till riksavtalet redovisas i bilaga 2.
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Riksavtalet för utomlänsvård
1 Avtalets omfattning
Riksavtalet har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting. Avtalet omfattar vård efter remiss från hemlandstinget, akut- och förlossningsvård, övrig utomlänsvård i de fall patienten själv väljer sådan vård, medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. Riksavtalet gäller då verksamhet i dessa
avseenden, kapitel 2 t.o.m. 7, inte regleras med avtal inom sjukvårdsregionen eller avtal
mellan landsting. I kapitel 4.1 redogörs för patientIagens (2014:821) bestämmelser om
möjligheterna att välja öppen vård. Dessa lagbestämmelser är tvingande. I kap 4.2
framgår den miniminivå som reglerar patienternas valmöjligheter inom den slutna vården. Kapitel 8 är tvingande. Riksavtalet förutsätter att vården är landstingsfinansierad
och lämnas av:
•
•

•

landsting
privata vårdgivare som har kontrakt med landstingen med stöd av antingen lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV). Kontrakt som sluts i enlighet med LOU kallas oftast
för vårdavtal. Hur frågor om utomlänsvård bör regleras i sådana kontrakt
behandlas i kap 8.
vårdgivare som är verksamma enligt lagen (1993: 1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993: 1652) om ersättning för fYsioterapi.

I bifogad bilaga definieras vissa termer som används i detta avtal.

2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget
En patients hemlandsting ersätter utomlänsvård som ges efter remiss från hemlandstinget enligt följande bestämmelser.
2.1 Varje landsting fastställer vilka befattningar som är förenade med rätt att remittera
patienter för hälso- och sjukvård enligt avtalet.

Övergångsbestämmelser/ör remittering till privata vårdgivare
När ett hemlandsting remitterar patient till privat vårdgivare med kontrakt med annat
landsting gäller fram t.o.m. den 31 december 2014 följande. Hemlandstinget sänder i
dessa fall remissen till berört vård landsting, som i sin tur förmedlar remissen till privat
vårdgivare med vilken detta vårdlandsting har ett kontrakt, som reglerar vård av utomlänspatient i enlighet med övergångsbestämmelserna i kap 8.2.
Av kap 8.2 framgår vad som gäller vid remittering till privat vårdgivare enligt kontrakt
om öppen vård som slutits eller förlängts före den l januari 2015 och vad som ska gälla
enligt de kontrakt som träder i kraft fr.o.m. den I januari 2015.
2.2 En patient som remitterats på hemlandstingets initiativ kan remitteras vidare på
hemlandstingets bekostnad av den läkare som är behörig att göra sådan remittering vid
den mottagande enheten om det gäller vård eller åtgärder som anges i remissen.
2.3 Remiss för hälso- och sjukvård i annat landsting gäller både öppen och sluten vård.
På remissen kan dock anges att den enbart gäller öppen vård. Förbehåll i remissen kan
emellertid inte göras gällande om det begränsar förutsättningarna att genomföra medicinskt motiverade undersökningar eller behandlingar.
2.4 Remissen, som är en betalningsförbindelse för det remitterande landstinget, ska
innehålla uppgifter om medicinsk frågeställning och eventuella åtgärder som redan
vidtagits. Remissen kan behöva kompletteras med annan medicinsk information. Utöver
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de regler som anges här gäller särskilda bestämmelser som anges på remissblanketten.
Remissen gäller ett år från utfärdandet om inte annat anges.

3 Akut- och förlossningsvård samt vård av vissa patienter
En patients hemlandsting ersätter öppen och sluten akut- och förlossningsvård samt vård
av vissa patienter som ges enligt följande bestämmelser.
3.1 Den som under vistelse inom vårdlandstinget till följd av sjukdom, skada eller
havandeskap omedelbart behöver tas in för sluten vård eller tas om hand för öppen vård.
3 .1.a Den som till följd av vård med stöd av
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
lagen (1991: 1129) om rättspsykiatrisk vård (LR V)
lagen (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
socialtjänstlagen (200 l :453) SoL, eller som är
häktad eller föremål för kriminalvård i anstalt,
under vistelse inom vårdlandstinget till följd av sjukdom, skada eller havandeskap omedelbart eller icke omedelbart behöver tas in för sluten vård eller tas om hand för öppen
vård och som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt
bestämmelserna i 4 § andra stycket HSL.
3.2 En patient som, enligt kap 3.1, tagits emot för akut- eller förlossningsvård men
behöver specialistvård som vårdenheten inte kan ge, ska i första hand remitteras till
vårdenhet inom hemlandstinget eller till vårdenhet med vilket hemlandstinget har avtal.
Om sådan remittering inte är möjlig ska patienten remitteras till närmaste vårdenhet där
den nödvändiga vården kan ges. Den tjänstgörande läkaren har rätt att utfärda en sådan
remiss.
En patient som tagits emot för vård, enligt kap 3.l.a, men behöver specialistvård som
vårdenheten inte kan ge ska remitteras till vårdenhet enligt de regler som vård landstinget tillämpar för sina egna patienter.
3.3 Om en patient, enligt kap 3.1, tagits in akut för sluten vård ska så snart det är möj ligt
kontakt tas med patientens hemlandsting.

4 Övrig utomlänsvård i de fall patienten själv väljer
En patients hemlandsting ersätter utomlänsvård när patienten själv väljer i enlighet med
följande.

Patient/agen

öppen vård

4.1 Patienten ska få möj lighet att välja öppen vård i andra landsting.
En utomlänspatient omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti. Detta gäller både för
den lagreglerade nationella vårdgarantin och den eventuella vårdgaranti därutöver som
ett vårdlandsting på frivillig grund tillämpar.
Patienten ska få möjlighet att "lista" sig inom primärvården i andra landsting.
En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet
att i andra landsting få en ny medicinsk bedömning.
En patient ska få möjlighet att välja läkarvård eller sjukvårdande behandling i hemsjukvård. Hemsjukvård som tillhandahålls av kommunerna regleras inte i riksavtalet.
Söker en patient öppen vård ersätter hemlandstinget vårdlandstinget enbart om hemlandstingets eventuella remisskrav från allmänläkare till specialistläkare och fysioterapeut/sjukgymnast har iakttagits.
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I övrigt ska vården ges på samma villkor som de som gäller för vård landstingets egna
invånare. Detta innebär att landstingen inte kan prioritera sina egna invånare framför
patienter från andra landsting utan enbart ska ta hänsyn till de medicinska behov som
patienterna har.

Färbundsrekommendation - sluten vård
4.2 Patienten ska erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin behandling i
sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget. Det krävs ett godkännande i förväg av hemlandstinget.

5 Medicinsk service
En patients hemlandsting ersätter medicinsk service i enlighet med följande.
5.1 Varje landsting fastställer vilka befattningar som är förenade med rätt att hos andra
landsting beställa tjänster inom medicinsk service. Sådan befattningshavare ska tillgodose en patients begäran att få medicinsk service utförd hos andra landsting.
5.2 Tjänst som en läkare med kontrakt enligt LOU (vårdavtal) eller LOV beställt om ett
sådant kontrakt medger beställning av medicinsk service inom vårdlandstinget eller i
andra landsting för en utomlänspatient. I dessa fall ska en patients begäran att få medicinsk service utförd hos andra landsting tillgodoses om kontraktet medger det.
Tjänst som en läkare som är verksam enligt lagen om läkarvårdsersättning beställt inom
vårdlandstinget eller i annat landsting för en utomlänspatient. I dessa fall ska en patients
begäran att få medicinsk service utförd hos andra landsting tillgodoses.
5.3 Tjänst som en läkare vid försvarsmakten eller anstalts läkare beställt för person som
genomgår grundläggande och kompletterande militär utbildning respektive anhållen,
häktad eller intagen.

6 Hjälpmedel
Ett hemlandsting ersätter ett vårdlandsting som förskriver och utlämnar hjälpmedel till
personer med funktionsnedsättning.
De hjälpmedel som fordrar avancerad service och underhåll ska förskrivas av hemlandstinget. Detta gäller även de hjälpmedel som kräver installation, som måste anpassas med
hänsyn till berörd persons bostadsförhållanden eller vardagliga miljö i övrigt.
I de fall hjälpmedel, inklusive tillbehör, till en utomlänspatient beräknas överstiga
10 000 kr ska förskrivningen ske i samråd med hemlandstinget.
Oavsett värdet på hjälpmedel ägs de av hemlandstinget.

7 Transporter och resor
En patients hemlandsting ersätter i samband med vård berört vårdlandsting för transporter och resor som påbörjas inom ett annat landsting i enlighet med följande.
7.1 Ambulans- och andra transporter till den närmaste vårdenhet där patienten kan få
nödvändig vård.
7.2 Överflyttningstransporter från ett sjukhus till ett annat för patienter i sluten vård.
7.3 Ambulans- och andra transporter från en vårdenhet, gäller även vid öppen vård, till
den ort där patienten började transporten till vårdenheten eller till hemmet.
7.4 Transport till hemlandstinget aven patient som avlidit efter att ha remitterats enligt
kapitel 2 till ett annat landsting.
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7.5 Socialt eller medicinskt motiverade permissionsresor till hemmet för utomlänspatienter som vårdas efter remiss från hemlandstinget.
7.6 Sjukresor inom vårdlandstinget enligt lag (1991 :419) om resekostnadsersättning vid
sjukresor med taxi eller annan beställningstrafik, som har beställts via vårdlandstingets
beställningscentral.
7.7 Transporter och resor enligt kapitel 7 utförs av vårdlandstinget, som ska utnyttja
befintliga samordningsmöjligheter. Om hemlandstinget så begär ska transporterna i
stället utföras av detta landsting.

8 Ersättning
8.1 Grunder fOr ersättning - regional prislista

För utomlänsvård i egen regi och andra tjänster som lämnats enligt de ovan angivna
bestämmelserna ska hemlandstinget betala skälig ersättning till vårdlandstinget. Ersättning för tjänster enligt detta avtal lämnas i enlighet med regional prislista, som har sin
grund i överenskommelse mellan vårdlandstinget och samverkande landsting inom
sjukvårdsregionen. Prislistan gäller tidigast fr.o.m. månaden efter det att en överenskommelse har träffats. Respektive samverkansnämndlmotsvarande ska snarast göra
prislistan tillgänglig via sin hemsida.
8.2 Reglering av ersättning

Privat vårdgivare
Vård som ges av privat vårdgivare med kontrakt med ett landsting, som detta landsting
sluter i enlighet med LOU (vårdavtal) eller LOV, ersätts av det kontraktsslutande landstinget. Det kontraktsslutande landstinget ersätts i sin tur av patientens hemlandsting
enligt de i kontraktet med vårdlandstinget angivna villkoren. I detta kontrakt ska regleras bl.a. att ersättning för en vårdtjänst är densamma för både inom- och utomlänspatienter. Ett sådant kontrakt är en förutsättning för att ett hemlandsting ska vara skyldigt
att ersätta det kontraktsslutande landstinget.

Kontrakt om öppen vård som slutits ellerförlängts före den l januari 20 J5
För kontrakt som slutits eller förlängts före den 1 januari 2015 gäller att ersättningsbestämmelserna i föregående stycke endast kan tillämpas vid remittering till privat
vårdgivare om hemlandstinget sänder en remiss via berört vårdlandsting, som i sin tur
sänder remissen vidare till privat vårdgivare med vilket vårdlandstinget har ett kontrakt.

Kontrakt om öppen vård som träder i krafifi·.o.m. den l januari 2015
De kontrakt om öppen vård som träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2015 måste gälla
även för patienter från andra landsting. Detta gäller också för sådana kontrakt som förlängs fr.o.m. den I januari 2015. Om det finns krav på remiss behöver den inte skickas
via vård landstinget utan den kan skickas direkt till en privat vårdgivare.

Kontrakt om sluten vård
Ett hemlandsting behöver sända remiss som avser sluten vård via berört vårdlandsting,
som i sin tur sänder remissen vidare till privat vårdgivare med vilket vårdlandstinget har
ett kontrakt.

Lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättningförfYsioterapi
Vård som ges enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi ersätts av hemlandstinget med till dessa vårdgivare av vård landstinget utgiven
ersättning.
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Övrigt
Om vård eller annan tjänst lämnats efter remiss eller annan beställning utfärdad av annat
landsting än hemlandstinget har det landsting som utfärdat beställningen betalningsansvaret, dock inte fOr vidareremiss enligt kapitel 2.2, remiss för akutvård enligt kapitel
3.2 och för sådan tjänst som regleras i kapitel 5.2.
Utomlänspatient ska betala patientavgift enligt de regler som fastställts av vårdlandstinget för inomlänspatienter. Ersättning fOr tjänst som lämnas enligt avtalet faktureras
det betalningsansvariga landstinget med specifikation per patient och vårdtillfälle så
snart vården slutförts eller en gång per månad vid vårdtid över 30 dagar. Rätten till
ersättning har förfallit om kravet inte har fakturerats sex månader efter det att vårdtjänsten avslutades. Anmärkning mot framställt krav på ersättning ska göras senast tre månader efter det att fakturan mottagits. Dröjsmålsränta erläggs enligt bestämmelserna i
räntelagen (1975:635).

9 Avtalstid
Detta avtal gäller fr.o.m. den Ijanuari 2015 t.o.m. den 31 december 2017. Om avtalet
inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det med ett år i sänder.
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Bilaga. Definitioner som används i detta avtal
Med landsting avses även Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Halland
och Region Gotland.
Med regionavtal avses ett för landstingen i en sjukvårdsregion gemensamt avtal om
samverkan om hälso- och sjukvård och annan verksamhet. Ett regionavtal är flerårigt
och har en övergripande ramkaraktär.
Med mellanlänsavtal avses ett avtal om samverkan om hälso- och sjukvård och annan
verksamhet där parterna är två eller flera landsting, men där avtalet inte är ett regionavtaI.
Med hemlandsting avses i riksavtalet det landsting där patienten är folkbokförd vid
vårdtillfållets inledning.
Med kontrakt med privat vårdgivare avses sådana kontrakt som landstingen sluter i
enlighet med LOU eller LOV. Ett kontrakt definieras i dessa lagar som ett skriftligt
avtal med ekonomiska villkor som
I. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer,
2. avser tillhandahållandet av tjänster, och
3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med elektronisk signatur.
Kontrakt kan även innehålla andra villkor än ekonomiska. Med kontraktsslutande
landsting avses det landsting som har slutit kontrakt med en privat vårdgivare.
Med listningslandsting avses det landsting inom vilket patienten har valt att lista sig.

Vårdlandsting kallas det landsting där en utomlänspatient undersöks eller behandlas.
Med utomlämpatient avses en person som undersöks eller behandlas inom ett annat
landsting än det där personen är folkbokförd. Med utomlänsvård avses undersökning
eller behandling av utomlänspatient.

Sluten vård är hälso- och sjukvård som ges till patient intagen i vårdinrättning.
Öppen vård är annan hälso- och sjukvård än sluten vård.
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och
som är sammanhängande över tiden.
Akut vård är synonymt med begreppet "omedelbar hälso- och sjukvård", vars innebörd
enligt 4 §, I st hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL, är följande. "Om
någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälsooch sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård."
Sjukvårdande behandling är behandling inom öppen hälso- och sjukvård utförd av annan än läkare.
Regionsjukvård är den allmänt använda termen för "hälso- och sjukvård som berör flera
landsting" i enlighet med 9 § HSL. I det sammanhanget används också begreppet högspecialiserad vård.
Rikssjukvård är, i enlighet med 9 a § HSL, sådan "hälso- och sjukvård som bedrivs av
ett landsting och som samordnas med landet som upptagningsområde."
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Kommentarer till riksavtalet för utomlänsvård
Syfte
Avsikten med Kommentarerna är att de ska underlätta för landstingen att praktiskt tillämpa riksavtalet. Kommentarerna är indelade i kapitel, som utgår från riksavtalets
kapitelindelning. Inledningsvis ges en kort beskrivning av bakgrunden till riksavtalet
samt de övriga avtal som ligger till grund för samarbete landstingen emellan.

Bakgrund
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL, och patientiagen (2014:821)
fastställs grunderna för landstingens hälso- och sjukvård. Dessa lagar ställer ett antal
krav på landstingens hälso- och sjukvård. Bland dessa kan nämnas att varje landsting
ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget.
Fr.O.m. den l januari 2015 har landstingen en skyldighet att erbjuda öppen vård även åt
dem som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 4 § andra
stycket HSL. Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som
omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård, om landstingen kommer
överens om det. Vidare har landstingen en skyldighet att erbjuda akut vård, 4 § första
stycket i HSL, även åt den som tillfålligt vistas i landstinget.
9 § HSL anger att regeringen får föreskriva att riket skall delas in i regioner för den
hälso- och sjukvård som berör flera landsting och att de skall samverka om sådan vård.
I 9 kap. patientiagen regleras patientens möjlighet att inom eller utom det egna landstinget välja utförare av offentligt finansierad öppen vård. Mer utförlig information om
denna lag finns i SKL-cirkulär 14:33 som är tillgängligt
Det totala värdet i landet för utomlänsvård uppgick 2013 till drygt 8,6 miljarder kronor.
De totala nettokostnaderna för samtliga landsting för hälso- och sjukvård, exklusive
tandvård, uppgick 2013 till omkring 216 miljarder kronor.

Riksavtalet, regionavtalen, mellanlänsavtalen och kontrakt
med privata vårdgivare samt dess inbördes förhållande
För att åstadkomma en effektiv samverkan mellan landstingen om hälso- och sjukvård
behöver ett antal frågor lösas. Svar behöver ges på hur denna samverkan ska genomföras, hur betalning för utförda tjänster ska beräknas och hur ersättning ska utgå till vårdgivande landsting och privat vårdgivare med kontrakt med landsting. Svaren på dessa
frågor regleras inte i HSL. Dessa frågor har i stället lösts genom att utveckla riksavtalet,
regionavtal inom sjukvårdsregionerna, mellanlänsavtal och kontrakt med privata vårdgivare.
För hela landet gäller riksavtalet för utomlänsvård, som har godkänts av samtliga landsting.
Ett regionavtal reglerar samarbetet om utomlänsvård m.m. inom respektive sjukvårdsregion, som vid sina region- och universitetssjukhus driver högt specialiserad sjukvård
såsom t.ex. neuro-, thorax- och plastikkirurgi. Inom dessa regioner upprättar de berörda
landstingen tillsammans också regionala prislistor, som används vid debitering av vård i
egen regi av patienter från bl.a. andra landsting och EES-Iänder.
I ett mellanlänsavtal regleras samarbetet mellan enskilda landsting. Dessa avtal kan avse
samverkan om hälso- och sjukvård för t.ex. boende i tätortsområden, som är uppdelade
på flera landsting eller där landstingsgränsen korsar en naturlig arbetsmarknadsregion.
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Ytterligare information om relationen mellan riksavtalet och region- och mellanlänsavtalen finns nedan i kapitel I.
En viktig regel är att ett vårdlandsting ersätts för kostnader i egen regi aven patients
hemlandsting enligt den regionala prislistan. Denna lista tillämpas också om patientens
hemlandsting tillhör en annan sjukvårdsregion. Om ett vårdlandsting omfattas av både
en regional prislista och ett mellanlänsavtal med en prislista är det mellanlänsavtalets
prislista som gäller mellan de landsting som slutit detta avtal. Den regionala prislistan
gäller vid vård av patient, som är folkbokförd i de landsting med vilka mellanlänsavtalet
inte är tillämpligt.

r varje region finns en samverkansnämndlmotsvarande med uppgift att svara för samverkan som rör regionala hälso- och sjukvårdsfrågor. Landstingens och regionernas fördelning mellan sjukvårdsregionerna framgår av förordning (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner. Landstingen och regionerna är fördelade mellan sjukvårdsregionerna enligt följande.
Re ion
StockholmGotland
Sydöstra
Södra
Västra
Uppsala - Örebro

h Gotland
Jönköping och Kalmar
Kronoberg, Blekinge, Region Skåne och södra delen av Halland meu
kommunerna Laholm, Halmstad och Hylte
Västra Götalandsregionen och norra delen av Halland med kommunerrla
Falkenber ,Varber och Kun sbacka
Uppsala, Södermanland, Värmland, Region rebro län, Västmanland,
Dalarna och Gävleborg
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

I

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~,~~~~~~~~~~~~~

Norra

Privata vårdgivare omfattas av riksavtalet om de har ett landstingskontrakt med stöd av
antingen lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV). Kontraktsslutande landsting är det landsting som har slutit
kontrakt med en privat vårdgivare. Den privata vårdgivaren är normalt belägen inom
vårdlandstinget, men kan också vara belägen utanför det kontraktsslutande landstingets
geografiska område. Vård som ges av privata vårdgivare ersätts av det kontraktsslutande landstinget med en ersättning som är densamma för både inom- och utomlänspatienter. Det kontraktsslutande landstinget ersätts av hemlandstinget enligt de i
kontraktet angivna villkoren.
Riksavtalet omfattar också vårdgivare som är verksamma enligt lagen (1993: 1651) om
läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om ersättning för fYsioterapi. Vård som ges
av dessa vårdgivare ersätts av hemlandstinget med till dessa vårdgivare av vårdlandstinget utgiven ersättning.

1 Riksavtalets omfattning
Riksavtalet har bestämmelser om vad som gäller angående ersättning när en person rar
vård utanför sitt hemlandsting. Avtalet omfattar vård efter remiss från hemlandstinget,
akut- och förlossningsvård samt vård av vissa patienter, övrig utomlänsvård i de fall
patienten själv väljer sådan vård. Avtalet omfattar också medicinsk service, hjälpmedel
samt transporter och resor.
Med undantag för kap. 4.1 och kap 8 är riksavtalets kapitel 2 - 7 inte tvingande. Det
betyder att dessa kapitel gäller enbart om inget annat avtal finns inom geografiskt
avgränsade områden såsom regionavtal eller mellanlänsavtal.
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Med sjukvård avses i riksavtalet även sådan oralkirurgisk behandling som regleras enligt tandvårdsförordningen (1998: 1338) 2 §.
Riksavtalet gäller vård som ges av landsting, privat vårdgivare med vilken ett landsting
har kontrakt som tillgodoser kraven i kap 8.2 samt vårdgivare som är verksamma enligt
lagen om läkarvårdsersättning eller lagen om ersättning för fysioterapi.

1.1 Definition av patientens hemlandsting
Begreppet bosättning har stor betydelse för hälso- och sjukvården, eftersom HSL anger
att varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom
landstinget samt till dem som är kvarskrivna enligt folkbokföringslagen och stadigvarande vistas inom landstinget. Landstingen ska också fr.o.m. den 1 januari 2015 erbjuda
öppen vård även åt dem som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 4 § andra stycket HSL. Dessutom ska landstinget erbjuda dem som inte är
bosatta omedelbar hälso- och sjukvård vid behov. Beslut om folkbokföring och kvarskrivning fattas av Skatteverket. I riksavtalet definieras också patientens hemlandsting
som det landsting där patienten vid vårdtillfällets inledning är folkbokförd. Ett vårdtillfälle i sluten vård avgränsas av in- och utskrivningen vid ett sjukhus.
I de fall ett hemlandsting har utfärdat en remiss för en patient, som efter utfärdandet
folkbokförs i ett annat landsting kvarstår det remitterande landstingets betalningsansvar
under den tid som remissen gäller, normalt ett år. Om berört vårdlandsting får kännedom om att remitterad patient har flyttat från det landsting, som har utfärdat remissen
ska vårdlandstinget kontakta både det tidigare hemlandstinget och det nya hemlandstinget. Det tidigare hemlandstinget ges därmed möjlighet att dra tillbaka sin remiss och
det nya landstinget har att bedöma om det finner behov av att remittera denna patient för
utomlänsvård.

2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget
2.1 Rätten att remittera
Ett hemlandsting kan remittera en patient till ett annat landsting för specialistvård, vård
enligt den nationella vårdgarantin, ny medicinsk bedömning, rikssjukvård, akutvård, till
följd av patientens eget val eller av andra skäl. Möjligheterna att utfärda en remiss
omfattar också sjukvårdande behandling och hemsjukvård. Det är landstinget som
fastställer vilka befattningar, som är förenade med rätt att remittera patienter för hälsooch sjukvård enligt avtalet.

2.2 Vidareremittering
Den läkare som är behörig att remittera en patient kan på hemlandstingets bekostnad
också vidareremittera. Förutsättningen är dock att en vidareremiss avser sådan vård eller
sådana åtgärder som anges i den ursprungliga remissen. I annat fall krävs ett godkännande av hemlandstinget.

2.3 Förbehåll i en remiss
En remiss kan gälla både öppen och sluten vård. Det kan dock anges att den enbart ska
gälla öppen vård. Direktiv eller förbehåll i remissen, som enligt mottagande vårdenhet
inte är förenligt med det medicinska ansvaret eller i övrigt är ett hinder för en medicinskt korrekt vård kan inte göras gällande. Den behandlande läkaren ska i ett sådant
fall kontakta remitterande sjukhus eller läkare.
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2.4 Uppgifter om medicinsk frågeställning m.m.
En remiss ska innehålla information om medicinsk frågeställning och eventuella åtgärder som redan vidtagits. Innebörden aven remiss är att det remitterande landstinget
utfärdar en betalningsförbindelse. Mottagande vårdenhet behöver inte kontrollera att en
remiss är utfärdad aven behörig läkare eller att den patient remissen gäller är bosatt
inom det remitterande landstingets område. Finns det i något fall anledning att ifrågasätta remissens giltighet ska remitterande vårdenhet kontaktas. Det bör observeras att
det ska finnas en remiss innan en patient tas emot för vård enligt denna bestämmelse. I
riksavtalet har fastställts att giltighetstiden för en remiss uppgår till ett år från utfärdandedagen eller från den dag då remissen finns tillgänglig i ett elektroniskt system om inte
annat anges.

3 Akut- och fårlossningsvård samt vård av vissa patienter
3.1 Förutsättningar för akut- och förlossningsvård
A vtalet gäller för såväl öppen som sluten akut- och förlossningsvård. Vidare gäller avtalet i dessa avseenden för somatisk och psykiatrisk korttidsvård. För intagning enligt
riksavtalet krävs att patienten på grund av sjukdom, skada eller havandeskap är i omedelbart behov av vård.
I de fall en utomlänspatient har tagits emot för akutvård gäller avtalet även nödvändiga
återbesök och kontroller. Principerna för att ge förlossningsvård är desamma som vid
akutvård. Eventuella läkarbesök i öppen vård som har samband med förlossningsvård
ingår i avtalet.

3.1.a Vård av vissa patienter
Den som vistas inom vårdlandstinget till följd av vård med stöd av LVM, LVU, LRV,
LPT, SoL eller är häktad eller är föremål för kriminalvård i anstalt ska av vårdlandstinget erbjudas såväl omedelbar som icke omedelbar vård i enlighet med följande. En
sådan patient ska inte sändas hem för vård till sitt hemlandsting och någon kontakt när
patienten vårdas behöver vårdlandstinget inte ta med hemlandstinget. Det är vårdlandstinget som i dessa fall bedömer patientens behov av vård och patientens hemlandsting
har att acceptera denna bedömning. Därmed tillämpas således inte riksavtalets regler om
utfärdande av remiss/betalningsförbindelse från hemlandstinget. Vidare är det vårdlandstingets remissregler inom öppenvården som gäller. Vårdlandstinget ersätts för sina
kostnader, i enlighet med riksavtalet, från patientens hemlandsting, som har betalningsansvaret.

3.2 Vidareremittering
Om en patient som tagits in för akut- eller förlossningsvård behöver vidareremitteras,
ska detta i första hand ske till vårdenhet i hemlandstinget eller till vårdenhet med vilket
hemlandstinget har avtal. Riksavtalet ger emellertid den tjänstgörande läkaren rätt att i
en akut situation, utan kontakt med eller godkännande av hemlandstinget, remittera
patienten till den närmaste vårdenhet som kan ge den nödvändiga vården.

3.3 Kontakt med hemlandstinget
Ett vårdlandsting ska så snart som möjligt, dock senast inom en vecka, efter inskrivningen ta kontakt med en patients hemlandsting för att ge detta möjligheter att ta ställning till vården. En utomlänspatient som tagits in för sluten vård överförs till en vårdenhet i hemlandstinget så snart det är möjligt med hänsyn till patientens tillstånd och andra
omständigheter. Hemlandstinget kan naturligtvis också utfärda en remiss på patientens
initiativ enligt kapitel 4. En vidareremiss för akutvård kan avse även öppen vård enligt
samma regler som gäller för sluten vård.
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4 Övrig utomlänsvård i de fall patienten själv väljer
r detta kapitel finns regler om när patienten själv väljer hälso- och sjukvård utanför sitt
eget landsting. Patienten ska få möjlighet att välja öppen vård i andra landsting. Patienten ska också få möjlighet att välja sluten vård i andra landsting.
Öppen vård
I 9 kap patientiagen regleras att patienten ska få möjlighet att inom eller utom det egna
landstinget välja utförare av offentligt finansierad öppen vård. r 4 § andra stycket HSL
regleras landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård till patienter som omfattas av ett
annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.

Sluten vård
Reglerna i kapitel 4.2 om sluten vård är identiska med Landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården, A 00:56, som trädde i kraft
den 1 juli 2001. Denna rekommendation reglerar även valmöjligheterna inom det egna
landstinget. Rekommendationen avser en miniminivå som gäller i alla landsting. Därutöver kan landstingen besluta om längre gående valmöjligheter, inom en viss region eller
i hela landet. Rekommendationen är tillgänglig här via SKLs hemsida.
Ett landsting kan ta emot utomlänspatienter för planerad sluten vård i enlighet med
reglerna för valmöjligheter i förbundsrekommendationen om landstinget samtidigt till
dem som är bosatta i landstinget kan
•
•

erbjuda en god hälso- och sjukvård enligt HSL 3 §
leva upp till målet i HSL 2 § med avseende på att: "Den som har det största
behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården".

HSL ger således inte stöd för att prioritera sluten vård av utomlänspatienter på samma
sätt som inomlänspatienter. Sådana prioriteringar rörande sluten vård har dock stöd i
HSL vid akut-, region- och rikssjukvård.

Resekostnader
Patienten får själv stå för de resekostnader som det egna valet av vårdgivare inom den
öppna och slutna vården i annat landsting kan medföra. Se också kap 7.8 i kommentarerna.

Information
13 kap patientiagen regleras att patienten ska ges information om bl.a. sina möjligheter
att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.
Information om sluten vård ska utgå ifrån förbundets rekommendation om valmöjligheter. Patienten ska få information även om vårdgarantin.

4.1 PatientIagen

öppen vård

Patienten ska, i enlighet med 9 kap. 1 § patientIagen ges möjlighet att i andra landsting
välja utförare inom primärvården och den specialiserade öppenvården, som t.ex. dagkirurgi. Valmöjligheten omfattar även högspecialiserad vård, såsom regionsjukvård
enligt 9 § HSL, under förutsättning att vården inte kräver intagning i vårdinrättning.
Patienten ska få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår i ett annat landstings vårderbjudande även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemlandsting.
Patienten har möjlighet att välja mellan samtliga behandlingsalternativ inom den öppna
hälso- och sjukvården, dvs. även de behandlingsalternativ som finns i andra landsting.
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Patienten ska få möjlighet att också i andra landsting välja en fast läkarkontakt och få
tillgång till en fast vårdkontakt. En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att i andra landsting få en ny medicinsk bedömning.

Listning
Av proposition 2013/14: 106 Patientlag framgår att en patient ska få möjlighet att "lista
sig" inom primärvården i ett annat landsting.
Ett landsting är skyldigt att ta emot utomlänspatienter för listning mot bakgrund av 4 §
andra stycket HSL i vilket det anges att landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som
omfattas att ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.
Med listningslandsting avses det landsting inom vilket patienten har valt att lista sig.
Primärvården tillämpar det egna vårdlandstingets regler och rutiner för vård och
omhändertagande av "listad" patient. Den patient som är "listad" inom primärvården
ska emellertid inte ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska enbart tas till de
medicinska behov som patienten har. En listad utomlänspatient omfattas inte av den
lagreglerade nationella vårdgarantin och den eventuella vårdgaranti därutöver som ett
vårdlandsting på frivillig grund tillämpar.
Frågor om den ekonomiska ersättningen för utomlänslistning bereds och beslutas på
motsvarande sätt som gäller för övrig utomlänsvård i egen regi i enlighet med bestämmelserna i kap 8.1. Den ekonomiska ersättningen till privata vårdgivare för utomlänslistning hanteras i enlighet med kap 8.2. i riksavtalet.
Förbundet kommer underhand att publicera beslutsstöd i frågor om listning via SKL:s
hems ida, här.

Hemlandstingets remissregler tillämpas också i andra landsting
I de fall valet avser vård av annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin
och fysioterapeut/sjukgymnast tillämpas hemlandstingets remissregler. Det innebär att
det landsting som finansierar vården aven patient får fatta beslut om remissregler som
tillämpas även i andra landsting. Om patientens hemlandsting kräver remiss i öppen
vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin och fysioterapeut/sjukgymnast kan även vårdlandstinget utfärda en sådan remiss. Landstingen kan
emellertid inte införa krav på remiss inom specialiteterna barnmedicin, gynekologi och
psykiatri hos privatläkare, som ger vård enligt lag (1993: 1651) om läkarvårdsersättning.
För att en patients hemlandsting ska ersätta ett vårdlandsting förutsätts att patienten
följer sitt hemlandstings remisskrav enligt 3 § lag (1993: 1651) om läkarvårdsersättning
och 3 § lag (1993: 1652) om ersättning för fysioterapi. Det är således nödvändigt i dessa
fall, för att få ersättning från patientens hemlandsting, att behandlande specialistläkare i
öppen vård och fysioterapeut/sjukgymnast vid besök av patienter från andra landsting
förvissar sig om att patienterna inte omfattas av remissregler.
Varje landsting informerar SKL om sina beslut om remisskrav i anledning av ovan
nämnda lagar. Förbundet sammanställer därefter inkomna uppgifter som förmedlas
vidare till samtliga landsting. Dessa uppgifter finns också tillgängliga här via SKLs
hemsida.
Vårdlandstingets remissregler tillämpas också för utomlänspatienter
Om vårdlandstinget ställer upp krav på remiss för viss vård ska dessa regler fr.o.m. den
I januari 2015 gälla även för patienter från andra landsting i enlighet med 4 § tredje
stycket HSL.

Hemsjukvård
Vad gäller hemsjukvård är det vårdlandstingets praxis vid hemsjukvård av inom länspatienter som tillämpas vid bedömningen om en utomlänspatient ska anses ha fått hemsjukvård.
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Ett hemlandsting ersätter ett vårdlandsting för läkarinsatser i hemsjukvård, Ett hemlandsting ersätter också ett vårdlandsting för hemsjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå om detta ansvar inte har överförts till kommunerna i hemlandstinget.
Hemsjukvård som tillhandahålls av kommunerna regleras inte i riksavtalet.

Abort
En kvinna kan valfritt söka både öppen och sluten vård vid abort i andra landsting. Det
ställs inga krav på remiss från hennes hemlandsting, som ersätter denna vård.

4.2 Förbundsrekommendation - sluten vård
Patienten ska erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin behandling i sluten
vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget. Det krävs ett godkännande i förväg av hemlandstinget.
Behovet av behandling fastställs av den i hemlandstinget, som är behörig att fatta sådana beslut. En remiss utfärdas och godkänns av patientens hemlandsting. Remissen har
till uppgift att överföra medicinsk information om bl.a. vårdbehovet och fungera som
betalningsförbindelse för det remitterande landstinget.
Möjligheterna att välja vårdgivare gäller inte för sluten vård, som ges enligt reglerna om
regionsjukvård och rikssjukvård (9 - 9 b §§ i HSL). Regionsjukvård är den allmänt
använda termen för "hälso- och sjukvård som berör flera landsting" i enlighet med 9 §
HSL. I det sammanhanget används också begreppet högspecialiserad vård. Med rikssjukvård avses i HSL sådan hälso- och sjukvård, som bedrivs av ett landsting och som
samordnas med landet som upptagningsområde. Vidare gäller inte möjligheten att välja
vårdgivare för personer som ges vård enligt lagen (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991: 1129) om rättspsykiatrisk vård.

5 Medicinsk service
5.1 Rätten att beställa medicinsk service
En förutsättning för att en patients hemlandsting ska ersätta ett vårdlandsting är att den
medicinska tjänsten beställs av någon som har rätt att beställa dessa tjänster, såsom t.ex.
köp av laboratorietjänster. Den mottagande enheten behöver normalt inte kontrollera att
en beställning är utfärdad aven behörig person.

5.2 Beställning av läkare med läkarvårdsersättning och vårdgivare med kontrakt
enligt LOU eller LOV
En patients hemlandsting ersätter kostnad för medicinsk service som beställs inom vårdlandstinget eller i andra landsting för en utomlänspatient om beställningen utförs av
läkare med läkarvårdsersättning samt vårdgivare med kontrakt enligt LOU eller LOV
om detta kontrakt medger sådan beställning.
Om läkare verksam enligt lagen om läkarvårdsersättning beställer medicinsk service i
patientens hemlandsting fakturerar den som utfört den medicinska servicen i hemlandstinget det egna landstinget direkt och inte via beställaren i annat landsting. Motsvarande
gäller för vårdgivare med kontrakt enligt LOU eller LOV om detta kontrakt medger en
sådan hantering.

5.3 Beställning från försvarsmakten m.fl.
En patients hemlandsting ersätter kostnad för medicinsk service i de fall en läkare vid
försvarsmakten eller anstalts läkare beställt medicinsk service av utförare som är landstingsfinansierad inom vårdlandstinget för person som genomgår grundläggande och
kompletterande militär utbildning, anhållen, häktad eller intagen.
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6 Hjälpmedel
Ett vårdlandsting kan förskriva och utlämna vissa hjälpmedel till en utomlänspatient vid
besök i landstinget om kostnaden understiger 10 000 kr. I dessa fall tillämpar vårdlandstinget sitt eget regelverk. Ambitionen är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda för att därmed kunna
leva ett normalt liv även vid besök i annat landsting. Detta gäller både vid akuta behov
och icke akuta när personer med funktionsnedsättning behöver låna vissa hjälpmedel.
Uppgår kostnaden till mer än 10 000 kr ska samråd ske med hemlandstinget för att
vårdlandstinget även i dessa fall ska ha rätt till ersättning.
Om ett hjälpmedel kräver någon form av installation, avancerad service och underhåll
som kräver produktspecifik kompetens eller måste anpassas till berörd persons bostadsförhållanden etc. ska det förskrivas och betalas av den funktionshindrades hemlandsting. Lokala varianter vad gäller att hyra hjälpmedel kan förekomma

7 Transporter och resor
I detta kapitel regleras vissa transporter och resor som påbörjas i ett annat landsting än
där patienten är bosatt samt transporter av avlidna till hemlandstinget i samband med
vård. Vårdlandstingets val av ambulans, bårbil, ambulanshelikopter och ambulansflyg
utgår från patientens medicinska behov.

7. t Transport till vårdenhet
En patients hemlandsting ersätter en transport till närmaste vårdenhet som kan lämna
den nödvändiga vården. Om en patient befinner sig i en angränsande kommun till sitt
hemlandsting ska patienten kunna få transport till vårdenhet i hemlandstinget.

7.2 Överflyttningstransport
En patients hemlandsting ersätter ett vårdlandsting för överflyttningstransporter i de fall
en patient är intagen för sluten vård, som regleras enligt avtal. En överflyttning aven
patient bör inte ske från ett utomlänssjukhus till hemortssjukhuset om det återstående
vårdbehovet bedöms som relativt kortvarigt. Innan en överflyttningstransport genomförs
ska den läkare som svarar för utskrivningen komma överens med de läkare som svarar
för inskrivningen vid mottagande sjukhus om tid för transporten, så att plats kan reserveras.
Om en patient på eget initiativ begär överflyttning från ett sjukhus till ett annat svarar
patienten själv för resekostnaden.
Avtalet gäller vid överflyttningstransporter endast patienter inom sluten vård vid såväl
avsändande som mottagande sjukhus. Ersättning kan dock tas ut från hemlandstinget
även när en patient på grund av platsbrist eller annan anledning direkt överförs till hemortssjukhus för omedelbar intagning i sluten vård. En patients hemlandsting ersätter
kostnaden för en medföljande vårdare som vårdlandstinget tillhandahåller.

7.3 Transport från vårdenhet
En patients hemlandsting ersätter ett vårdlandsting för en transport från vårdenhet, gäller även vid öppen vård, till den ort där patienten påbörjade transporten till vårdenheten
eller till hemmet. En patient får själv svara för den merkostnad som uppkommer i de fall
en patient begär en transport till en annan vårdenhet än den närmaste där den nödvändiga vården kan lämnas eller, vid utskrivning från vårdenheten, till annan ort än hemorten eller vistelseorten.
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7.4 Transport av avliden
Ett hemlandsting ersätter ett vårdlandsting för transport av avliden till hemlandstinget
förutsatt att den avlidne hade remitterats till vårdlandstinget enligt riksavtalets kapitel 2.
Denna transport ska ske utan kostnad för dödsboet. I övriga fall svarar respektive dödsbo eller försäkring för kostnaderna för hemtransport av den avlidne.
7.5 Permissionsresa
En utomlänspatient som efter remiss på hemlandstingets initiativ är inskriven vid sjukhus kan beviljas permissionsresor till hemmet. Vårdlandstinget fattar beslut om behovet
av permissionsresor. Ett hemlandsting ersätter de resor som är medicinskt eller socialt
motiverade.
Vid femdygnsvård ersätter patientens hemlandsting en hemresa över varje veckoslut
såvitt inte resekostnaden väsentligt överstiger kostnaden för patientens vistelse på sjukhusorten.
7.6 Sjukresa enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
I de fall en patient beställer taxi eller annat fordon, i enlighet med vårdlandstingets regler, för fård till vårdenhet inom vårdlandstinget och därvid betalar enbart egenavgift har
vårdlandstinget enligt avtalet rätt att fakturera patientens hemlandsting de överskjutande
kostnaderna. Övriga resekostnader såsom t.ex. för egen bil eller kollektivtrafik regleras,
i enlighet med hemlandstingets resereglemente, direkt mellan patienten och hemlandstinget.
7.7 Samordningsmöjligheter
När ett vårdlandsting utför transporter och resor enligt riksavtalet ska befintliga möjligheter till samordning utnyttjas. Det kan vara särskilda busslinjer för både sittande och
liggande patienter eller andra samtransporter. Dessutom finns möjligheter till samordning via SOS Alarm om andra alternativ saknas.
SOS Alarm kan även genom samordningscentral i Skellefteå, tillsammans med Scandinavian Air Ambulance (SAA), handlägga transporter med flygambulans.
Ett hemlandsting får genom avtalet ett stort inflytande över transporterna, då hemlandstinget, efter begäran, har rätt att på egen hand ombesörja hemtransporterna av sina
patienter. Detta skapar förutsättningar för ett nära samarbete mellan landstingen om
transporter av patienter över länsgränserna.
Det vårdlandsting som svarar för en transport har kostnadsansvar gentemot den som
verkställer eller på annat sätt har utlägg för transporten. Om betalningsansvaret inte är
oklart i något avseende kan dock den som utfört transporten fakturera hemlandstinget
direkt.
Ett vårdlandsting som utför ambulanstransport, överflyttnings- eller permissionsresa för
person som är anhållen, häktad eller dömd och intagen på kriminalvårdsanstalt ersätts
av kriminalvården.
7.8 Patientens val av vårdgivare i andra landsting
Patienten får själv stå för de resekostnader som det egna valet av vårdgivare inom den
öppna och slutna vården i annat landsting kan medföra.
Om det vid patientens eget val av vård i ett annat landsting i det enskilda fallet uppstår
ett behov av ej normalt förutsedda vårdinsatser som kräver särskilda transporter så blir
kap. 7.1 -7.3 och 7.6 - 7.7, tillämpliga.
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8 Ersättning
8.1 Grunder fOr ersättning - regional prislista
Ett hemlandsting lämnar en skälig ersättning till ett vårdlandsting får tjänster, som regleras i riksavtalet. Beslut om nivån på den skäliga ersättningen fattas av vårdlandstinget
tillsammans med alla övriga landsting inom respektive sjukvårdsregion, efter en gemensam beredning. Dessa beslut utgår bl.a. från en bedömning av vad skälighet i det enskilda fallet fordrar. Besluten publiceras i en regional prislista.
En bedömning om ett pris är skäligt får en tjänst kan grundas påjämfårelser med andra
liknande åtgärder eller på j ämförelser med egna eller andras självkostnader. För att skälighetsbegreppet ska få relevans krävs av landstingen en betydande öppenhet som rör
redovisning av vårdkostnader. En sådan redovisning ger ett viktigt underlag får att jämfåra priser för vårdtjänster mellan olika landsting.
Regionala prislistor gäller normalt när en patient får utomlänsvård i vårdlandstingets
egen regi enligt riksavtalet. Dessa prislistor gäller inte bara får den högspecialiserade
vården utan också för vård vid bl.a. läns- och länsdelssjukhus, primärvård, sjukvårdande
behandling, internetbaserad vårdtjänst som t.ex. kognitiv beteendeterapi (KBT) samt får
anhörigboende på patienthotell/motsvarande om anhörigs närvaro behövs utifrån en
patients medicinska behov.
En regional prislista inom en sjukvårdsregion behöver inte innebära enhetliga priser för
en viss typ av vård inom regionen. Efter överenskommelse landstingen emellan kan en
viss åtgärd ha ett pris vid ett sjukhus i regionen och ett annat pris vid ett annat sjukhus.
Däremot krävs inom regionen enhetliga utomlänspriser får vård vid samma sjukhus får
att de ska kunna faktureras enligt riksavtalet. Samma åtgärd vid ett visst sjukhus får inte
ges olika pris beroende på varifrån patienten kommer såvida detta inte har sin grund i
"mängdrabatter" eller anslagsfinansierade kostnadsslag.
En regional prislista gäller tidigast fr.o.m. månaden efter det att en överenskommelse
har träffats.
SamverkansnämndernaImotsvarande informerar via sina hemsidor om de regionala prislistorna, som också är tillgängliga här via SKLs hemsida.
Om ett vårdlandsting omfattas av både en regional prislista och ett mellanlänsavtal med
en prislista är det den regionala prislistan som gäller vid vård aven patient, som är folkbokförd i de landsting med vilka mellanlänsavtalet inte är tillämpligt.
För tjänsterna i kap 5 Medicinsk service, kap 6 Hjälpmedel och Kap 7 Transporter och
resor med avseende på tjänsten resor, som inte omfattas av regionala prislistor gäller
också regeln om skäliga priser. För resor gäller normalt den fakturerade kostnaden.
8.2 Reglering av ersättning
En huvudprincip är att en patients hemlandsting ska faktureras och inte enskilda organisatoriska enheter. I den mån ett landsting önskar att fakturorna ska skickas vidare i organisationen behövs särskild överenskommelse.
En patients hemlandsting eller det landsting som har beställt en tjänst har således kostnadsansvaret får den vård och de tjänster som ett vård landsting utfår. Det landsting som
utfårdar en remiss har kostnadsansvaret för den vård som lämnas på grundval av remissen. En remiss enligt riksavtalet har två funktioner. Den fårmedlar medicinsk information till den behandlande läkaren och är samtidigt en betalningsfårbindelse från det
utfårdande landstinget. Detta gäller dock inte vid vidareremittering enligt kapitel 2.2,
kapitel 3.2 samt beställning av medicinsk service enligt kapitel 5.2. I dessa fall har hemlandstinget fortfarande betalningsansvaret.
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Om en utomlänspatient söker öppen vård och i anslutning därtill blir intagen fdr sluten
vård har vårdgivande landsting rätt till ersättning fdr både den öppna vården och slutenvårdsperioden. Föregås ett läkarbesök i den öppna vården eller slutna vården av sjukvårdande behandling har vårdlandstinget rätt till ersättning fdr även denna åtgärd.
I de fall en utomlänspatient är intagen fdr sluten vård och samtidigt söker öppenvård,
som ej har något samband med anledningen till den slutna vården, ersätter hemlandstinget vårdlandstinget även fdr den öppna vården.
Vårdgivare med kontrakt med stöd av LOU eller LOV eller vårdgivare med samverkansavtal sänder fakturor fdr utomlänsvård till sitt vårdlandsting, som i sin tur fakturerar
berört hemlandsting.
Den avgift som en utomlänspatient själv skall erlägga är densamma som fdr en inomlänspatient om vård- och hemlandstinget inte har kommit överens om andra avgifter.
Ett vårdlandsting fakturerar det betalningsansvariga landstinget så snart vården slutfdrts
eller en gång per månad vid vårdtid över 30 dagar. Samtliga kostnader fdr vården, också
t.ex. fdr röntgen- och laboratorieundersökningar, ska redovisas på en och samma faktura.
Gällande system fdr återbetalning av mervärdeskatt till kommuner och landsting
beskrivs inte i detta sammanhang.
Vårdlandstingets rätt till ersättning har fdrfallit om kravet inte har fakturerats sex månader efter det att vårdtjänsten avslutades. Anmärkning mot framställt krav på ersättning
ska göras av hemlandstinget senast tre månader efter det att fakturan mottagits. Möjlighet till efterreglering av priser finns således inte.

Följande uppgifter ska redovisas i anslutning till fakturan:
..
..
..
..
..

Avtal och avtalspunkt enligt vilken vården lämnats
Patientens namn, personnummer och postadress
Vårdenhet där vården lämnats
Tidpunkt när vården ägt rum
Antal vårddagar och uppgifter om öppen- respektive slutenvård, besök, transport eller dylikt samt pris per tjänst och summa ersättning.

Observera att både fakturerande och betalande landsting har att beakta gällande sekretessbestämmelser.
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Förslag till beslut

•

Informationen emottages och läggs till handlingarna.

Bakgrund

En varumärkesplattform för Gotland togs under 2007 fram efter ett
omfattande arbete med stor delaktighet i såväl offentlig som ideell och privat
sektor. Som underlag så genomfördes ett antal större undersökningar om
bilden av Gotland internationellt, nationellt och inte minst på Gotland. Detta
processades sedan fram till en gemensam varumärkesplattform i ett flertal olika
konstellationer, men med en central varumärkesgrupp som sammanhållande.
Undersökningen

Inspiration Gotland har i samråd med ledningskontoret låtit undersöka hur
bilden av Gotland ser ut idag, ur ett bo och leva-perspektiv. Undersökningen
syftar till att se hur detta utvecklats sedan varumärket lanserades samt även ge
förslag på vad Gotland bör arbeta vidare med.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att undersökningen är av god kvalitet och kommer
att kunna utgöra ett adekvat underlag i framtagandet aven för Region Gotland
och näringslivet gemensam plan för tillväxtarbetet 2015-2018, med målet att bli
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Information om undersökningen

Undersökningen har genomförts 25-30 juni 2014 på ett riksrepresentativt urval av kvinnor/män i åldern 18-74 år
exklusive boende på Gotland.
Urvalet är gjort inom ramen för YouGovs online-panel som består av 45 000 förrekryterade respondenter.
1004 personer har deltagit i undersökningen.
Sammansättningen framgår nedan:

1004

Bas (%)
ovägt
100%

1004

Bas (%)
vägt
100%

499
505

49,7%
50,3%

496
508

9,4%
50,6%

214
173
202
172
243

21,3%
17,2%
20,1%
17,1%
24,2%

224
178
194
171
236

22,3%
17,7%
19,3%
17,1%
23,5%

228
154
150
203
182
87

22,7%
15,3%
14,9%
20,2%
18,1%
8,7%

22r
1
149
201
180
93

Bas ovägt
Total

Bas vägt

Kön

·
·
der
·
·

·
·
·

r~~·

Kvinna
Man
18-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-74 år

...

Region

·
·
·
·
·
·

Stockholm
Östra Götaland
Södra Götaland
Västra Götaland
Mellansverige
Norrland

,

,

22,6%
15,3%
14,9%
20,0%
18,0%
9,2%

Följande nedbrytningar har analyserats i rapporten:
Kön
Äldersgrupp
Region
Hushållskategori
Helhetsuppfattning
Flyttbenägenhet
Besökt Gotland
Sysselsättning

Kvinna / man
18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-74 år
Södra Götaland, Östra Götaland, Västra Götaland, Stockholm, Mellansverige, Norrland
Alla alternativ
Positiv/Negativ
Sannolikt/Osannolikt
Alla alternativ
Alla alternativ

Där signifikanta skillnader mellan grupperna förekommer kommenteras detta i rapporten. Samtliga grupper
redovisas också i tabeller vid sidan av rapporten.
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I Sammanfattning Gotland
Sammantagen uppfattning och spontana associationer
En övervägande majoritet, 84%, är positiva till Gotland, 21 % är mycket positiva. Endast 8% är uttalat
negativa, medan lika många inte har någon uppfattning. Medelvärdet på den 6-gradiga skalan ligger
på 4,72.

Äldre är positiva i större utsträckning än yngre liksom de som besökt Gotland och de som kan tänka
sig att flytta dit är positiva i större utsträckning än övriga.
Det man spontant associerar med Gotland är framför allt raukar, Visby, får/lamm, sommar och
ringmur.
Attityder
Gotlands upplevs som ett starkt turistresmål, i alla fall om sommaren. 86% upplever Gotland som ett
attraktivt sommarresmål, medan hälften så många, 39%, upplever Gotland som ett attraktivt året-runtresmål.

En majoritet upplever också att Gotland har mer att erbjuda än sol och bad, såsom t ex kultur och mat
och restauranger. Drygt hälften tycker befolkningen är öppen och gästvänlig och att det är en bra plats
för möten och konferenser.
När det gäller att bo här permanent, arbeta och utbilda sig är Gotland inte fullt lika starkt. Många
menar också att det är dyrt att resa till Gotland.
Ser vi till hur de olika attityderna påverkar helhetsintrycket är det inte de senare faktorerna kring att bo
och arbeta här som driver utan snarare den öppna och gästvänliga befolkningen och att regionen
erbjuder så mycket utöver sol och bad för turister.
Gotlands position jämfört med andra regioner
Jämfört med andra regioner bekräftas Gotlands styrka som turistresmål och det rika kulturutbudet. När
det kommer till att bo här och arbeta är dock Halland starkare än både Gotland och de övriga
regionerna.

Yngre, de som är positiva och de som besökt Gotland röstar generellt mer på Gotland än övriga.
Framtidstro
Om man ser till förmågan att locka inflyttare och öka antalet arbetstillfällen tror en femtedel att Gotland
klarar sig bättre än andra regioner i Sverige på 10 års sikt. Nästan lika många tror det motsatta, att
Gotland klarar sig sämre än andra regioner, medan de allra flesta, närmare 40%, tror att Gotland
kommer att klara sig varken bättre eller sämre än andra regioner. Medelvärdet på den 6-gradiga
skalan hamnar på drygt 3.
Sannolikhet flytta till Gotland
En dryg tredjedel kan tänka sig att flytta till Gotland - om förutsättningarna vore de rätta utifrån
arbete/skola/barnomsorg - medan närmare 60% inte kan tänka sig det. Medelvärdet på den 6-gradiga
skalan hamnar på 2,85.

Män, de som är positiva till Gotland och de som besökt Gotland kan tänka sig att flytta dit i större
utsträckning än övriga.
De som kan tänka sig att flytta till Gotland lockas framför allt av naturen, det vackra och trevliga,
klimatet, lugnet och kulturen. De som inte kan tänka sig att flytta till Gotland motiverar det framför allt
med att de bor bra där de bor nu, att det ligger långt borta, att det är långt från släkt och vänner samt
att det är dåliga förbindelser.
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Gotlandsmärkningen
En fjärdedel uppger att de sett någon eller flera produkter med "Gotlands"-märkningen.

Äldre och boende i Stockholm, de som besökt Gotland och de som kan tänka sig att flytta dit har
kommit i kontakt med "Gotlands"-märkningen i större utsträckning än övriga.
Två tredjedelar upplever att "Gotlands"-märkningen ger ett mervärde, medan en sjättedel upplever att
den inte gör det och lika många att de inte har någon uppfattning i frågan. Medelvärdet på den 5gradiga skalan hamnar på 3,19.
Kvinnor, äldre, de som bor i Stockholm, de som är positiva, de som besökt Gotland och de som kan
tänka sig att flytta dit upplever att märkningen ger ett mervärde i större utsträckning än övriga.
De som menar att "Gotlands"-märkningen ger ett mervärde förklarar det med att det känns genuint
och äkta, att det känns lokalt, närproducerat och svenskt samt att det står för kvalitet. De som
upplever att märkningen inte ger något mervärde motiverar det med att det inte gör någon skillnad och
är ointressant, att de inte bor där, och att det är varan som är viktig.
Besökt Gotland och anknytning till Gotland
Två tredjedelar har varit till Gotland åtminstone någon gång, 6% det senaste året.

Det finns de som har anknytning till Gotland; Närmare en femtedel har släkt och vänner här, 6%
besöker Gotland flera gånger per år privat, 3% flera gånger per år i arbetet. 3% kommer från Gotland
och 2% har fritidshus här.
Män och äldre samt de som inte bor i Norrland och Södra Götaland är överrepresenterade bland
besökarna. Stockholmare har släkt och vänner på Gotland i större utsträckning än övriga.

Jämförelse med tidigare studie 2007
En direkt jämförelse med den tidigare studien som genomfördes 2007 är inte möjlig då denna studie
är genomförd via online intervjuer och de genomfördes via telefon 2007. Dessutom är vissa av
frågeställningarna ställda något annorlunda och vissa frågor är utbytta mot andra.

Det vi kan uttala oss om är en tendens till en mer optimistisk syn på Gotland som en plats att leva,
utbilda sig och arbeta på och fler tenderar att kunna tänka sig att flytta hit jämfört med 2007.
Fler tenderar också att se Gotland som ett attraktivt året-runt-resmål och att det finns ett spännande
mat- och restaurangutbud här.
Samtidigt tenderar fler att uppleva det dyrt att resa till Gotland jämfört med 2007.
Vidare tenderar färre att ha varit i kontakt med produkter som är ursprungsmärkta med "Gotland".
Slutsatser och rekommendationer

Gotland är ett relativt starkt varumärke.
Styrkan ligger framför allt i attraktionen för turister och det rika utbudet utöver sol och bad samt den
öppna och gästvänliga befolkningen.
Samtidigt finns det en tendens till en mer optimistisk syn på Gotland även som en plats att bo, arbeta
och utbilda sig på jämfört med tidigare jämfört med 2007.
Fler tenderar också att kunna tänka sig att flytta hit, något som är en bekräftelse på aktiviteterna kring
detta lyckats.
YouGov rekommenderar att arbeta vidare i denna riktning och samtidigt ta vara på styrkorna som
turistresmål, bland annat genom att kommunicera öppenheten och gästvänligheten bland
befolkningen.
Ytterligare ett sätt att stärka Gotlands varumärke är att tydligare marknadsföra ursprungsmärkningen
Gotland på produkter, då det finns en tendens att färre varit i kontakt med en sådan jämfört med 2007
samtidigt som märkningen i stor utsträckning upplevs ge ett mervärde.
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Q11 Spontana associationer till Gotland
2+3. En plats betyder olika saker för olika människor. Vad kommer du först att tänka på när du hör
Gotland nämnas?
Bas:Total (n=1004)
Visby

Ringmur
Natur

En ö
Sol

RiTOp of mind

Semester

"Total Spontaneous awareness

Medeltid
Historia

Dialekt
Almedalen
Vatten
Vackert
Turism
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2+3. En plats betyder olika saker för olika människor. Vad kommer du först att tänka på när du hör
Gotland nämnas?
Bas: Total (n=1004)
Stränder
Ruiner
Pippi Langstrump
Kuttur
Gammatt
Farö
Cykel
Bad
Sten

'" Top of mind
s: Total Spontaneous awareness

Rosor
Kalksten
Frihet
Babben Larsson
Arkeologi
Annat
Vet ej
Inget svar
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Det man spontant associerar med Gotland är framför allt raukar, Visby, får/lamm, sommar och
ringmur.
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Q51 Sammantagen uppfattning Gotland
5. Hur vill du beskriva din sammantagna uppfattning om Gotland?
Bas:Total (n=1004)

1. Mycket negatw [1[

Nel: Botlombox [1-3]: 8%

2. [21

3. [3]

4. [4]

5. [5]

Medelvärde: 4,72

Net Topbox [4-6]: 84%

34%

6. Mycket positiv [6]

Ingen uppfattning
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84% är positiva till Gotland, 21 % är mycket positiva. Endast 8% är uttalat negativa, medan lika många inte har
någon uppfattning. Medelvärdet på den 6-gradiga skalan ligger på 4,72.
Äldre är positiva i större utsträckning än yngre liksom de som besökt Gotland och de som kan tänka sig att
flytta dit är positiva i större utsträckning än övriga.
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Q41 Attityder till Gotland
4. la ställning till följande påståenden om Gotland och ange i vilken grad du instämmer till dem.
Bas: Total (n=1004)

Instämmer

At!ra~·ti;t sommarresmal

86%

Erbjuder ett intressant utbud av kutturella upplevelser

20%

Har mycket at! erbjuda förutom sol och bad

77%
24%

Det är dyrt att resa till Gotland • •~[~:f!j
Befolkningen är överlag öppna och gästvänliga

58%
58%

22%

~III~~

55%

21%

Andas optimism och framiidsanda ~.~~§ll
Är en

66%

19%

18%

Erbjuder ett spannande mat- och resturangutbud .~~~
Är en bra plats för möten och konferenser

73%

25%

48%

attra~1iv plats för att bo permanent .~• •IIIIIIIIIIIII~m;1~r;~fj
Är ett

attra~1ivt aret-runt-resmål

Erbjuder goda möjligheter för entreprenörer
Erbjuder goda utbildningsmåJigheter

19%1.3%

.mllll..........~~~~:f!jjj~~
~"I~m~

19%

42%
39%

'1()%

16%

~.IIIf'lj~~f~

27%
14%

24%
21%

10%

0%

ul.lnstämmer inte alls [1J

.. 2. [2]

20%

3. [3]

4. [4]

30%
5. [5]

40%

50%

60%

6. Instämmer hett [6]

70%

90%

100%

Ingen uppfattning

Fel! Ogiltig länk.
Gotlands upplevs som ett starkt turistresmål, i alla fall om sommaren. 86% upplever Gotland som ett attraktivt
sommarresmål, medan 39% upplever Gotland som ett attraktivt året-runt-resmål.
En majoritet upplever också att Gotland har mer att erbjuda än sol och bad, såsom t ex kultur och mat och
restauranger. Drygt hälften tycker befolkningen är öppen och gästvänlig och att det är en bra plats för möten
och konferenser.
När det gäller att bo här permanent, arbeta och utbilda sig är Gotland inte fullt lika starkt. Två tredjedelar
menar också att det är dyrt att resa till Gotland.
De som är positiva till Gotland, de som besökt Gotland och de som kan tänka sig att flytta dit är tycker de olika
attraktionsfaktorerna stämmer in på Gotland i större utsträckning än övriga. De tycker dock även att det är
dyrt att resa till Gotland i större utsträckning än övriga.
Äldre upplever i större utsträckning än yngre att Gotland erbjuder mer än sol och bad - har ett attraktivt
kulturutbud och mat- och restaurangutbud.
Yngre tycker istället att Gotland har en attraktiv arbetsmarknad i större utsträckning än äldre och boende i
Stockholm och Mellansverige upplever att Gotland erbjuder bra utbildningsmöjligheter i större utsträckning än
boende på andra orter.
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Q11 Gotlands position jämfört med andra regioner
1. Vilken av följande Regioner skulle du säga ...
Bas: Total

17%

Är mest värd att besöka som turist

111118888882 41 %
40%

Har det rikaste kulturutbudet ~~~jm

27%

lliGoUand
Dalarna

Vore mest intressant för dig alt bo i

38%

12Halland
"Jämtland

15%
18%

Erbjuder de mest intressanta jobben

54%
~':

11%
13%
21%

Har det starkaste näringslivet
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1. Vilken av följande Regioner skulle du säga ...
Bas: Total

Har det starkaste näringslivet

80%
70%
60'%

Erbjuder de mest intressanta
jobben

Är mest värd alt besöka som turist

,~~~~GoUa nd

Dalarna
-~,

",Halland

....Jämtland

Har det rikaste kulturutbudet'------~-'~-----"JVore mest intressant för dig alt bo i

Jämfört med andra regioner bekräftas Gotlands styrka som turistresm~1 och det rika kulturutbudet. När det
kommer till att bo här och arbeta är Halland starkare än b~de Gotland och de övriga regionerna. Yngre, de som
är positiva och de som besökt Gotland senaste ~ret/~ren röstar generellt mer p~ Gotland än övriga.
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Q81 Framtidstro
8. Om du ser till förmågan att locka inflyttare och öka antalet arbetstillfällen, hur tror du då att
Gotland har klarat sig om 10 år, jämfört med andra regioner i Sverige?
Bas:Total (n=1004)

Mycket sämre än medel [1J
Net Bottombox [1-2J: 17%
Sämre än medel [2]

Medel [3]
Medelvärde: 3,04

Bättre än medel [4J
Net Topbox [4-5J: 20%
Mycket bättre än medel [5J

Vet ejfingen uppfattning
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Om man ser till förmågan att locka inflyttare och öka antalet arbetstillfällen tror en femtedel att Gotland klarar
sig bättre än andra regioner i Sverige på 10 års sikt, Nästan lika många tror det motsatta, att Gotland klarar sig
sämre än andra regioner, medan de allra flesta, närmare 40% tror att Gotland kommer att klara sig varken
bättre eller sämre än andra regioner. Medelvärdet på den 6-gradiga skalan hamnar på drygt 3.
De som är positiva till Gotland och besökt Gotland senaste året samt kan tänka sig att flytta till Gotland är
optimistiska i större utsträckning än övriga,
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Q61 Sannolikhet flytta till Gotland
S. Om förutsättningarna för dig/din familj vore de rätta utifrån arbete/skola/barnomsorg osv. hur stor
är sannolikheten för att du skulle kunna tänka dig att flytta till Gotland?
Bas:Total (n=1004)

1. Mycket osannolikt [1]

Nel: Bottombox [1-3]: 57%

2. [2]

3. [3]

Medelvärde: 2.85

4. [4]

5. [5]

Nel: Topbox [4-6]: 36%

6. Mycket sannoliK'! [6]

Ingen uppfattning
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En dryg tredjedel kan tänka sig att flytta till Gotland - om förutsättningarna vore de rätta utifrån
arbete/skola/barnomsorg - medan närmare 60% inte kan tänka sig det. Medelvärdet på den 6-gradiga skalan
hamnar på 2,85.
Män, de som är positiva till Gotland och de som besökt Gotland kan tänka sig att flytta dit i större utsträckning
än övriga.
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07bl Varför flytta till Gotland?

lb. Vilken är den främsta anledningen till att du kan tänka dig attflytta till Gotland?
Bas: Kan tänka mig flytta till Golland (n= 361)

Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)
Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen

Naturen (63 st)

Verkar trevligt (35 st)
Bra klimat (33 st)
Lucmet (31 sr)

Vet ej: 27

07al Varför inte flytta till Gotland?
l a. Vilken är den främsta anledningen till att du är tveksam/inte kan tänka dig att flytta till Gotland?
Bas: Tveksam/kan inte tänka mig flytta till GOlland (n= 573)

Exempel öppna svar (Alfa svar i separat excelfil)
Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen

Bor bra nu (133 stl
Ligger långt borta (115 st!
Långt till släkt och vänner (81 st)
Dåliga förbindelser (51 st!
En ö (42 st!
Dvrt(33 st!
Ingen anknytning (27 stl
Gillar inte geografin/klimatet (20 st!

Vet ej: 20

De som kan tänka sig att flytta till Gotland lockas framför allt av naturen, det vackra och trevliga, klimatet,
lugnet och kulturen. De som inte kan tänka sig att flytta till Gotland motiverar det framför allt med att de bor
bra där de bor nu, att det ligger I~ngt borta, att det är I~ngt fr~n släkt och vänner samt att det är d~liga
förbi ndelser.
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Q91 Sett "Gotlands"-märkningen på produkter
9. Har du någon gång kommit i kontakt med någon produkt som har varit märkt med "Gotland" i
syfte att visa dess ursprung?
8as:Total (n=1004)

Ja

Nej

39%

Vet ej
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En fjärdedel uppger att de sett någon eller flera produkter med "Gotlands"-märkningen.
Äldre och boende i Stockholm, de som besökt Gotland och de som kan tänka sig att flytta dit har komit i
kontakt med "Gotlands"-märkningen i större utsträckning än övriga.
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Q101 Mervärde "Gotlands"-märkningen
1O. Hur uppfattar du/skulle du uppfatta en produkt märkt med "Gotland"? I vilken grad skulle det ge
ett positivt mervärde om den var ursprungsmärkt med "Gotland"?
Bas: Total (n=1 004)

Inget melVärde [1J
Net Bot!ombox [1-2J: 17%
Litet melVärde [2]

Visst melVärde [3]

35%
Medelvärde: 3.19

Ganska stort melVärde [4]
Net Topbox [4·5]: 32%
Stort melVärde [5]

Ingen uppfattning
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Två tredjedelar upplever att "Gotlands"-märkningen ger ett mervärde, medan en sjättedel upplever att den inte
gör det och lika många att de inte har någon uppfattning i frågan. Medelvärdet på den 5-gradiga skalan hamnar
på 3,19.
Kvinnor, äldre, de som bor i Stockholm, de som är positiva, de som besökt Gotland och de som kan tänka sig
att flytta dit upplever att märkningen ger ett mervärde i större utsträckning än övriga.
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011 bl På vilket sätt ger "Gotlands"-märkningen mervärde?
11 b. På vilket sätt skulle "Gotlands" -märkningen ge ett mervärde?
Bas: "Gotlands"-märkningen skulle ge nagot mervärde (n= 324)
Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)
Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen

Genuint/äkta (64 st)
Lokalt/näroroducerad (44 st)

Det är svenskt (39 sV
Kvalitet (36 st)

Vet ej: 27

011 al Varför ger "Gotlands"-märkningen inget mervärde?
11a. Varför skulle "Gotlands"-märkningen inte ge något mervärde?
Bas: "Gotlands"-märkningen skulle inte ge nagot mervärde (n= 173)
Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil)
Rubriker/rubriken utgör 3% eller mer av basen

Gör ingen skillnad (29 st)
Bor inte där (16 st!
Varan är viktig (16 st)
Ointressant (15 st)
Onödigt

a stl

Vet ej: 23

De som menar att "Gotlands"-märkningen ger ett mervärde förklarar det med att det känns genuint och äkta,
att det känns lokalt, närproducerat och svenskt samt att det står för kvalitet. De som upplever att märkningen
inte ger något mervärde motiverar det med att det inte gör någon skillnad och är ointressant, att de inte bor
där, och att det är varan som är viktig.
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0121 Besökt Gotland
12. Har du besökt Gotland?
Bas: Total (n=1004)

Ja, det senaste aret

Ja, för 1-3 ar sedan

Ja, för mer än 3 ar sedan
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0131 Gotlandsanknytning
13. Vad av följande stämmer in på dig?
Bas: Total (n=1004)

Jag har sJaktNänner på Gotland

Jag besöker Gotland fiera gånger per år prwat

Jag besöker Gotland fiera gånger per år i arbetet

Jag kommer fran Gotland

Jag har frttidshus på Gotland
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"Stämmer inte

Två tredjedelar har varit till Gotland, 6% det senaste året, Närmare en femtedel har släkt och vänner på
Gotland, 6% besöker Gotland flera gånger per år privat, 3% flera gånger per år i arbetet, 3% kommer från
Gotland och 2% har fritidshus där, Män och äldre samt de som inte bor i Norrland och Södra Götaland är
överrepresenterade bland besökarna. Stockholmare har släkt och vänner på Gotland i större utsträckning än
övriga.
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I Drivkrafter
För att identifiera vilka faktorer som i störst grad har en påverkan på helhetsbilden har YouGov
genomfört en sambandsanalys och kommit fram till följande:

1. Attityderna som mäts i fråga 4 har följande samband med helhetsbilden:

Större positiv påverkan

- Befolkningen är överlag öppna och gästvänliga (0,154)
- Har mycket at erbjuda utöver sol och bad (0,154)
- Erbjuder ett spännande mat- och restaurangutbud (0,151)

Viss positiv påverkan

- Erbjuder ett intressant utbud av kulturella upplevelser (0,113)
- Är ett attraktivt året-runt-resmål (0,108)
- Är ett attraktivt sommarresmål (0,104)

Ingen påverkan alternativt ej
associerat med regionen

-

Är dyrt att resa dit
Andas optimism och framåtanda
Är en attraktiv plats för att bo permanent
Erbjuder goda möjligheter för entreprenörer
Erbjuder goda utbildningsmöjligheter
Har en attraktiv/intressant arbetsmarknad
Är en bra plats för möten och konferenser

Inom parentes syns hur stor inverkan respektive faktor har på helhetsbilden.
Ett exempel är om Gotland lyckas höja faktorn kring öppenheten och gästvänligheten med 1 förbättras
helhetsintrycket med 0.154.
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Inflyttarens bild av Gotland
- Slutrapport
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Bilagor
Bilaga I: Frågeformuläret
Bilaga 2: Öppna svar

Kontaktuppgifter Tendensor AB
Per Ekman, VD
Mobil: 0707-449980
E-post: per.ekman@tendensor.se

Kontaktuppgifter Inspiration Gotland
Sofia Wollmann, VD
Mobil: 0707-449980
E-post: per.ekman@tendensor.se
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I. Inledning
På uppdrag av Region Gotland och Inspiration Gotland har Tendensor genomfört en undersökning av hur
inflyttande personer till ön ser på Gotland och hur de uppfattar sin flytt. Undersökningen är en del aven
utvärdering av det samlade arbetet med Gotlandsbilden.
Målsättningen med inflyttarundersökningen är att kunna öka kunskapen om hur inflyttaren till Gotland ser ut
samt påvisa möjligheter till en mer behovsnära inflyttarservice. Den ska också kunna bidra till ett långsiktigt
arbete med Gotlands attraktivitet som Ö att leva och verka på.
Tack alla ni som medverkat i undersökningen som respondenter. Ett tack bör även riktas till er som deltagit i
de seminarier som arrangerats under utvärderingen av Gotlandsbilden.

Kalmar den 27 september 2014
Per Ekman
VD, T endensor AB
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2. Syfte och metod
Syfte med undersökningen
Syftet med Inflyttarens bild av Gotland 2014 är att klargöra motiv, upplevelser och ideer från personer som
flyttat till Gotland. Undersökningsresultatet ska kunna användas som underlag för de aktörer som är involverade i den samlade processen för att attrahera, ta emot och integrera inflyttare i det lokala samhället. Bland
dessa kan nämnas Region Gotland, Inspiration Gotland med Inflyttarbyrån samt arbetsgivare i olika sektorer.
Resultatet ska också kunna bidra till en insikt i Gotlands attraktivitet för inflyttning och kunna ge ideer om
hur den kan stärkas ytterligare.

Undersökningsmetod
Populationen som undersökts är inflyttande personer till Gotland från 20 II och framåt som har identifierats
genom befolkningsregistret KIR genom Region Gotland. Ett brev skickades i juni 2014 till ett slumpmässigt
urval på 4500 identifierade inflyttande i vilket de tillfrågades att delta i undersökningen. En webbaserad enkät
fanns publicerad på Inspiration Gotlands webbplats dit respondenterna sökte sig. I slutet mot undersökningsperioden skickades ytterligare ett brev ut som påminnelse.
Resultatet har analyserats genom korstabulering och genom analys av de öppna svaren i undersökningen.

Enkätens utformning
De frågor som ställdes i undersökningen återfinns som bilaga. De framgår också genom resultatredovisningen
under kapitel fyra.

Undersökningsresultatets tillförlitlighet
Totalt har 620 personer besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 14 procent. Undersökningsarbetet har inte innefattat bortfallsanalys. Vidare kan vi anta att de som besvarar enkäter av det här slaget avviker något från medel; de har högre utbildningsnivå, uppvisar ett högt engagemang och är datavana. Trots
dessa begränsningar med undersökningen kan vi anta att de stora dragen i resultatet är högst relevanta. En
försiktighet rekommenderas dock när det gäller tolkning av små skillnader i procentsatser.
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3. Sammanfattning
Undersökningen Inflyttarens bild av Gotland 2014 har möjliggjort en bättre förståelse för vem inflyttaren till
Gotland är. Den påvisar de motiv till inflyttning som gruppen har och vilka eventuella utmaningar de möter
inför, under och efter inflyttning. Undersökningen kanaliserar också ideer om hur inflyttare bättre kan tas
emot på ön och om hur Gotlands kan stärka sin attraktivitet för inflyttare. 620 respondenter har deltagit.
Av resultatet framgår att inflyttarna till Gotland är en mycket välutbildad grupp människor; över hälften har
två års högskolestudier eller mer. Varannan inflyttare är från Stockholmsregionen och var tredje har barn
med sig till Gotland.
För många möjliggörs flytten till Gotland genom att ett jobbtillfälle dyker upp eller att man går i pension och
därmed har större möjlighet att välja sin boplats i livet. Men för många är drömmen om Gotland något som
börjat långt innan fly tti II fä II et. En stor del av inflyttarna har tidigare haft fritidshus på ön, växt upp på Gotland
eller varit på besök under en längre tid.
Förväntningarna inför flytten är höga; ett lugnare liv, att få bo närmare den gotländska naturen, komma ifrån storstaden, närmare släkt och vänner och en större social gemenskap. 8 av 10 inflyttare säger i undersökningen att
förväntningarna de hade inför flytten har infriats. En glädjande stor andel.
Samtidigt möter inflyttarna utmaningar. De vanligaste är svårigheter att hitta lämpligt boende, problem med att
komma in i det sociala livet, brist på arbetstill(Q/len och att det ibland tar tid att få barnomsorg.
Inflyttarna föreslår förbättringar av inflyttarservice på ön: stärkt utbud av boendemöjligheter, fOrbättra fakta- och
utbudsorienterad info till nyinflyttade, visa ett aktivt välkomnade och fler nätverk/forum så att inflyttare lättare integreras.
Över hälften av inflyttarna bor i Visby med omnejd. Nästan hälften bor i köpt eller hyrt hus. De flesta är
nöjda med var de bor idag, bortsett från ungefär en femtedel av de som bor utanför Visby, som gärna skulle
vilja flytta in dit.
Offentlig sektor attraherar fler inflyttare till Gotland än vad näringslivet gör, enligt undersökningen. Den näringslivssektor som attraherar flest inflyttare än Tjänster till fOretag. Endast 5 procent av inflyttarna anger att
de arbetar inom näringslivssektorn Turism och besöksnäring.
På plussidan i undersökningsresultatet bör nämnas att så många av inflyttarna i det stora hela är mycket nöjda
med sin flytt till Gotland. På minussidan kan nämnas att många upplever det svårt att komma in i det sociala
livet på ön samt att utbudet av boende- och arbetsmöjligheter upplevs begränsat av många inflyttare.
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4. Resultatredovisning
I. Vem har svarat
Av de 620 respondenterna är 58 procent kvinnor och 42 procent män. Var femte respondent är född på
Gotland och var tjugonde är utlandsfödd. Resten (ca 75 procent) är födda i övriga Sverige. Som framgår av
diagrammet nedan är nästan fyra av tio respondenter över 55 år.
Figur 1: Inflyttarnas åldersfördelning.
Yngre än eller 24 år

8%

55 år eller äldre
40%

25-39 år
33%

40-54år
19%

Figur 2: Inflyttarnas utbildningsnivå (i procent).

Högskola/universitet (mer än 2 år)
Högskola/universitet (upp till 2 år)
Gymnasium
Grundskola

Vi kan också utläsa att utbildningsnivån hos de som har svarat är påfallande hög; över hälften har mer än två
års högskolestudier bakom sig. Trots att en enkätundersökning av det här slaget torde locka de med högre
utbildning, indikerar resultatet att en generellt hög utbildningsnivå hos de som flyttar till Gotland.
En kontrollfråga ställdes: "Stämmer det att du är inflyttad till Gotland?".

•

•

5

87 procent (534 personer) svarar Ja - och jag bor kvar på Gotland .
13 procent (77 personer) svarar Ja - och jag har flyttat därifrån igen .
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•

0,7 procent (4 personer) svarar Nej, jag har alltid bott på ön.

Trots att de som svarat Nej, jag har alltid bott på ön egentligen faller utanför undersökningsgruppen, låter vi
dem vara kvar som respondenter i undersökningen, eftersom de ändå av något skäl adresserats som inflyttare till Gotland.
Frågan om familjesituation vid inflyttningstillfållet har också ställts. Av svaren kan vi utläsa att nästan var
tredje inflyttare anger att de hade barn med sig till Gotland (Gift/sammanboende eller ensamstående med
barn).

Figur 3: Inflyttarnas familjesituation vid inflyttningstillfället (i procent).

40
35
30

25
20

15
10
5
O

Gift/sambo utan Gift/sambo med
barn
barn

Ensamstående
utan barn

Ensamstående
med barn

Ungdom/boende
Annat
hemma
familjeförhållande

2. Varifrån kommer inflyttarna?
Av undersökningsresultatet kan vi utläsa att nästan hälften av inflyttarna till Gotland kommer från Stockholms län (46,5 procent). Därefter återfinns Västra Götalands län (8,4 procent), Skåne län (7,9 procent) och
Uppsala län (5,4 procent). I övrigt är spridningen stor. Andelen inflyttare från utlandet (som deltagit i undersökningen) är under 2 procent.
Resultatet på frågan "Var bodde du innan du flyttade till Gotland?" återfinns i tabellen på nästa sida.
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Figur 4: Respondenternas hemlän innan inflyttning till Gotland

3.6%

22

1.7%

10

0.5%

3

1.2%

7

1.8%

II

3.8%

23
7

1.2%
Norrbottens län

2.1%

13

Skåne län

7.9%

48

Stockholms län

46.5%

282

Södermanlands län

1.7%

10

Uppsala län

5.4%

33

Värmlands län

1.5%
1.5%

9

Västernorrlands län

1.7%

10

Västmanlands län

1.7%

10

Västra Götalands län

8.4%

51

Östergötlands län

3.1%

19

Västerbottens län

I övriga Europa

9

2.1%

13

1.5%

9

0.2%

607
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3. Motiv till inflyttning
I enkäten ställdes frågan Vad var den huvudsakliga orsaken till att du flyttade till Gotland? och ett antal fasta
svarsalternativ angavs. Svaren fördelade sig som visas i diagrammet nedan.
Figur 5: Motiv till inflyttning
Jag fick ett jobb på
Gotland
19%

Annan orsak

Annan i familjen fick ett
jobb på Gotland

47%

6%

Studier
9%

pensionering
19%

Av svaren framgår att var femte person (19 procent) flyttar till Gotland för ett jobb och lika många flyttar i
samband med pension (19 procent). Var tionde inflyttare är en student (9 procent) och ungefär en på 20
flyttar till Gotland för att någon annan i familjen fått jobb (6 procent). Sammantaget kan vi utläsa av svarsbilden att cirka I av 3 inflyttare till Gotland kommer tack vare jobb eller studier.
Som framgår återfinns nästan häften av svaren i Annan orsak (47 procent). Här hittar vi hela 289 svar och
dessa har räknats och kategoriserats. De vanligaste svaren är flyttar på grund av kärlek eller förändrad livssituation, förverkligar en dröm om Gotland, vill bo nära naturen och få ett lugnare liv eller vill komma närmare släkt och

vänner.
Det ska poängteras att vi undersöker dessa mer allmänna förväntningar och förhoppningar inför fly tti II fä II et i
nästkommande enkätfråga och avsnitt.
Bland svaren hittar vi:

"Vi flyttade till Gotland och beslöt att pendla till våra arbeten i Sthlm."
"Särbo som inte fick jobb där jag bodde, flyttade därför till Gotland

för att bli sambo."

"Miljöbyte och ett fint boende på Storsudret."
'lag skulle bli pappa."
"Flickvännen bodde här, dessutom hade jag velat flytta tillbaka en längre tid."
"Total förändring av hela vår livssituation. När man inte är nöjd med sin tillvaro, får man försöka göra något åt det,
och det var precis vad vi gjorde. Att det blev Gotland var mest en slump."
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"Att ena sonen snart skulle börja i skolan. Då ville vi vara på en plats, där vi tänkt bo framöver."

4. Förväntningar inför inflyttning
Vad har då inflyttarna för förväntningar på Gotland och ett liv på ön inför deras flytt? En öppen fråga ställdes,
som löd Vad hade du fOr fOrväntningar på ett liv på Gotland infOr din ffytt? Svaren har räknats och kategoriserats
och vi kan urskilja följande huvudsakliga förväntningar:

Av svarsbilden framgår att många av de inflyttande redan i förväg har haft en dröm eller tanke om att flytta
till Gotland, som ibland kommer sig av de växt upp där eller har sommarbostad på ön. Påtagligt många framhåller balans mellan arbete och fritid som en viktig förväntad kvalitet i samband med en flytt till Gotland.
Bland svaren hittar vi:

"Mer familjetid, mindre tid på pendling. Bo i hus med trädgård, nära stan men inte mitt i. Kunna odla. Arbeta i lagom
mängd. Tillgång till natur."
"Att finnas i ett mindre sammanhang, ett lugnare tempo, mindre trafik, närmare till naturen och havet. Ha möjlighet
till ett annat boende. Att jag skulle få ett trevligt jobb på ön."
"Möjlighet att utveckla mina konstnärliga fOrdigheter i ett bra boende i en stimulerande miljö."
'jag har tidigare bott på Gotland i 6 år och längtade tillbaka. Fick jobb på ön igen efter 9 år i Sthlm. När jag ffyttade
till Gotland första gången var jag nyfiken på hur det var här andra årstider. Den vackra naturen lockade och vackra
Visby med sin charm. Havet."
"Läsa ett masterprogram på högskolan och få jobb någonstans i Sverige."
"Egentligen inga, tänkte att det blir vad jag gör det till. Det mottagande vi fått överallt i form av trevligt bemötande,
hjälpsamhet mm gör bara att man mår så bra. Så borde alla få ha det."
"Få ett likvärdigt jobb som på fastlandet men dessutom: Ett lugnare liv, mindre stress m.m. Komma närmare naturen,
vara ute mer och ha en aktivare fritid."
"Leva ett liv med djur och hjälpa till på mina fOräldrars gård, driva fOretag och ha tid till familjen."
"En intressant puls mellan en vansinnig sommar och ett övrigt år präglat av glesbygd och småstadsIiv. Vettigt klimat.
En smula exotism. Svårt med arbete."
"Stora fOrväntningar med livskvalie till det bättre fOr familjen och inte minst barnen. Att jobbet skulle bli bra."
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4. Har inflyttarnas förväntningar infriats
Respondenterna har tillfrågats: Har dina fOrväntningar infriats, utifrån vad du beskrivit ovan? Svaren utföll:
Figur 7: Har inflyttarnas förväntningar infrias?
Nej, i ganska låg grad,

Nej, i mycket låg grad,

5,5%

3,3%

Varken eller, 11, 11%
Ja, i mycket hög grad,

48,49%

Ja, i ganska hög grad,

32,32%

Fler än 8 av I O inflyttare till Gotland anger alltså att de är nöjda i hög grad eller i mycket hög grad med sin flytt.
Knappt I av 10 anger att de är missnöjda. Resten svarar Varken eller. Resultatet torde kunna tolkas positivt ur
en gotlandssynvinkel.
En särskild följdfråga har ställts till de 52 respondenter som angivit att de är missnöjda med sin flytt till Gotland. Bland svaren kanaliseras starka känslor och en del skarpt negativa omdömen om Gotland. I första hand
pekas bristande offentlig service ut liksom svårigheten att komma in i sociala sammanhang, brist på boende
och jobbtillfällen. Flera hänvisar till en upplevd begränsning med att leva i ett litet samhälle och på en Ö. Bland
svaren hittar vi:

"Svårt att hitta jobb och bra bostad till ett rimligt pris."
"Det var omöjligt att hitta en bostad i Visby som vi inte blev tvingade att lämna när sommaren kom. Vi letade även i
Visby omnejd men utan resultat. Tillslut hittade vi en lägenhet tre mil från vänner och arbete, vilket innebär en hel del
pendling som vi helst önskat slippa."
"Ett boende på "landet" är vad vi hade väntat oss. Men med ordentliga kommunala transportmedel så man kan
slippa o ta bilen in till stan. Men bussen ser man knappt av o då bor vi bara 2 mil från visby. Och på helgerna går
den inte allsl Fruktansvärt dåligtl"
"Som företagare känns det att man inte är välkommen på Ön."
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s. De som lämnat Gotland
De 77 personer som svarat att de först flyttat till Gotland för att sedan ha lämnat ön har fått två följdfrågor.
Den första handlar om hur lång boendetiden blev på ön. Svaren utföll:

Mindre än I år

38%

29

I - 2 år

40%

31

3 år eller mer

22%

17

Total

77

Av resultatet framgår att nästa 4 av 10 av de inflyttare som lämnat ön igen, gör det redan inom ett år. Den
andra frågan gällde var de flyttade bosatte sig efter utflyttningen; 35 procent av de dem (27 personer) flyttade
till Stockholms län, cirka 15 procent till Västra Götalands län och 9 procent till Skåne län, därefter en stor
spridning bland övriga län.
En öppen fråga om skälet till utflyttningen ställdes också. Bland svaren hittar vi många som hänvisar till avslutade studier eller att tillfälliga uppdrag/jobb tagit slut, att man inte hittat något jobb på Gotland eller flyttat på
grund av jobberbjudande på fastlandet. Några anger att avstånd/kommunikationer vållade mer problem än
man förutsett. Bland svaren hittar vi:

'jag bodde där pga att jag studerade på Universitet, Campus Gotland. Nu när mina studier är slut så blev jag änna
tvungen att flytta ut."
"F1yttade till Gotland för min sambo studerade vindkraft. Flyttade därifrån p.g.a att han blev erbjuden jobb i norrbotten."
"Min man bor i Stockholm och skulle aldrig fått jobb på Gotland. Men även om han hade fått jobb där så skulle vi
aldrig flyttat dit. Omöjligt att få vänner, man måste ha bil, dött på vintern, folk är konstiga hur trevlig och social man
än är. Inte mycket att avancera till om man skulle vilja utvecklas i yrket."
"För att jag ville studera ett ämne som inte fanns på högskolan på Gotland. För att jag ville bo i en större stad än
Visby."
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6. Upplevda utmaningar vid flytt till Gotland
För att klargöra de inflyttandes upplevelser i samband med flytt till Gotland ställdes frågan Mötte du några
särskilda utmaningar när du flyttade till Gotland? (infOr, under eller efter flytten). Över 600 svar har inkommit på
frågan och hela utbudet av svar återfinns i den statistiska bilagan, för den som vill fördjupa sig och lära mer
om inflyttarnas situation. En lång rad korta men kärnfulla personliga berättelser finns att ta del av.
Figur 9: U~pl.evda utmanin~~.1"
Upplevda utmaningar
Svårigheter att komma in i den sociala gemenskapen.
: Svårt att hitta bostad. Dyra bostäder.
. Svårt att hitta arbete.
Svårt att få barnomsorg.
Brister i allmänna kommunikationer på ön.
Dyrt att resa till/från Gotland.
Bristande mottagande, välkomnande.

En genomläsning visar att svårigheter att komma in i den sociala gemenskapen och svårigheten att hitta bostad
dominerar före de övriga utmaningarna. Bland svaren hittar vi:

"Litet utbud på arbetsmarknaden. Relativt stort rent praktiskt då flytten måste ske med flyttbolag/båt och i vårt fall
lagring av möbler i väntan på "rätt" bostad. Gotlänningar har också visat sig vara ganska "svårflörtade" och svåra att
lära känna och komma nära. Inte så välkomnande helt enkelt. Dessutom många som är relativt gnälliga och skeptiska till fastlänningar."
"Vi fick inte tag på en egen bostad, utan fick hyra in oss. Detta var mycket tufft med två små barn. Min man hittade
inget arbete."
"Att Gotlänningar inte vill släppa in nyinflyttade i sin sfOr. Man träffar mera andra inflyttade än Gotlänningar. Nu
efter 8 somrar som vi haft vårt hus börjar de prata lite. Många tror inte att man ska bo så länge så det är ingen ide.
tråkigt."
"Det var svårare än vad vi trodde fOr min man som inte kommer från Gotland ursprungligen att trivas både socialt
och på jobbet. Det var även mycket svårare att hitta ett ok boende än vad vi trott. Dessutom är utbudet av affärer
fOr litet vilket gör att det blir dyrt att leva på Gotland."
"Kön till barnomsorgen. Jag fick jobb efter bara några veckor och vi hade då behov av barnomsorg vilket var omöjligt
att ordna."
Omöjligt att få tag i bostad fOr en hel familj om man inte vill köpa den. Och vill man prova att flytta till Gotland
kanske man vill hyra sin bostad innan man bestämmer sig?
"Att snabbt komma på plats, hyrde bostad innan köpte bostad enligt önskemål. Inga hemmaboende barn, var hitta
det sociala livet var svårt!"
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7. Medflyttande
De 36 respondenter som tidigare i enkäten svarat att de flyttat till Gotland för att annan i familjen fått ett
jobb har här fått en följdfråga om deras arbetssituation: Du har svarat att "annan i familjen fick ett jobb på Gotland". Du ingår kanske i kategorin vi kal/ar medflyttande. Vad beskriver bäst din egen situation?

Figur 10: Jobbsituation för medflyttande
Jag hittade arbete inom
3 månader

19%

Annat
40%

Jag hittade arbete efter
mer än 3 månader
22%

Jag söker inte arbete
8%

har fortfarande inte
hittat arbete
11%

Av resultatet framgår att 15 personer av 36 (ca 40 procent) har hittat jobb inom tre månader eller efter en
längre tidsperiod än så. Fyra personer är fortfarande arbetssökande vid undersökningstillfället. De som svarat
annat anger i följdfrågan att de är pensionärer, jobbar, är företagare, föräldraledig eller jobbar på fastlandet.
De som angivit att de är medflyttande har också fått en öppen fråga om hur just medflyttande kan ges bättre
förutsättningar. Bland svaren hittar vi främst förslagen:
,/ Inflyttarm ingel/nätverkande
,/ Bättre tillgång till boende
,/ Att bli kontaktad personligen
,/ Projekt- och praktikjobb i den egna branschen
,/ Öppnare klimat, förbättrade attityder gentemot nya invånare
,/ Tillvarata inflyttares nätverk och kompetens.

8. Kontakt med inflyttarbyrån
Frågan löd Har du varit i kontakt med inflyttarbyrån (på Inspiration Gotland) i din rol/ som inflyttare? 79 av 613
respondenter svarar ja (13 procent) och dessa personer har fått ange i vilken utsträckning de är nöjda med
den hjälpen de fick:
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Mycket nöjd
Nöjd
Varken eller
Mindre nöjd
Inte alls nöjd

Total

23.8%
32.5%
27.5%
7.5%
8.8%

26
22
6
7
80

Respondenterna gavs också chans att kommentera sin kontakt med inflyttarbyrån:

"Trevligt och välkomnande. Kändes spännande och roligt att flytta till Gotland och man såg möjligheterna."
"Dom fOrsökte hjälpa till med att hitta boende åt oss men det hjälpte tyvärr inte. Hittade själv via blocket istället."
"En orientering i hur man söker fOrskolor där inflyttarbyrån var min fOrsta kontakt och hjälpte mig få övergripande
koll, direktnummer och namn till den jag skulle prata med osv. Det kändes som en vänlig hand på vägen."
"Vi anmälde oss på hemsidan, fick lite material (fint material som säkert är en hjälp fOr dem som aldrig bott på ön),
sedan kom något enstaka mail. Vi deltog dock inte i något evenemang då inget kändes relevant fOr oss."
"Bara deltagit vid en tisdagsträff. Trevligt. Träffade andra inflyttare."

9. Hur kan inflyttare ges bättre stöd och hjälp?
En öppen fråga ställdes för att ge respondenterna möjlighet att komma med förslag till hur inflyttare kan få
bättre stöd och hjälp. Många har besvarat frågan och i jämförelse med enkätens övriga öppna frågor är spridningen i svaren inte lika stor utan de kretsar kring följande huvudsakliga åsikter/förslag:
I.
2.
3.
4.

Stärk utbudet av boendemöjligheter i synnerhet hyresrätter.
Förbättra den fakta- och utbudsorienterad informationen till inflyttare.
Förbättra välkomnandet av inflyttare, bland annat med hjälp av välkomstbrev.
Erbjud nätverk och forum för att inflyttare bättre ska kunna komma in i den sociala gemenskapen.

Bland svaren hittar vi:

"Bättre information kring det man vill veta. Vi som ska flytta in, behöver inte flashiga broschyrer och tidningar med
vackra bilder på Gotland. Vi vet redan, skippa turistsnacket! :) Vi vill ha listor: Idrottsklubbar, kulturfOreningar, träningsställen, gårdsbutiker med åretruntöppet, fOretagsfOreningar ... Vi vill träffa andra som har tagit steget att flytta
hit, mentorer. Lista dem på hemsidan med foto och kort faktaruta under: Var de bor, vad de gör på fritiden, vad de
jobbar med, hur familjen ser ut, vad de har fOr husdjur. Då kan man ta kontakt med de man tycker är likasinnade
(eller intressanta)."
''lag saknar framförallt ett välkomnande! När jag flyttade till Göteborg från Stockholm fick jag ett fint brev från
kommunen med diverse entrebiljetter till museum och andra erbjudanden och information från Göteborg stad. Från
Regionen har vi inte ens fått ett "Välkomna hit!" Det kändes väldigt snopet och snålt."
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"Många arbeten verkar fås via kontakter och det är därfOr viktigt med ett bra kontaktnät. Inflyttarbyrån skulle kunna
samarbeta mer med företagen för att se om de har rekryteringsbehov. Utan jobb är det svårt att trivas och stanna på
ön."
"Bjud in dem som kommer hit till ditt hem eller ta med dem på aktiviteter. jag själv är med i ett kvinnligt nätverk som
heter Ladies circ/e som jag blev inbjuden till och som jag uppskattar mycket."
''lag har personligen inte behövt den typen av stöd. Men inflyttarbyrån skulle kunna vara mer initiativtagande och
kontakta inflyttare med ett presentationsbrev ellikn så att man får veta att dom finns o vad dom kan bidra med."
"Underlätta möjligheterna att hyra bostad, går det inte att hyra en ok bostad kommer man aldrig bli kvar på ön tillräckligt länge för att avgöra om man vill köpa bostad. Möjligheten att bo utanför Visby känns dålig, kass kollektivtrafik och då allt socialt liv (arbete, vänner fritidsintressen etc.) pågår i Visby är det enda platsen det är möjligt att bo
på!"
"Som inflyttare till Gotland fick vi inflyttarerbjudanden från den lokala ica handlaren inom någon månad. varför inte
liknande från kommunen eller inflyttarbyrån med kontaktperson eller dyligt."
10. Inflyttarnas boende på Gotland idag
Respondenterna har fått ange var på Gotland de bor. Frågan är ställd så att den belyser inflyttarens nuvarande
boendeplats och inte nödvändigtvis boendet de först valde som nyinflyttade.
Figur 12: Inflyttarnas boende på Gotland idag

Södra Gotland
12%
Mellersta Gotland
12%

Östra Gotland
5%

I Visby med omnejd
57%

14%

Nästan 6 av I O inflyttare till Gotland bor alltså i Visby med omnejd. 4 av 10 bor på övriga ön. Yngre inflyttare
bor i Visby i högre utsträckning än äldre. Åldersgruppen 55 år eller äldre är främst överrepresenterad på
norra, östra och södra Gotland.
Följande fråga har också ställts: I vilken utsträckning är du nöjd med ditt boende idag? Resultatet framgår av tabellen nedan.

Figur 13: n(jjdhet med boende
Nöjdhet
Andel
Mycket n(Sjd:
62 procent

15
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28 procent
8 procent
. ..~J)r?cel1t

9 av I O inflyttare anger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende idag på Gotland. Äldre respondenter är än mer nöjda än yngre; i åldersgruppen 55 eller äldre är andelen 95 procent och i gruppen 25-39 år är
den 85 procent.
I I • Önskat boende på Gotland
Respondenterna i undersökningen har besvarat frågan Om du skulle kunna välja fritt, var på Gotland skulle du
vilja bo? Svaren utföll som diagrammet nedan visar:
Figur 14: Önskat boende på Gotland

Jag vill inte bo på Vet ej, 4%
Gotland,4%
Södra Gotland, 12%

Mellersta Gotland, 8%
Östra Gotland, 4%

I Visby med omnejd,
57%

Norra Gotland, 11%

I stort sett verkar respondenterna svara att de vill bo på den delen av Gotland där de redan bor. Det finns
dock undantag: en kategori inflyttare som idag bor utanför Visby med omnejd som vill flytta in Visby. Det
handlar om 51 av 266 respondenter (19 procent).
12. Boendeform - idag och önskad sådan
De som deltog i undersökning har tillfrågats Vilken beskrivning stämmer bäst med din boendeform på Gotland?
Svaren framgår av diagrammet:

16

180

Figur 15: Inflyttarnas boendeform på Gotland idag
Annan boendeform
Inneboende

7%

4%

Hyresrätt
27%

Köpt hus

40%
14%
Hyr ett hus
8%

4 av 10 inflyttare till Gotland har köpt hus. Nästan var tredje bor i hyresrätt. Över hälften av respondenterna
under 25 år bor i hyresrätt, 37 procent i åldersgruppen 25 - 39 år och bara 18 procent bland gruppen 55 år
eller äldre. När det gäller boendeformen Köpt hus är förhållandet det motsatta: Hälften av den äldsta gruppen
har köpt hus, 27 procent i gruppen 25 - 39 år och bara 4 procent i gruppen yngre än eller 24 år.
Ensamstående väljer i markant större utsträckning hyresrätt framför att hyra eller köpa hus. Det gäller även
ensamstående med barn i hushållet.
Respondenterna har också tillfrågats om önskad boendeform: Vilken boendeform skulle passa dig och ditt hushåll bäst? Resultatet visas nedan:
Figur 16: Inflyttarnas önskade boendeform
Annat
8%

Lägenhet
27%
Bo i köpt hus
58%

Bo i hyrt hus
7%

Överlag svarar respondenterna att de vill bo i den form de gör idag. Ett undantag är att ungefär en tredjedel
av de som idag bor i lägenhet (hyres- eller bostadsrätt) istället skulle vilja hyra eller köpa ett hus.

17

181

Trots att det är i åldersgruppen 55 år eller äldre vi påträffar den största andelen husägare, så finns här en
ansenlig grupp (30 procent) som säger att de helst skulle vilja bo i lägenhet. Det är fler än i åldersgruppen 2554 år. Avslutningsvis är det värt att notera att 8 av 10 barnfamiljer vill bo i köpt hus på Gotland.
De som svarat annat har ofta förklarat sitt svar med att de vill bo på en gård eller att de vill ha delat boende
på fastlandet.

13. Sysselsättning
För att kartlägga inflyttarnas sysselsättning på ön har följande fråga ställts: Du har tidigare svarat att du jobbat
eller studerat på Gotland? Vad beskriver bäst din sysselsättning på ön? Frågan riktades till de som tidigare enkäten
angivit att de flyttat till Gotland för arbete eller studier alternativt i frågan om medflyttande svarat att de nu
funnit ett arbete.

Tydligen har ett visst programmeringsfel smugit sig in i enkäten eftersom flera kommenterat att de inte alls arbetar,
utan är pensionärer eller ha annan typ av sysselsättning. Flertalet av dessa har markerat svarsalternativet annat,
vilket gör att denna kategori är oproportionerligt stor. Resultatet på den här frågan är ändå möjligt att tolka och använda.

Figur 17: Inflyttarnas sysselsättning

Annat
21%

Studerar
12%
ideell sektor
2%
Egen företagare
10%

Offentlig sektor - hälsooch sjukvård
12%
Offentlig sektor - barn
och utbildning
10%

Offentlig sektor - annat
17%

Anställd i näringslivet
16%

Av resultatet framgår att en stor andel av de inflyttare som har sysselsättning på Gotland arbetar inom offentlig sektor - fler än de inflyttare som återfinns som anställda i näringsliv eller som egna företagare. Omvänt kan konstateras att (minst) 10 procent av inflyttarna är egna företagare vilket måste sägas vara högt och
det återspeglar Gotlands höga företagarandel överlag i befolkningen. Andelen företagare är markant högre
bland äldre inflyttare än yngre.
Offentlig sektor attraherar högutbildade personer i viss högre utsträckning än näringslivet. När det gäller
rollen att attrahera yngre inflyttare till Gotland fyller Universitetet en viktig roll: nästan 6 av 10 i åldersgruppen yngre än eller upp till 24 år anger att de studerar.
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14. Var återfinns inflyttarna i näringslivet?
En särskild fråga ställdes till de respondenter (199 st) som angivit att de arbetar i näringslivet eller är egna
företagare ställdes följdfrågan: Vad stämmer bäst in på företagets verksamhet? Svaren utföll:
Figur 18: Inflyttares fördelning i näringslivet
& anläggning, 9%
Tillverkande industri,
5%
Turism och
besöksnäring, 5%

Annat:, 34%

Tjänster till företag,
19%
Konstnärlig
verksamhet, 8%
Jordbruk, jakt eller
fiske, 2%

Handel,l1%

Tjänster till
privatpersoner (ej
turism),7%

Även på den här frågan får vi för hög andel som svarar Annat - av det skälet att de respondenter som avstått att
svara på en tidigare fråga felaktigt leddes vidare till denna fråga.
Men vi kan ändå läsa oss till hur de inflyttande fördelas över olika näringsgrenar på ön. Den största enskilda
andelen återfinns i gruppen Tjänster till företag. Det är fyra gånger så många i jämförelse med de som säger sig
ha anställning eller driva företag inom Turism och besöksnäring. vilket kan uppfattas som anmärkningsvärt. I
den sistnämnda gruppen (turism och besöksnäring) återfinns bara tio individer av de drygt 600 respondenterna.

15. Hur kan näringslivet utvecklas enligt inflyttarna?
För att kanalisera goda ideer om hur det gotländska företagandet ställdes frågan Ett stärkt näringsliv är viktigt
för Gotlands utveckling. Hur kan förutsättningarna för företagande bli bättre på Gotland, enligt dig? Frågan ställdes
till de respondenter som angivit att de arbetar i näringslivet eller är egna företagare.
Svaren som kommit in har räknats och kategoriserats. De flesta förslagen gäller förbättrade attityder gentemot
företagande, ett mer attraktivt företagsklimat, behovet av förbättrade kommunikationer och en bättre marknadsföring av ön. Många påtalar behovet av att även "se" de mindre företagen och deras behov.
Men som alltid är de lyskraften i de enskilda ideerna intressantare än sammanställningen. Bland svaren hittar

"Tycker att Gotland är ganska f6retagsvänligt. Men jag tycker att det är viktigt att i första hand stötta de lokala företagen och bönderna!"
"Nytänk, undvik politisk käbbel om småsaker. Underlätta för företag att etablera sig på Gotland. Bättre öppettider på
gårdsbutiker o dyl med tanke på turister från Europa. Satsa stort på turism, det är en jätteindustri som tillför Gotland
både inkomst, gott rykte som väl värt att besöka."
"Gotland måste bli lockande för kompetent arbetskraft från storstadsregionerna. Det är människor som inte har
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något emot att åka buss flera mil eller cykla många kilometer till jobbet Därför måste kollektivtrafiken och cykelbanorna bli betydligt bättre än idag!"
"Underlätta fOr att utöka fOretagandet så att fler fOretag kan etablera sig på ön och därmed erbjuda arbeten, exempelvis genom etableringsstöd eller skattelättnader. Regionen borde samarbeta med fastighetsägare så att det blir fler
verksamheter under hela året och inte enbart under sommarsäsong, exempelvis att man enbart får hyra under hela
året och inte enbart på sommaren. Försöka koncentrera handeln till få platser istället fOr att sprida den som nu på
flera olika platser."
"Transportfrågan är viktig. Både när det gäller priser och tidtabeller. Fortsatt låg arbetsgivaravgift fOr ungdomar. Viktigt att de unga får komma ut på arbetsmarknaden. Tycker att det skulle finnas möjlighet att blivande pensionärer
fasas ut genom att de går ned i tid och lämnar över och lär upp en ung person som sedan tar över jobbet utan att få
lägre pension/ersättning. Att man tar vara på de äldres kunskap."
"Det hör ihop ... Fler innevånare ett stärkt näringsliv och vise versa! Gör mer reklam om Gotland, gör det lättare och
billigare att komma hit. För att vilja flytta hit så måste personen i fråga kunna komma hit och uppleva ön forst, sen
fOds tanken på att flytta hit."
"Mycket läggs även i den unga åldern ... gör ön attraktiv fOr barnfamiljer. Se till att hamnen fungerar! Med kryssningar
från andra länder kan även små fOretag (konstnärer, krukmakare, biodlare mm.) överleva lättare. För att hela ön
skall leva ... ordna bussresor, som till Ullared, gärna till både södra och norra Gotland och uppmuntra/samarbeta med
fOretag som är destinationen."
"Bjud in nyinflyttade (och de som kanske tänker på att flytta hit) GRATIS till Företagardagarna. Som nyfOretagare har
man kanske inte råd... Hjälp till med kontakter och forum. Jag har fortfarande dålig koll på vilka sammanslutningar/fOreningar som finns for oss fOretagare. Se och uppskatta även de små fOretagen! Gotland har flest fOretag per
capita i hela Sverige, men det är många små. Hjälp oss med att skapa fOrutsättningar fOr samverkan och att hitta
våra marknader!"
16. Hur kan Gotland attrahera fler inflyttare?
I slutet av enkäten tillfrågades respondenterna Hur kan Gotland utvecklas till en mer attraktiv ö fOr in~yttare,
enligt dig? Frågan är brett ställd och en lång rad svar med mycket stor spännvidd i ämnen och inriktning finns
att tillgå. Svaren handlar behovet av att öka utbudet av boendemöjligheter, fOrbättrade kommunikationer, ett stärkt
fOretagsklimat, fOrändrade attityder gentemot nyanlända och mycket annat.

Här återges ett urval av svaren:

"Öka möjligheterna fOr barnfamiljer att snabbt etablera sig på ön. Öka möjligheterna fOr "instegsjobb" fOr medflyttare
om deras respektive är den som fått arbete. Verka for en näringslivsfOrtur i barnomsorgen så att medflyttaren kan
tacka ja till arbete och bidra till skattebasen. Gotland kan aldrig bli den billigaste platsen att bo på men det kan bli
den bästa. Verka därför for ökad service och aktiviteter riktade till barnfamiljer fOr att öka underlaget fOr en trygg
skattebas långsiktigt."
"Bygg fler bostäder. Värna om oss nyinflyttade - hjälp oss hitta boende, skapa en separat bostadskö, ändra reglerna

fOr uthyrning på sommaren så vi slipper flytta ut mellan maj-sept eller skapa sommarboende fOr oss nya. Nu får vi
fOrlita oss på att kompisar/kompisars släktingar/kollegor har en soffa en kan få sova på under sommaren."
"Hjälpa till med den sociala biten. Erbjuda veteranpoolen gratis som barnpassning tex. Har man ingen släkt på ön så
är det svårt."
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"Släpp DB-komplexet! Bli öppnare fOr fOrändring, kanske borde gotland inte vara en egen region? VarfOr stänger ön
all service under höst-vinter, Öland gör inte det!"
"1) att hjälpa till med att hitta bostad 2) sänkta (cirjepriser 3) genom att skapa fler naturliga mötesplatser fOr barnfamiljer på kvällstid 4) genom att (cirmedla någon slags kontaktfamilj."
För mig har allt fungerat bra. Hitta hantverkare, städare, hjälp med trädgård etc. har jag hittat genom att bara fråga
mig fram. Alla har varit mer än hjälpsamma. Det senaste var tips om Veteran-Poolen. Fungerar fantastiskt!
"Behålla ön som den är just nu. Lung, rent och med lagom befolkning. Att det inte blir fOr mycket exploatering av ön.
Naturen är superviktigt att ta hand om så att ön behåller sitt ursprung och sin skönhet."
"F1er bostäder. Utökat utbud av aktiviteter/nöjen fOr ungdomar och folk utan familj. Mer och bättre kollektivtrafik."
'jag tycker ju redan att ön är så attraktiv och har fått det stöd jag behövt som inflyttare mycket tack vara dem som
bor i närheten. Jag tror oxå att det beror mycket på ens egen inställning att vilja vara delaktig i sådant som händer
t.ex. i socknen, att vilja lära sig om hur det fungerar på den plats man flyttar till, lyssna in och sedan bidra efter fOrmåga."
"F1er jobb och bättre bostäder. Det vore även trevligt om man kunde stödja fler åretrunt fOretag, så man slipper aktörer som endast är ute efter att "sko sig" utan att ge något tillbaka till kommunen. Mer satsningar på hållbara lösningar när det gäller miljö och de resurser som finns på Gotland."
"Stärkt fOretagare-klimat! Kommunikation! Båtpriser! Hyreslägenheter! Bostäder åt yngre! Fiber åt alla! Mycket mer
information om hur det gotländska samhället i realitet funkar! Företagsträffar där utbudet visas upp! Låt en "gotlandsbåt" gå på turne o ta med intresserade fOretagare o visa upp det riktiga gotland!"
"Gotland är en underbar ö men det behöver finnas mer arbetstillfällen fOr att unga familjer ska välja att flytta hit.
Dagisplats är ett måste. Bygg enkla studentbostäder!"
"Tycker att Gotland är tillräckligt attraktivt fOr oss pensionärer. Allt är väldigt färutsägbart här. Bjuds nästan aldrig på
obehagliga överraskningar. Lätt att nå och relativt billigt i affcirer, restauranger och andra nöjen."
"Se till att inkludera hela inflyttarfamiljen. Gör inte livet svårare fOr dem som inte behärskar gotländska. När jag numera besöker fastlandet märker jag hur bortskämd jag är med den allmänt trevliga och vänliga stämning som man
möter på Gotland, icke minst i butiker och på restauranger. Malmö, där vi senast bodde, är raka motsatsen."

"Det räcker inte med att Gotland är en fin och bra plats att bo på, det krävs mer fär att få människor att flytta dit.
Nyetableringsbidrag av någon form tror jag kan locka fler och göra det lättare att prova på att bo under en period."
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I. Inledning
På uppdrag av Region Gotland och Inspiration Gotland har Gotlands varumärkesbyggande utvärderats av
Tendensor under perioden maj-september 2014. Målsättningen är att peka ut möjligheter till stärkt arbete
med gotlandsbilden och med öns attraktivitet. Samtidigt har två kvantitativa undersökningar genomförts;
Omvärldens bild av Gotland samt Inflyttarens bild av Gotland. Rapporter av undersökningarna återfinns som
bilagor.
Tack alla ni som medverkat i projektet antingen genom att ni blivit intervjuade om Gotlands varumärkesarbete eller att ni deltagit i de seminarier som arrangerats under resans gång. Förhoppningen är nu att resultatet som åskådliggörs i den här rapporten, ska kunna bidra till kreativa förändringar i Gotlands varumärkesarbete.

Kalmar den 27 september 2014
Per Ekman
VD, Tendensor AB
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2. Syfte med utvärderingen
2007/2008 genomfördes en bred process för att ta fram en varumärkesstrategi för Gotland som plats för
besökare, inflyttare och etablerande företag. Sex år har gått sedan dess och Region Gotland och Inspiration
Gotland vill genom det här projektet utvärdera varumärkesarbetet på ön för att hitta utvecklingsmöjligheter.
Inte minst önskas ett underlag för varumärke och attraktivitet inför framtagandet av den förnyade regionala
utvecklingsstrategin 2015.
I utvärderingen fokuseras framför allt på det övergripande varumärkesbyggandet på Gotland samt insatser
för att attrahera inflyttare och etablerande företag. Besöksnäring och turism har fått stå tillbaka i utvärderingen. Inte för att det är mindre viktigt, men för att det pågår många positiva initiativ just nu för Gotland
som besöksdestination.
I samband med utvärderingen har också en omvärldsmätning av Bilden av Gotland genomförts. Syftet med den
är att följa upp en liknande mätning som gjordes 2007 och spåra eventuella förändringar. Dessutom ska
undersökningen förse alla inblandade aktörer med ett aktuellt underlag om gotlandsbilden.
En webbaserad undersökning har också genomförts för att kartlägga inflyttares upplevelser aven flytt till
Gotland. Flyttmotiv, upplevda hinder vid inflyttning, social och yrkesmässig integration är några av de frågorna som belysts. Undersökningen ska också hjälpa till att förklara Gotlands attraktivitet som boenderegion.
Särskilt fokus har riktats mot möjligheter att utveckla Gotlands samlade arbete när det gäller talangattraktion - förmågan att attrahera, ta emot och integrera inflyttare. Likaså har möjligheter till ett mer effektivt och samlat etableringsfrämjande belysts.
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3. Metod och informationsinsamling
Information har samlats in genom intervjuer med intressenter till varumärket Gotland, såsom politiker, entreprenörer, verksamhetschefer för lokala myndigheter och organisationer och andra på olika sätt kan bidra
till en bred belysning av Gotlands varumärkesarbete. Totalt genomfördes cirka 20 intervjuer som pågick i I1,5 timme. Dessutom har en genomgång och analys gjorts av styrdokument och marknadsföringsmaterial
som speglar Gotland som ö för inflyttning, turism och företagande. Bland styrdokumenten återfinns varumärkesstrategin från 2008 samt Vision 2025 för Gotland. Marknadsföringsmaterial har samlats in med hjälp
av Inspiration Gotland, vissa av intervjupersonerna och genom egen sökning på internet. Informationen som
har kommit in har värderats och fördjupats av Tendensor och nyckel medarbetare på Inspiration Gotland.
I september 2014 arrangerades tre seminarier för att projektets resultat inte bara skulle spegla det som
hittills gjorts utan att ideer om fortsatt arbete kunde tas fram:
v'

Seminarium I: Varumärket Gotland - hur stärker vi det? Målet med seminariet var att lägga
grunden för ett allsidigt varumärkesbyggande på Gotland i syfte att attrahera boende, besökare och etableringar. De viktigaste observationerna i utvärderingen presenterades varpå deltagarna diskuterade,
värderade och fördjupade dem. En resultatredovisning gjordes också av undersökningen Bilden av Gotland 2014. Cirka 15 personer deltog från såväl näringsliv, föreningsliv och offentliga aktörer.

v'

Seminarium 2: Gotland - plats för talanger. Det andra seminariet syftade till att belysa möjligheterna till en sammanhållen ide och process för att attrahera, ta emot och integrera kvalificerad arbetskraft till ön. Exempel på hur andra regioner arbetar med talangattraktion presenterades och diskuterades. En redogörelse för Inflyttarbyråns verksamhet gjordes - men seminariets fokus låg på hela öns
samlade förmåga att ta emot inflyttare. Det preliminära resultatet från Inflyttarens bild av Gotland lades
fram. Cirka 10 personer deltog på seminariet.

v'

Seminarium 3 - Etablera på Gotland. Gotland behöver fler företag som kan växa och anställa fler
medarbetare. Flera nya företag behöver startas, men det behövs också fler etableringar och entreprenörer från fastlandet (eller utlandet) till Gotland. Gotlands möjligheter till ett stärkt etableringsfrämjande
diskuterades. Cirka 10 personer deltog.

Resultatet av de tre seminarierna har inverkat på de tio observationerna och de tillhörande åtgärdsförslagen
som lyfts fram i den här rapporten.
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4. Sammanfattning
Utvärderingen visar att det finns stora möjligheter till ett mer utvecklat och allsidigt varumärkesarbete på
Gotland. Resan börjar med att låta varumärkesbyggandet ta sitt avstamp i en stark framtidsvision och ide om
Gotlands roll i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld. Öns ambitioner om stärkt innovation och vilja till
internationalisering bör få större genomslag i varumärkesbyggande och omvärldskommunikation än vad det får
idag.
För att kunna attrahera etableringar och kvalificerad arbetskraft bör Gotlands styrkeområden lyftas fram
tydligare och ges en attraktiv presentation. Människor flyttar i allt högre utsträckning till platser som har en
kritisk massa av arbetstillfällen inom det egna kompetensområdet. Etableringfrämjande på Gotland kan ges
riktning och effektivitet genom att fokusområdena prioriteras.

En styrgrupp behöver sättas samman som kan leda det samlade varumärkesarbetet på Gotland i bred bemärkelse; det handlar om öns konkurrenskraft och attraktivitet på lång sikt. Den bör vara sektorsövergripande och den bör söka samhandling mot gemensamma mål. Som komplement till stygruppen föreslås en
varumärkesgrupp som på ett mer professionellt och detaljerat plan kan koordinera det samlade arbetet med
Gotlandsbilden.
Inflyttarbyrån på Inspiration Gotland är första steget mot en mer organiserad talangattraktion på ön; den
fortsatta kompetensförsörjningen är av avgörande betydelse för en hållbar utveckling. Inflyttarbyrån behöver
bli en del av ett helt system av tjänster och aktörer som tillsammans kan bidra till en inflyttarorienterad
marknadsföring samt mottagning och social integration av inflyttande personer. En nyckel här är stärkt arbetsgivarsamverkan.
De utmaningar som varumärket Gotland hade 2008 och som beskrivs i modellen En önskad positionsförffyttning kvarstår; omvärldens tilltro till Gotland som plats för företagande, studier och arbete är fortsatt vacklande. Destå starkare är bilden av Gotland när det gäller turistiska upplevelser och dess kulturella utbud. Sammantagningsvis är Gotland ett av Sveriges starkaste platsvarumärken men det behöver vidareutvecklas för
att vara fortsatt framgångsrikt i en föränderlig värld.
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5. Resultatredovisning: 10 observationer
Här redogör vi för de tio observationerna i utvärderingen som tillsammans ska ligga till grund för ett förnyat
varumärke på Gotland. Även om slutsatserna värderats under projektets seminarier måste de ses som Tendensors externa syn på Gotlands varumärkesarbete. Iden med de tio observationerna är att de ska fungera
som energigivare för det fortsatta förändringsarbetet. De tio observationerna ska ses fristående och presenteras inte i fallande viktordning.

I. Finns viljan?
Den första observationen rör Gotlands samlade visioner, ambitioner och mål - som varumärkesarbetet tar
sin utgångspunkt från. Varumärkesbyggande är ett medel för att nå uppsatta visioner och mål - och därmed
så spänns bågen för ett kreativt varumärkesarbete redan när visioner och mål formas.
Tendensor tycker sig kunna utläsa att Gotland inte uppvisar lika högt satta ambitioner när det gäller internationalisering av samhälle, näringsliv, turism och arbetsmarknad som många andra regioner i Sverige. Vi baserar
vårt påstående på intervjuer, genomgång av styrdokument, Gotland.se samt övrigt marknadsföringsmaterial.
Ett internationellt orienterat Gotland skulle låta sitt varumärkesarbete ta utgångspunkt i en tydlig önskad
position i ett östersjöperspektiv eller i ett europeiskt perspektiv. Faktum är att en sådan framtidsbild finns i
Vision Gotland 2025: Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen. Det är svårt att finna tydliga initiativ, projekt och marknadsföring som leder i den riktningen, frånsett ett stärkt ö-samarbete.
Ett annat snabbt framväxande område där regioner i allt större utsträckning eftersträvar konkurrensfördelar
och en stark position är fOrmågan till innovation. Med innovation avses här nya eller bättre sätt att skapa värden
fOr samhälle, fOretag och individer. Gotlands innovationsförmåga torde vara högst central för öns möjligheter
till en långsiktigt hållbar utveckling.
En belysning av Gotlands styrdokument och varumärkesbyggande kommunikation visar att innovation inte
lyfts fram lika tydligt som det görs i många andra regioner. Det saknas en tydlig innovationsstrategi och profileringen av näringsliv och innovationsorienterat arbete på Gotland är tillbakahållen. I kommande avsnitt pekar vi på behovet av att tydliggöra Gotlands starka nischer/branscher (observation 2) samt möjligheten att ge
en mer dynamisk och framtidsorenterad bild av ön (observation 4).
En framgångsfaktor för det gotländska näringslivet är precis som för andra svenska företag förmågan till export av varor och tjänster. Export och internationalisering av de gotländska företagen kan enligt utvärderingen lyftas högre på den gotländska agendan.
Är då situationen en annan när det gäller det gäller Gotland som besöksdestination? Även om frågan ligger
utanför utvärderingsområdet, så finns det anledning att undersöka det. Finns det en risk i påståendet att "en
svensk besökare genererar lika stora intäkter som en utländsk"? Finns det en dold potential i utländska
marknader för att stärka Gotland som besöksdestination?
Samtidigt finns många initiativ på Gotland som pekar på en vilja och förmåga att fånga mÖjligheter i en snabbt
föränderlig omvärld. Bland sådana kan nämnas omvandlingen från lokal högskola till Uppsala Universitet, initiativkraften i de gröna näringarna, skapandet av Gotland Science Park och den pågående satsningen på kryssningstrafik.
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Råd från Tendensor:
./ I den kommande regionala utvecklingsstrategin (RUS) bör en stärkt vision och strategi för internationalisering och innovation tydliggöras .
./ Målformuleringen om att vara en naturlig mötesplats i Östersjöregionen torde kunna ge fyllas med initiativ och ideer. Inte minst är den erfarenhets- och kompetensbas som byggts upp kring Almedalsveckan
en resurs för kommande internationella satsningar.
./ Knyt framtidens varumärkesarbete på Gotland till energigivande visioner och mål lika mycket som till
autentiska värden, natur och kultur.

2. Gotlands osynliga spetsar
Att Gotland är ett av Sveriges starkaste platsvarumärken bekräftas med tydlighet i undersökningen Bilden av
Gotland 2014 som genomförts under utvärderingsperioden. Ön värdesätts i första hand som besöksdestination och för sina unika natur- och kulturvärden. Samtidigt visar undersökningen att det står sämre till när det
gäller tilltron till Gotland som ö för fOretagande, utbildning och arbete. På dessa punkter är omvärldsbilden
markant svalare.
Platser behöver fokus i sin näringslivsutveckling och de behöver finna en smart specialisering som baseras på
platsens unika förutsättningar, resurser och kompetenser. Varumärkesbyggande kommunikation av platsen
vinner på att lyfta fram fokusområden där konkurrensfördelar finns och som behöver attrahera talang, kapital
och etableringar.
Gotlands näringsliv karaktäriseras aven stor mängd småföretag och som Gotlands starka sidor brukar besöksnäring, jordbruk och gröna näringar samt en stark tjänstesektor nämnas. En genomgång av Gotlands marknadsföring och näringslivsinriktad information visar att dessa inte lyfts fram i den utsträckningen som skulle
kunna vara önskvärt.
En person som vill göra karriär eller investera i till exempel Gotlands besöksnäring, ges idag inte en intresseväckande "helikopterbild" av öns mÖjligheter till karriär eller etableringar. Detsamma gäller om man söker
information om gröna näringar, miljöteknik eller andra områden där Gotland torde vinna på ett stärkt intresse från omvärlden. Region Gotland och andra nyckelaktörer bör göra vägval när det gäller öns fokusområden. Den varumärkesbyggande kommunikationen liksom talang- och etableringsfrämjande bör sedan understödja dessa områden i större utsträckning än idag.
Samtidigt som fokusområden bör lyftas fram torde även den övergripande attraktiviteten hos Gotland som
företagar-ö kunna profileras bättre. Ett diversifierat, samarbetsorienterat företagande med den egna livskvaliteten som ett starkt värde. Vi återkommer till frågan under avsnittet bilden aven slumrande ö.
Råd från Tendensor:
./
./
./

Identifiera Gotlands spetsområden och profilera dessa tydliga i den varumärkesbyggande kommunikationen av Gotland .
Knyt etableringsfrämjande och talangattraktion (inflyttarservice) tätare till dessa områden .
Identifiera möjligheter till innovativa projekt med lyskraft som kopplar samman aktörer inom de olika
spetsområdena och som stärker bilden av ett föränderligt Gotland.
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3. Varumärkesprocessen som stannade upp
Åren 2007 och 2008 genomfördes en genomgripande och energifylld varumärkesprocess som ledde fram till
varumärkesplattformen för Gotland som kan sammanfattas med begreppet Gotland - den magiska ön. Kärnvärdena närhet, livslust, livskraft, magiskt och kreativt pekades ut och en önskad positionsförflyttning för gotlandsbilden presenterades. Processen föregicks aven mätning av omvärldsbilden av Gotland samt intervjustudier med nyckelintressenter på ön. Olika initiativ vidtogs efter varumärkesprocessen för att etablera
varumärket hos gotlänningarna och för att göra varumärket tillgängligt för användning av aktörer inom olika
sektorer på ön.
Varumärkesprocessen möter moderna krav på hur en sådan bör bedrivas för att tillgodose olika krav och
förväntningar på ett fortsatt starkt varumärkesarbete. En särskild finess i just den här processen var att den
förlades samtidigt i tid med framtagandet av Vision Gotland 2025, vilket möjliggjorde att vision och varumärke samverkar på ett bra sätt. Tyvärr fick inte det efterföljande varumärkesarbetet den styrning och allsidighet som Gotland skulle ha behövt. Vi kan identifiera följande orsaker till det:
•

Det fanns redan från start en upplevd oklarhet om vem som leder varumärkesarbetet på Gotland. Ansvaret var i själva verket delat: Gotlands kommun ansvarade för "bo & leva", Gotlands Turistförening för
"besöka" och Tillväxt Gotland för "Etablera & verka". Gotlands Turistförening lades ner 20 I O och Tillväxt Gotland försvann också, sett till sin dåvarande form (finns nu i ny tappning).

•

Skifte av politisk majoritet i samband med valet 20 I I och en svårighet för politiker på Gotland i allmänhet att tillämpa varumärket Gotland politiskt. Varumärket uppfattas vara en logotype av många.

•

Nya personer i chefspositioner hos bärande organisationer över tiden samt en tilltagande glömskekurva i
förhållande till den energi som fanns för frågan 2007/2008.

Trots att vetskapen fanns under processen 2007/2008 om risken att varumärkesarbetet kan råka blir för
orienterat mot logotype-exponering, så måste det i efterhand sägas att så blev fallet i stor utsträckning. Varumärkesbyggande handlar om ett fokuserat, långsiktigt arbete med platsens särart, attraktivitet och konkurrensförmåga i en snabbt föränderlig omvärld. I den här rapporten pekar vi ut flera möjligheter till ett mer
strategiskt orienterat varumärkesbyggande för Gotland.
Inför kommande eventuella varumärkesprocesser kan följande lärdom tas tillvara: särskilt fokus måste riktas
mot ledarskap och ett lärande system för varumärkesbyggandet. Träning och stöd måste sättas in mot de
ledare och grupper som ska driva varumärkesarbetet framåt. Vi belyser deras roll tydligare i stycket Vem
leder varumärkesskutan.
En stark och väl fungerande ide var modellen den önskade positionsförflyttning som togs fram. Den åskådliggör
tydligt den nödvändiga imageföränding som Gotland bör genomgå för att en hållbar utveckling ska kunna nås.
Modellen kan nu behöva revideras och utvecklas, men kan med fördel användas även framöver för att skapa
energi, insikt och riktning ivarumärkesarbetet.
Råd från Tendensor:
./ Det bör vara tydligt vem som leder en regions samlade varumärkesarbete .
./ Varumärkesarbete bör inkludera frågor om attraktivitet och konkurrenskraft för att inte fastna i abstrakta modeller och i logotype-frågor .
./ Varumärkesbyggande tar lång tid och kräver därför ett hållbart system som inte äventyras när organisationer läggs ner eller när nyckelpersoner byts ut.
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4. Bilden aven slumrande ö
En genomgång av marknadskommunikation av Gotland visar att fokus läggs på att återge öns unika natur- och
kulturvärden i hög utsträckning. Det bygger autenticitet och skapar attraktionskraft, i första hand gentemot
besökare. En typisk skildring aven inflyttare i den gotländska marknadsföringen är någon som vill "varva ner"
och njuta aven lugnare tillvaro. Inte sällan är det personer som har karriären bakom sig. Men bilden som ges
riskerar att bli alltför stillastående och det går att ifrågasätta om den bidrar tillräckligt till tilltron till Gotland
som dynamisk livsmiljÖ och som plats för innovation och karriär.
Det finns en anledning för de gotländska aktörerna att söka mÖjligheter till en marknadsföring av ön som
visar ett Gotland som spelar en roll i världen. Att Gotland är ett smart alternativ inte minst för företagare
som vill goda förutsättningar för innovation och externa affärsförbindelser. Att det finns initiativkraft och
mÖjligheten till en yrkesmässigt intressant utveckling. Det ska poängteras att i de senaste årens marknadsföring av Gotland finns det alltmer av den här typen av dynamiska budskap.
En observation vi gör är att Gotland, trots sin omfattande marknadsföring i jämförelse med många andra
regioner i Sverige, inte använder sociala medier i den utsträckning det skulle kunna vara möjligt. Människors
mediakonsumtion är i snabb omvandling och det är viktigt att hitta arbetsformer och kultur för sociala medier hos de organisationer som marknadsför Gotland för att inte hamna på efterkälken.
Det måste samtidigt poängteras att varumärket Gotland ändå exponeras på ett mycket medvetet och sammanhållet sätt av den långa rad aktörer som producerar alster och kommunicerar ön till omvärlden. Det
finns en intuitiv förståelse för vad som gör Gotland unikt och öns naturliga och kulturella markörer (naturbilder, material, arkitektur och dialekt) används konsekvent vilket skapar igenkänning. Få andra nordiska regioner klarar detta.
Råd från Tendensor:
./ Exponera projekt och företagande med lyskraft och av innovativ karaktär .
./ Visa att Gotland inte är isolerat - effektiva förbindelser till exempelvis storstadsregioner finns .
./ Öka användningen av sociala medier i marknadsföringen av Gotland
./ Från observation I och 2; visa var Gotland är på väg och vilka öns spetsområden är.

5. Hur styrs varumörkesskutan?
Ett kraftfullt arbete med platsens konkurrensförmåga, attraktivitet och varumärkesbyggande kräver koordination och samhandling. Platsers varumärkesbyggande leds med fördel aven sektorsöverbryggande grupp av
ledare. Det är tydligt att det saknats en styrgrupp för Gotlands samlade varumärkesarbete de senaste åren.
Problemet delas med många andra regioner med varumärkesambitioner och för den delen också organisationer och företag; det är lätt att varumärkesfrågor ses som ett expertområde och ansvaret delegeras ofta
neråt till marknadsavdelningar eller liknande.
Om vi med Gotlands varumärke menar öns konkurrensförmåga, attraktivitet, anseende och identitet blir frågan i
allra högsta grad ett ledningsansvar. Tendensor föreslår att Styrgrupp för GotJandsbilden skapas med ledare
från alla sektorer representerade (förslagsvis 6-8 personer). Gruppen söker mÖjligheter till samhandling och
initiativ som kan bidra till en stärkt gotlandsbild och ökad attraktivitet för inflyttning, etableringar och besökare.
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Som komplement till Styrgrupp för Gotlandsbilden föreslås ett mer specialiserat team som kan benämnas
Varumärkesgruppen. Den består av marknadschefer, informationschefer eller liknande som på ett professionellt och detaljerat plan kan vårda varumärket Gotland i linje med vad som beskrivs under nästkommande
observation; fokus på Got/andsbilden.
Inspiration Gotland som redan idag fyller en central funktion för Gotlands varumärkesarbete kan ges ett
ansvar som mötesplattform och arrangör av mötena i ovanstående grupper. Styrgrupp och arbetsgrupp bör
arbeta informellt samtidigt som krav på insyn och transparens tillgodoses.
Råd från Tendensor:
.,/ Skapa Styrgrupp fOr Gotlandsbilden och säkerställ legitimitet och kreativitet genom bredd i sammansättningen och transparens i arbetet.
.,/ Låt Inspiration Gotland vara plattform och mötesarrangör. Organisationen kan också förbereda beslutsunderlag och aktivt lyfta in ideer och frågeställningar .
.,/ Säkerställ balans mellan perspektiven inflyttning, etableringar och besöksnäring.

6. Professionellt fokus på Gotlandsbilden
Varumärket Gotland är som nämnts ett av Sveriges starkaste platsvarumärken (se undersökningen Bilden av
Gotland 20/4) och många av oss i omvärlden har starkt positiva känslor till ön, dess natur, människor och
kultur. Det är svårt att värdera det ekonomiska värdet av varumärket Gotland, men det torde vara mycket
högt och för många verksamheter på ön spelar det en stor roll för direkta intäkter och för en hållbar utveckling.
Ett varumärke med så stort ekonomiskt och socialt värde måste förstås vårdas och vidareutvecklas i takt
med att samhället i stort förändras. Det görs redan idag men arbetet kan stärkas genom att en särskild varumärkesgrupp tillsätts som kan rikta fokus mot sex aspekter av varumärket Gotland:
o
o
o
o
o

Uppfattad bild: Hur Gotland uppfattas i omvärlden och av särskilt utpekade målgrupper.
Projicerad bild: Hur Gotland återges och skildras i marknadsföring, i media eller i direkta möten
mellan människor.
Lokal identitet: Hur Gotland uppfattas av de människor som bor på ön.
Produkterbjudande: Hur Gotland tillgodose olika målgrupper med attraktiva erbjudanden (upplevelser, jobbtillfällen, etableringsmöjligheter etc).
Kundens upplevelser: Reaktioner och upplevelser hos besökare, inflyttare och etablera re.

Varumärkesgruppen ska verka för ett stärkt varumärkesarbete hos alla de som bygger varumärket Gotland,
genom att sprida sina insikter, slutsatser och råd. Ett förslag är att gruppen producerar ett årligt dokument:
Nuläge och inriktning fOr varumärket Gotland, som kan tjäna som stöd för öns aktörer. Ett kreativt och solitt
varumärkesstöd bör också vidareutvecklas (bild, texter, värden etc) till alla de som vill använda Gotland i sin
marknadsföring.
En risk är att varumärkesgruppen fastnar i kampanjplanering eller i finansieringsfrågor av marknadsföring. Det
är inte gruppens roll. Den ska ägna sig åt Gotlandsbilden och peka ut hur kommunikationen av Gotland kan
bli bättre. Gruppen ska också löpande förse Styrgrupp fOr Gotlandsbilden med beslutsunderlag.
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Råd från Tendensor:
./ Skapa en varumärkesgrupp som kan på ett professionellt sätt stärka Gotlands varumärksbyggande .
./ Gruppen vårdar varumärket Gotland genom att samla in, tolka och förädla marknadsinformation. Sprider
insikter till öns varumärkesbyggande aktörer .
./ Gruppen bör vara uthållig eftersom frågan är långsiktig, men också vara djärv och kunna påvisa direkta
förbättringsmöjligheter.

7. Besökare och fritidshusögare som resurser
Gotlands besökare bidrar till en hållbar utveckling på ön genom att de konsumerar upplevelser, måltider,
transporter, varor eller tjänster. Den turismekonomiska kalkylen är utan tvekan god och den utgör en av
grundpelarna i den gotländska ekonomin. Men Gotlands besökare torde också kunna ses som resurser för
Gotlands utveckling ett större perspektiv. Inte minst som kreativa resurser.
Vi vill här peka på möjligheten att Gotlands besökare har kunnande, motivation, kreativitet och personliga
nätverk som potentiellt skulle kunna gynna innovation och tillväxt på ön i större utsträckning idag. Besökare
skulle kunna (om de så önskar) medverka i lokala utvecklingsinitiativ eller bidra med kompetens eller kapital
till de gotländska företagen. På samma sätt kan öns fritidshusägare ses som en potentiellt mer engagerad
grupp än idag. Det bör nämnas att det redan idag förekommer att fritidshusägare är involverade i lokala utvecklingsfrågor runt om på ön.
Sett i ett större sammanhang bör öppen innovation värderas som sammanhållande strategi och vad det skulle
kunna bidra med till Gotlands utveckling. Vinnova definierar öppen innovation som att fåretag och organisat-

ioner systematiskt letar efter innovationer utanfår sin organisation samt bjuder in fler aktörer, stora som små, till en
plats i innovationsprocesserna. Metoden torde passa Gotland eftersom ingen aktör var för sig har någon omfattande innovationsverksamhet men tillsammans kan kommersiella eller samhällsorienterade utmaningar klaras
bättre. Och som nämnts här kan även besökare och aktörer utanför ön involveras.
Gotland Science Park skulle kunna vara en föregångare i en eventuell satsning på öppen innovation på ön kanske kan man bli Europas första Science Park som är öppet för turister. Några av de första experimenten
skulle kunna vara inom områdena för brainstorming, crowdfunding eller test av nya produkter.
Råd från Tendensor:
./ Se besökare till Gotland och fritidshusägare som resurser för utveckling av samhälle och företag .
./ Värdera öppen innovation som sammanhållande strategi och metod .
./ Sök möjlighet att göra Gotland Science park öppen för öns besökare.

8. Hur drar vi nytta av alla Gotlandsambassadörer?
Runt om i Sverige och i andra länder finns människor som har ett starkt engagemang för Gotland. Hur välkomnar vi detta och hur drar vi nytta av de som vill bidra till öns utveckling och omvärldsbild? En granskning
av dagens marknadsföring av Gotland visar att ambassadörskap och andra former för att knyta människor till
varumärket Gotland bara används i begränsad utsträckning.
Inspiration Gotland har dock påbörjat en resa mot en mer riktad marknadsföring genom att ett sammanhållande kontaktregister har skapats. Registret möjliggör en individorienterad dialog över tiden och det kan höja
kvaliteten i marknadsföringen gentemot olika målgrupper, till exempel genom att intressebaserad information
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kan skickas ut.
Samtidigt finns en stor potential i skapandet av nätverk för människor utanför ön som identifierar sig starkt
med Gotland. Nätverken kan designas olika beroende på deltagarnas ambitioner:
•
•
•

Nätverk för som vill bidra till Gotlands utveckling (öppen innovation)
Nätverk som vill marknadsföra varumärket Gotland eller bidra till bättre affärer
Intresseorienterade grupper med gotlandsanknytning (deckare, politik, arkeologi etc)

Redan idag finns nätverk att vårda bättre. Gotlandsgillen och nätverk av gotlänningar utanför ön som idag
inte fyller någon tydlig roll i marknadsföringen av Gotland eller i öns utveckling.
Som tidigare påpekats kan användningen av sociala medier med fördel ges en mer framträdande roll i Gotlands varumärkesbyggande och marknadsföring.
Råd från Tendensor:
./ Ge människor med starkt intresse och identifikation med Gotland möjlighet att knyta an till ön i form av
ambassadörer eller genom andra väl valda forum .
./ Gör marknadsföringen av Gotland mer nätverksorienterad, när det passar målsättningen, och öka användningen av sociala medier.

9. Jakten på talanger
Gotland har som en av pionjärerna i Sverige utvecklat en fast och väl fungerande inflyttarbyrå som ger inflyttare en väl utvecklad service inför, under och efter fly tti II få II et. Funktionen är fullt integrerad i Inspiration
Gotlands verksamhet och den får bra vitsord i den inflyttarundersökningen som genomförts under utvärderingen.
Det finns samtidigt ett stort behov på Gotland att vidareutveckla inflyttarservicen till en fullt utvecklad ta-

/angattraktion. En sådan kännetecknas av att fler aktörer samverkar för att nå fyra mål:
I.
2.
3.
4.

Stärka Gotlands attraktivitet för inflyttare.
En effektiv marknadsföring av Gotland för inflyttare
Mottagning av inflyttare och medflyttande familj
Social och yrkesmässig integration

Utifrån de fyra målen föreslås följande:

A. Stärk Gotlands attraktivitet för inflyttare .
./

Exponera Gotlands framtidsvisioner, vilja till innovation och internationalisering i linje med vad
som beskrivs i Observation I .
./ Välj ut, stärk och kommunicera Gotlands spetsområden, inte minst besöksnäringen, som kan
tjäna som magneter för talang, investeringar och ideer (observation 2) .
./ Vårda Gotlandsbilden och stöd aktörerna runt om på ön i arbetet med att återge varumärket
Gotland på ett dynamiskt sätt (observation 5 och 6).

B. En effektiv marknadsföring av Gotland för inflyttare
./

Skapa kanaler och forum för att exponera jobbtillfällen, attraktiva arbetsplatser och andra talanger som flyttat till Gotland.
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.,/' Stöd arbetsgivare att exponera Gotland som intressant arbetsmarknad i samband med att de söker personal.
.,/' Utveckla en nätverksorienterad marknadsföring som fokuserar mer på individer än på målgrupper som grå massa (observation 8) .
.,/' Tillvarata jobbsökande nummer 2-99 - de som inte får jobbet. Det här är personer som redan
indirekt redan svarat ja på frågan om de kan tänka sig att flytta till Gotland.

C. Mottagning av inflyttare och medflyttande familj
.,/' Vidareutveckla arbetet med arbetsgivarnätverk för att hitta möjligheter till synergier i rekrytering
och för att hitta jobbmöjligheter för medflyttande .
.,/' Låt Inflyttarbyrån blir tätare knuten till arbetsgivarnas rekryteringsprocesser; samtal med jobbsökande innan, under och efter inflyttning. Uppföljning är centralt.
.,/' Förmedla systematiskt problembilder och feedback från inflyttare till berörda aktörer på ön.

D. Social och yrkesmässig integration
.,/' Vidareutveckla inflyttarträffar till mer intresse- eller åldersbaserade nätverk och möten .
.,/' Utvärdera jobbrotation eller karriärvägar över organisationsgränser som metoder för att öka attraktiviteten för den gotländska arbetsmarknaden .
.,/' Öka inslaget av studenter i det gotländska företagen och i offentlig sektor, för ökad innovation
och för att skapa relationer.
Det ska tilläggas att de gotländska aktörerna verkar ha tagit frågan om inflyttarservice på allvar senaste åren.
Inspiration Gotland har stått för nyckeluppgiften, själva inflyttarbyrån. Nästa utvecklingssteg blir att gå mot
ett sammanhållet system av aktörer och tjänster för att klara hela processen ovan.
Konkreta råd från Tendensor: framgår av punkterna ovan.

10. Etableringsfrömjande på Gotland
Etableringsfrämjande verksamhet har i många regioner de senaste åren kommit i skymundan i förhållande till
andra utvecklingsstrategier. Inte heller på Gotland finns det någon väl etablerad process eller riktade insatser
för att attrahera investeringar eller etableringar till ön. Istället sker olika typer av insatser när specifika förfrågningar kommer till stånd, inom exempelvis handel och besöksnäring.
Gotland har allt att vinna på ett inflöde av nya företag och av investeringar i befintliga verksamheter. En etabieringslots är under rekrytering i Inspiration Gotland som kan stärka och koordinera den framtida etableringsfrämjande processen. För att Gotlands etableringsfrämjande ska vara effektivt och för att den ska bygga
på Gotlands specifika förutsättningar pekar vi ut följande strategier:
.,/'

Tydliggjorda fokusområden (observation 2). Genom att rikta det etableringsfrämjande mot särskilda branscher eller satsningar uppnås troligen en större effekt och bättre utnyttjande av tid och resurser för etableringsfrämjande .

.,/'

Både företagare och företag i fokus. Gotland attraherar små företag snarare än stora och motivet
till etableringen är ofta kopplat till önskan om en god livskvalitet. Etableringsfrämjande bör därför samverka med bland annat inflyttarbyrån och bör se till företagaren som person .

.,/'

Uppsökande etableringsfrämjande. Om fokusområden är förtydligade eller om särskilda affårsmöjligheter för etablerande företag uppstår, kan ett uppsökande arbete med fördel göras. Företag med
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särskilda kompetenser eller med någon form av gotlandsanknytning kan approcheras .

./

Dolda etableringsmöjligheter i existerande verksamheter. Dagens etableringsfrämjande sker
närmare de redan existerande företagen. Inte sällan finns affärsmöjligheter som först blir möjliga genom
en gemensam kraftsamling från företaget, från eventuella partners och regionens etableringsfrämjande aktörer.

./ Marknadsför ett företagande på Gotland. I större utsträckning än idag bör ett fOretagande på
Gotland ges ett större utrymme i den samlade marknadsföringen av ön. En sådan skulle bidra till fler företagarfamiljer söker sig till ön och den skulle understödja ett framgångsrikt etableringsfrämjande.
Råd från Tendensor: framgår av punkterna ovan.

II. Positionsförflyttning - har den skett?
I samband med utvärderingen har också en omvärldsmätning av Bilden av Gotland 2014 genomförts. Syftet
med den är att följa upp en liknande mätning som gjordes 2007 och spåra eventuella förändringar. Dessutom
ska undersökningen förse alla inblandade aktörer med ett aktuellt underlag om gotlandsbilden.
Ett viktigt instrument för styrning av varumärkesarbetet som togs fram 2008 var den så kallade positionsforflyttningen - en modell som beskriver en önskad förflyttning av omvärldens bild av Gotland, från isolerat och
stängt vintertid till självfOrverkligande och levande året om. Modellen i sin helhet syns nedan.

Vi behåller den positiva bilden av Gotland.
men förflyttar 055 från negativa uppfattningar till positiva
genom att välja vilka budskap vi sänder ut.

2008: Den önskade positionsförflyttningen

Har då positionsförflyttingen uppnåtts? Undersökningsresultatet från Omvärldens bild av Gotland 2014 ger
oss en aktuell bild av varumärket Gotlands styrkor och svagheter;

A. I en "blind" jämförelse med Dalarna, Halland och Jämtland anses Gotland vara mest värt att besöka
som turist och ha det rikaste kulturutbudet.
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B.

Gotlands starkaste attraktionsfaktorer är Attraktivt sommarresmål, Erbjuder ett intressant utbud av kulturella upplevelser, Har mycket att erbjuda fOrutom sol och bad samt Befolkningen är överlag öppna och
gästvänliga.

C. Gotlands svagaste attraktionsfaktorer är Erbjuder goda möjligheter fOr entreprenörer, Erbjuder goda utbildningsmöjligheter samt Har en attraktiv/intressant arbetsmarknad.
D. En Gotlandsmärkning av produkter tas väl emot; förväntas bidra med värdena genuint, närproducerat
och kvalitet (32 procent anger ganska stort mervärde eller stort mervärde).

E.

En dryg tredjedel kan tänka sig att flytta till Gotland om förutsättningarna är de rätta. Detta är en något större andel än 2007.

Undersökningsresultatet innehåller flera glädjeämnen. När respondenterna får välja mellan Gotland, Dalarna, Halland och Jämtland vinner Gotland överlägset som besöksdestination och när det gäller förväntat
kulturutbud. En verklig styrkedemonstration av varumärket Gotland. Ett annat glädjeämne är att fler respondenter i år svarar att de skulle kunna tänka sig att flytta till Gotland om förutsättningarna är de rätta.
Lägg märke till hur stor andel av respondenterna som menar att en eventuell Gotlandsmärkning av produkter skulle bidra med tydliga kvaliteter och värden. En snabb analys visar att något samlat grepp om
gotlandsmärkning inte verkar finnas på ön. Kanske kan detta vara värt att utveckla.
Mindre glädjande är den fortsatt svaga tilltron till Gotland som arbetsmarknad som framkommer i
undersökningen. Även när det gäller Gotland för studier och företagande finns ett tvivel i omvärlden när
det gäller förutsättningarna på ön. Mot bakgrund av det kan inte den avsedda positionsförflyttningen sägas vara uppnådd i den meningen att de imagemässiga utmaningarna som identifierades 2007/2008 är i
stort sett desamma idag. Men resan är påbörjad.
Instrumentet positionsförflyttningen har fungerat som en energigivare i varumärkesarbetet och det kan
vara klokt att använda det även fortsättningsvis. Men den har med dagens mått mätt en del brister. Det
framstår enligt modellen som att lösningen främst ligger i turism och besöksnäring - att den kan generera lönsamhet året om. Säkert kan det vara en del av ett framgångsrecept, men Gotland är i stort behov
av att hitta andra ben att stå på. Därför behöver även modellen utvecklas, så att det blir tydligt för alla
parter.
Råd från Tendensor:
v'
v'
v'

Gör aktörer även utanför besöksnäringen mer engagerade i varumärket Gotland.
Ta fram en uppdaterad varumärkesplattform som styr arbetet med Gotlandsbilden bättre.
Värdera de 10 observationerna i den här utvärderingen för ett effektivt fortsatt varumärkesarbete.

Resultatet från undersökningen Omvärldens bild av Gotland 2014 återfinns i sin helhet som bilaga.
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•

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet ”Almi Invest
Småland och Öarna 2” med sammanlagt högst 2 600 000 ur anslag 1:1,
Regionala tillväxtåtgärder.

Bakgrund

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 2009-09-28 att satsa 2 250 000 kronor
av regionala tillväxtmedel 1:1 för att skapa en riskkapitalfond för Småland och
Öarna ”Almi Invest Småland och Öarna AB”.
Som motiv för satsningen angavs att ”Tillgången på kapital är en
grundförutsättning för etablering av nya företag och skapa tillväxt i befintliga
företag. Brist på kapital i kombination med bristen på företagsekonomisk
kompetens betraktas som några av de största hindren för att skapa och
utveckla fler företag inom programområdet. Existerande riskkapitalmarknad i
området är förhållandevis liten varför en ny riskkapitalfond skulle positivt
påverka tillväxten i området.”
Almi Invest Småland & Öarna AB tillfördes totalt 116 Mkr varav 46 Mkr från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), resterande belopp kom från
Almi 40 Mkr, Tillväxtverket 5 Mkr samt regionerna 25 Mkr.
Sedan start har följande aktiviteter genomförts:
• Drygt 275 bolag har utvärderats.
• 32 nyinvesteringar genomförts
• Ca 30 följdinvesteringar genomförts i 20-tal portföljbolagen.
• Totalt har ca 280 Mkr tillförts portföljbolagen, varav ca 95 Mkr från
Almi Invest.
• Beslut om investering har tagits i ca 10 bolag där investeringar uteblivit
av olika anledningar.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se
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Fram till och med utgången av september 2014 har Almi Invest Småland och
Öarna AB investerat cirka 94 Mkr i regionala bolag. Investeringspartners har
bidragit med ytterligare cirka 183 Mkr, vilket innebär att den sammanlagda
investeringssumman uppgår till 277 Mkr. Sammantaget hade portföljbolagen
per 2013-12-31 en årsomsättning på cirka 230 Mkr och mer än 150 anställda.
På Gotland har Almi Invest Småland och Öarna AB investerat i fyra bolag med
sammanlagt 9 Mkr. Privata investerare har investerat 10 Mkr i samma bolag.
Totalt har de gotländska bolagen erhållit finansiering med 19 Mkr.
Almi Företagspartner AB har för avsikt att medfinansiera en ny riskkapitalfond
”Almi Invest Småland och Öarna 2” med 46,5 mkr, totalt beräknas den nya
fonden uppgå till 150 Mkr. Med anledning av detta ansöker Almi Invest
Småland och Öarna AB om medfinansiering med 2,6 Mkr från Region
Gotland.

Syfte

Det primära syftet med Almi Invest Småland och Öarna AB är att, i nära
samarbete med privata riskkapitalister, ta vara på och utveckla mindre företags
tillväxtpotential inom regionen.Detta innebär att de projekt och mindre företag
som har bäst potential att bidra med tillväxt och företagande i regionen skall
kunna erbjudas kompletterande ägarkapital om inte marknaden själv tillgodoser
behovet.

Mål

Almi Invest Småland och Öarna AB:s mål är att på marknadsmässiga grunder
sörja för långsiktig tillgång till riskkapital i små och mindre företag som är i
utvecklings- och tillväxtskeden. Detta sker genom:
•
•
•

Regional förankring genom egen regional närvaro, utvecklade nätverk
samt nära relationer med regionala organsiationer.
Främjande av livskraftiga och expansiva företag genom professionell
utvärdering av investeringsobjekten
Återinvestering i regionen av genererade avkastning i samband med
avyttring.

Almi Invest Småland och Öarna AB kommer att, genom att eliminera
utvecklingshinder för regionalt företagande, bidra till att fler nya innovativa
företag etableras och att existerande små och medelstora företag kan
expandera.
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Genomförande

Arbetet i fonden skall täcka finansieringsbehovet av riskkapital i tidiga faser
avseende nästa strukturfondsperiod 2015-2020. För mer information om
genomförandet, se bilagd affärsplan för Almi Invest Småland och Öarna AB
fond 2.

Kostnads- och finansieringsbudget 2015-2020
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster
Investeringar
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Övriga regioner
Almi
Revolverande från fond 1
ERUF
Summa finansiering

2015
24 000 000
6 000 000
120 000 000
150 000 000

Totalt
24 000 000
6 000 000
120 000 000
150 000 000

2 600 000
25 900 000
28 500 000
18 000 000
75 000 000
150 000 000

2 600 000
25 900 000
28 500 000
18 000 000
75 000 000
150 000 000

Bedömning

Almi Invest Småland och Öarna har en viktig funktion som utgår ifrån det
offentligas roll som den ansvarsfulla och aktiva ägaren. Det som är vägledande
för offentligt ägande är att vara affärsmässig samtidigt som
riskkapitalverksamheten ska bidra till ökad samhällsnytta. Väl upparbetade
investeringsprocesser har bidragit till att Almi Invest fått legitimitet bland både
medinvesterare och portföljbolag.
För att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång
på kapital och för att säkerställa fortsatt utveckling i tillväxtbolag på Gotland
föreslår Ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar projektet.

Per Lindskog
T f regiondirektör
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ALMI Invest
Småland & Öarna AB
Affärsplan för fond II
Affärsplan 2015 - 2020
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Inledning

Som ett led i att överbrygga gapet mellan behov och tillgång på kapital till företag i framför allt tidiga
skeden har Almi via sitt riskkapitalbolag Almi Invest bedrivit riskkapitalverksamhet sedan 2009.
Verksamheten utgörs av åtta regionala riskkapitalbolag inom pågående strukturfondsperiod 2008 – 2014.
Totalt uppgår fonderna till 1,2 miljarder och är finansierade tillhuvudsak av ERUF (50 %), Almi (25 %)
och regionala parter (25 %). Även Tillväxtverket och Norrlandsfonden (Övre Norrland) har deltagit i den
regionala finansieringen. Vid årsskiftet 2012/2013 gick Innovationsbrons riskkapitalverksamhet samman
med Almi Invest vilket möjliggjorde en nationell tillgång på såddkapital till unga tillväxtbolag i riktigt tidiga
skeden.
Almi Invest har en viktig funktion som utgår ifrån det offentligas roll som den ansvarsfulla och aktiva
ägaren. Det som är vägledande för offentligt ägande är att vara affärsmässig samtidigt som
riskkapitalverksamheten ska bidra till ökad samhällsnytta.
Almi Invest har sedan start tillsammans med partners beslutat om investeringar om ca 2,6 miljarder, varav
nära 900 miljoner kronor kommer från regionala fonder och över 1,7 miljarder utgörs av attraherat privat
kapital. En majoritet av investeringarna sker i s.k. mikroföretag med 0-9 anställda. Nyinvesteringsperioden
för dessa åtta fondprojekt avslutas i september 2015. Satsningen har lett till att säkerställa en kontinuerlig
tillgång på riskkapital i hela landet i tidiga faser.
Väl upparbetade investeringsprocesser har bidragit till att Almi Invest fått legitimitet bland både
medinvesterare och portföljbolag samt skapat ett internationellt fotavtryck, där EU nu talar om den
”Svenska modellen/Almi Invest” som ett lyckat exempel.
För att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång på kapital och för att
sälerställa fortsatt tillväxtstöd pågår nu arbete med att säkerställa finansieringen av fond nr II. Forskning
och internationell erfarenhet visar att offentliga venture capital-satsningar kräver långsiktighet för att
kunna bidra till bestående resultat och effekter.1 Följeforskningen visar att det finns stor efterfrågan på
fondernas verksamhet/erbjudande.2 Vårt mål är att skapa långsiktig regional och nationell tillväxt genom
företag som växer i omsättning och sysselsättning.
Almi har för avsikt att medfinansiera nya fondprojekt med upptill 400 miljoner kronor. Tillsammans med
ERUF medel och regionala partners finansiering kan fonderna tillsammans uppgå till ca 1,5 miljard. Detta
för att täcka finansieringsbehovet av riskkapital i tidiga faser avseende nästa struktufondsperiod 2015-2020.
Affärsplanen avser Almi Invest Småland och Öarnas fond II för perioden 2015-2020.

Tillväxtverket, Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod 2014-2020, Rapport 0171, Juli 2014
Tillväxtverket, Följeforskning 2012, Regionala riskkapitalfonder, Rapport 0149. Mars 2013
2 Tillväxtverket, Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder, Implementering och lärdomar
1
2
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Vad har åstadkommits i Regionen under första
programperioden?

Almi Invest Småland & Öarna (nedan kallad Regionen), består av länen; Kalmar, Jönköping, Kronoberg
och Gotland, bildades 2009 för att öka tillgången på riskkapital i regionen. Almi Invest Småland & Öarna
tillfördes totalt 116 Mkr varav 46 Mkr från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), resterande
belopp kom från Almi (40 Mkr), Tillväxtverket (5 Mkr) samt regionen (25 Mkr).
Sedan start och t o m Q2 2014 har har följande genomförts i Regionen:
 Drygt 275 bolag har utvärderats.
 32 nyinvesteringar genomförts
 Ca 30 följdinvesteringar genomförts i 20-tal portföljbolagen.
 Totalt har ca 280 Mkr tillförts portföljbolagen, varav ca 95 Mkr från Almi Invest.
 Beslut om investering har tagits i ca 10 bolag där investeringar uteblivit av olika anledningar.
 Ett omfattande arbete i portföljbolagen har genomförts genom bl a styrelserepresentation.
Sammantaget hade portföljbolagen per 2013-12-31 en årsomsättning på ca 230 Mkr och > 150 anställda.
Prognosen pekar mot att fonden, vid stängning i september 2015, har ca 30 portföljbolag i Regionen och
att dessa sammanlagt har tillförts ca 325 Mkr (inklusive de privata medinvesterarna). Idagsläget finns 27
bolag i portföljen varav 12 är i så tidig fas att de inte har några intäker än. Det kommer sannolikt att göras
några exits och några nyinvesteringar i den nuvarande fonden innan den stänger.

2.1

Bransch- och geografisk fördelning

Almi Invest investerar i alla branscher och nedan visas till vänster nationellt och till höger spridningen i
Regionen. Fördelningen är uträknad på antalet bolag och visar en bra spridning mellan olika branscher.

Almi Invest
6%

Småland & Öarna
IT/ Kommunikation

10%

34%

16%
19%

Life Science
Industri/ Transport

15%

10%
14%

Handel
Energi/ Miljöteknik
Övrigt

3%

4

28%

31%

14%

2.2

Investeringsfas

Almi Invest

Småland & Öarna
3%

6%

16%

Start Up

14%

Tidig fas

36%
42%

45%

Tidig expansion

38%

Expansion

Avseende investeringsfas så sker den absoluta majoriteten i tidiga skeden (startup/tidig fas/tidig
expansion). Investeringar i tidiga faser innebär en högre risk, men det speglar också behovet av
såddfinansiering i denna region. Flera av de tidiga investeringarna har börjat generera intäkter och därmed
också kvalificerat sig för följdinvestering i expansionsfas.
Avseende investeringsfas så sker investeringar i hela Regionen i tidigare fas än rikssnittet.
Start Up = Företaget registrerat, initial utvvecklingsfas
Tidig Fas= Företaget etablerat och med marknadskontakt

2.3

Tidig expansion = Marknadskontakter etablerade
Expansion = Omsättning ökar, nyanställningar

Investerat i regionen

Tabellen nedan visar investerat kapital i länen per september 2014.
Investeringarnas fördelning beträffande belopp länsvis är hittills något ojämn. Jönköping och Kalmar har
lyckats attrahera en högre andel medinvesterarkapital men utfallet i Kronoberg och Gotland investeringar
har uteblivit på grund av att bolagen är i tidigare fas. Bolag i senare fas har lättare att få mer privat kapital.
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2.4

Nyckeltal

Fram till och med Q3 2014 har Almi Invest investerat cirka 94 Mkr i Regionen. Investeringspartners har
bidragit med ytterligare ca 183 Mkr. Den sammanlagda investeringssumman uppgår alltså för närvarande
till 277 Mkr.
Varje offentlig krona från Almi Invest har därmed genererat ytterligare 1,7 kr till bolaget. Merparten av
medfinansieringen kommer från privata investerare/affärsänglar.
Uppväxling av kapital: Om man ser till den regionala finansieringen så har 1 regional krona genererat 10
kronor i totalt riskkapital till sin region!

10%
Region

10%

Almi
60%

Dealflow
Antal portföljbolag
Investerat belopp Almi
Invest
Investerat belopp
medfinansiär
Totalt investerat belopp

ERUF

20%

Partner

Nationellt

Regionalt utfall

Prognos

Budget

3 040 st
241 st
905 Mkr

275 st
32 st
94 Mkr

310 st
30
106 Mkr

38 st
106 Mlr

1 710 Mkr

183 Mkr

219 Mkr

106 Mkr

2 615 Mkr

277 Mkr

325 Mkr

212 Mkr

Antal portföljbolag
Belopp investeringar (nya inkl följdinv)
Medfinansiering
Totalt investerat belopp

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Gotland

12 st
40 Mkr
72 Mkr
112 Mkr

10 st
31 Mkr
84 Mkr
115 Mkr

6 st
14 Mkr
17 Mkr
31 Mkr

4 st
9 Mkr
10 Mkr
19 Mkr

Ett av de nyckeltal vi följer upp är antal skapade arbetstillfällen. De visar en klart positiv men långsamt
ökande trend. Eftersom den genomsnittliga innehavstiden i portföljbolagen endast är ca 2 år har vi valt att
inte redovisa dessa siffror i denna rapport. Vår mätmetod, som läser av bolagets årsredovisningar,släpar
dessutom varför sysselsättningsstatistiken inte ger en rättvisande bild. Över tid kommer effekten på
sysselsättningen att vara betydande.

6

2.5









Erfarenheter / Lärdomar

En väl fungerande investeringsprocess är etablerad och har resulterat i engagemang i 30 företag
vilket är i nivå med budget för programperioden.
En bra fondstruktur och organisation har byggts upp under perioden. Det har funnits en tillräcklig
kritiska massa i fondstorlek vilket har medfört en möjlighet att arbeta långsiktigt bland annat
genom att kunna delta i följdfinansieringar av portföljbolag. Arbetssättet att vara aktiva ägare i
portföljbolagen för att kunna bidra till att utveckla dessa på ett optimalt sätt har etablerats. I och
med sammanslagningen och integrationen med Innovationsbrons tidiga riskkapitalverksamhet
(såddinvesteringar) finns ett väl fungerande team med relevant erfarenhet och kompetens. Under
perioden har ett etablerat nätverk byggts upp med olika aktörer såsom:
o Företagsinkubatorer
o Innovationssystem/universitet/högskolor
o Almi Rådgivning/lån
o Banker, patent- och juristbyråer
o Privata investerare – affärsänglar samt nationella och internationella större aktörer.
Under perioden har varumärket stärkts och blivit mer känt. En följd av detta är att antalet
investeringspropåer har ökat stadigt i takt med att verksamheten har etablerats.
Synligheten av Almi Invests riskkapitalverksamhet i regionerna behöver ständigt förbättras t ex
genom att öka PR aktiviteter, stärka den uppsökande verksamheten, nå ut i fler entreprenöriella
nätverk samt etablera fler relationer med potentiella medinvesterare.
Såddverksamheten har varit fokuserad kring tekniska högskolor men bredare behov finns.
Den regionala tyngden kan bli tydligare.

2.6

Vad säger följeforskningen?

Ramböll Management Consulting har sedan 2009 löpande utvärderat de regionala riskkapitalfondernas
verksamhet på uppdrag av Tillväxtverket. I de senaste rapporterna Följeforskning 2012, Regionala
riskkapitalfonder3, Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder4 samt rapporten ”Behov av venture
capital i Sverige under EU:s programperiod 2014-2020”5 görs följande slutsatser:






Satsningen på regionala riskkapitalbolag i hela Sverige är välskött och välfungeande.
Det finns stor efterfrågan på fondernas verksamhet/erbjudande
God investeringstakt med effektiva processer sedan starten 2009
Fonderna uppvisar goda resultat så här långt
Satsningen attraherar privat kapital: för varje offentlig krona investerar det privata kapitalet 1,70
kronor
 Nära hälften av de tillfrågade privata investerarna säger i enkät från 2011 att de troligen inte skulle
genomfört någon investering om inte Almi Invest hade beslutat att investera.
 Saminvesteringsmodellen har fungerat som en katalysator för att mobilisera regionalt privat kapital.
 Fonderna har sedan starten bygt upp ligitimitet och fungerande processer för sin verksamhet. Både
privata medinvesterare och företag uttrycker förtroende för fonderna.
Tillväxtverket, Följeforskning 2012, Regionala riskkapitalfonder, Rapport 0149. Mars 2013
Tillväxtverket, Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder, Implementering och lärdomar
5 Tillväxtverket, Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod 2014-2020, Rapport 0171, Juli 2014
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 Exitfasen har inletts och värdeutvecklingen i företagen ligger i linje med branschens praxis.
 Det finns även ett brett stöd bland fondens regionala medfinansiärer för satsningens logik, samt
stora förhoppningar om att fonderna skall bidra till regional tillväxt.

3

EU strukturfonder
3.1

ERUF programperiod 2014 – 2020

Nytt för programperioden 2015-2020 är det nationella regionalfondsprogrammets inriktning som skall
främja innovation, energieffektivisering och ökad tillgång på marknadskompletterande riskkapital.
Det finns 8 regionala strukturfondsprogram, ett för vardera NUTS region. I och med integreringen av
Innovationsbrons och Almi Invests verksamheter 2013 så arbetar Almi Invest idag med investeringar från
sådd- till expansionsfas. Såddfas innebär företag som befinner sig i det direkta startskedet och ännu inte
hunnit generera intäkter. Företag i expansionsfas finns redan på marknaden och är inne i tidiga skeden av
expansion och tillväxt. För den nya programperioden kommer Almi Invest att inkludera både sådd och
expansion i sina regionala fondprojekt vilket tydliggör och förenklar erbjudandet till entreprenörer och
företagsledningar. Inriktningen bekräftas av rapporten ”Behovet av venture capital i Sverige under EU:s
programperiod 2014-2020”. Rapporten slår fast att investerade belopp har minskat med mer än hälften
sedan år 2008 samt investeringsaktiviteten har minskat fyra år i följd. Minskningen är störst i startfas, men
även i sådd- och expansionsfas har aktiviteten minskat. Antalet företag som tar del av venture capital är
dock relativt konstant över tid, vilket betyder att genomsnittsinvesteringarna har minskat i storlek. Detta
som ett resultat av det offentliga kapitalet täckt upp. Antalet aktiva venture capital-fonder minskar,
framförallt de privat finansierade och investeringarna är starkt koncentrerade till storstadsregionerna och
koncentrationen tycks ha ökat under senare år.
Det finns argument för att fortsatt använda EU:s regionalfond till venture capital-satsningar
Det finns en efterfrågan på venture capital som det tillgängliga utbudet inte möter fullt ut. Utvärderarens
sammanvägda bedömning är att det finns goda argument för fortsatta regionala satsningar i faserna start
och expansion. Huvudargumenten är tre:
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Företagens intresse för de åtta regionala venture capital-fondernas erbjudanden är stort
Resultaten hittills visar att denna saminvesteringsmodell bidrar till att mobilisera privat kapital,
framförallt från privatpersoner/affärsänglar. Satsningen tycks alltså fungera som en katalysator för
en regional struktur av privata investeringar, vilket både är i linje med det övergripande målet för
EU:s regionalfond att bidra till strukturpåverkan i Sveriges regioner och adresserar en ojämn
geografisk fördelning av investerat kapital
Forskning och internationell erfarenhet visar att offentliga venture capital-satsningar kräver
långsiktighet för att kunna bidra till bestående resultat och effekter6

Tillväxtverket, Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod 2014-2020, Rapport 0171, Juli 2014
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3.2

Regelverk Sådd och Expansion

Under innevarande progamperioden har fondbolagen arbetat enligt ett EU regelverk benämnt ”Paripassu” vilket innebär att investeringar i nya bolag görs på kommersiella villkor och är inte att betrakta som
stadsstöd. I och med att Almi Invest under den nya programperioden kommer att arbeta med både sådd
och expansionsfas så kommer ytterligare regelverk styra verksamheten. Detta är ännu inte beslutat men
Almi Invest arbetar med att få tydlighet i regelverket. Målsättningen är att vi ska kunna arbeta enligt
nedanstående modell, dvs. GBER regulation, Pari-passu samt De minimis och att vi tillämpar regelverk
beroende på typ av bolag vi investerar i.

4

Marknadsförutsättningar
4.1

Nationellt

Tillgången på riskkapital i Sverige har minskat dramatiskt de senaste åren. År 2008 investerades 4,8
miljarder kronor i venture capital. Idag är den siffran nere på 1,8 miljarder kronor, vilket är en minskning
9

med mer än 60 %.7 Antalet aktiva venture capital bolag har samtidgt reducerats. År 2011-12 beräknades ca
50 riskkapitalbolag vara aktiva, vilket kan jämföras med ca 150 i början av 2000-talet.8 Detta innebär att
behovet av regionalt/statligt riskkapital i tidig fas har ökat och blivit ännu viktigare för att utveckla unga
tillväxtföretag . Det traditionella privata riskkapitalet fokuserar oftast på något större företag med stabilare
och mer etablerad verksamhet och därmed lägre risker. Det offentliga riskkapitalet kan ta högre risk och
dela risk med tillgängligt privat kapital. Studier visar att det offentliga riskkapitalet ligger mer stabilt och
kan överbrygga konjunktursvängningar till nytta för både entreprenörer samt medinvesterare som vill dela
risk. Det har också visats att de offentliga venture capital aktörerna investerar till högre grad i så kallade
microföretag (0-9 anställda), jämfört med det privata kapitalet som föredrar större och mer etablerade
företag.9 Det är i de tidigaste riskfyllda faserna med osäker avkastning som det offentliga riskkapitalet bäst
kan fylla sin roll som marknadskompletterande investerare. Det är också där finansieringsgapet är som
störst och privata aktörer ofta saknas. Det går i linje med Roger Svenssons, Timbros, forskning som säger
att Staten bör gå in i tidiga skeden tillsammans med privata finansiärer. Almi Invest är det enda exemplet
inom det statliga riskkapitalet som arbetar på ett sätt som har stöd i forskningen d.v.s. arbeta med
innovativa bolag i tidiga faser.10 Även i Riksrevisionens rapport konstateras att det statliga riskkapitalet
satsas i fel faser, undantaget var Almi Invest som: ”visar att det är möjligt att investera i företagens tidiga
utveckling, är den statliga aktören som är mest inriktad på företag i tidiga faser, hela 68 % av
nyinvesteringar gick till startup fasen, vilket är mer än dubbelt så hög andel som någon annan statlig aktör
redovisar.”11
Samtidigt som detta har intresset och efterfrågan på venture capital från företagen ökat. Under
fondbolagens första verksamhetsår (2009) inkom cirka 500 investeringspropåer. Inflödet (dealflow) har
sedan ökat och under perioden fram till och med mars 2014 uppgick antalet propåer till 3 500. Av dessa
inkomna förslag har 8 % erhållit investeringar från de regionala bolagen.

Bild ovan: Tillväxtanalys, Riskkapitalmarknaden i Sverige 2013, Rapport 2013:07, 2013.

Tillväxtanalys, Riskkapitalmarknaden i Sverige 2013, Rapport 2013:07, 2013.
Tillväxtverket, Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod 2014-2020, Rapport 0171, Juli 2014
9 Tillväxtanalys, Riskkapitalmarknaden i Sverige 2013, Rapport 2013:07, 2013.
10 Timbro, Roger Svensson, ”Statlig finansiering till småföretag?”, Maj 2014
11 Riksrevisionen, ”Statens insatser för riskkapitalförsörjning – i senaste laget” (RiR 2014:1), 2014.
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4.2

Marknadsförutsättningar i Regionen

Strukturfondsregionen Småland och Öarna har ungefär 800 000 invånare och består av de fyra länen
Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland. Regionen har en relativt omfattande tillverkningssektor,
sjukvårdssektor, turismsektor samt parti- och detaljhandelssektor. På grund av regionens karaktär är det
främst kommunerna Jönköping, Växjö, Kalmar och Visby som kan erbjuda ett diversifierat näringsliv med
ett omfattande tjänsteutbud. Det finns inomregionala skillnader i nyföretagandet där Gotland har en
betydligt högre etableringsfrekvens än de andra länen. Det finns även tydliga skillnader inom länen där
områden som t.ex. den sydvästra delen av Jönköpings län med orter som Gnosjö har en stark tradition av
företagande.
Det finns ett betydande behov av förnyelse i näringslivet i Småland och öarna. Regionen kännetecknas av
en relativt omfattande tillverkningssektor, betydligt större än riksgenomsnittet. Utvecklingen kommer att
med stor sannolikhet innebära en ny marknadsbild för många av regionens företag, vilket pekar på ökad
internationalisering, ökad specialisering och differentiering, samt en alltmer diffus gräns mellan produktion
och tjänsteindustri. Den ökade produktiviteten inom industrin kommer med all säkerhet inte innebära
ökad sysselsättning även om det sker en markant ökning av produktionen. Den ändrade konkurrens- och
marknadssituationen kommer att leda till behov av förnyelse, t ex att tillverkningsindustrin ökar
tjänsteinnehållet i sitt erbjudande till kunderna.
Framtidens näringslivs förväntas att byggas på dagens styrkor i regionen, men med ökat tjänste- och
kunskapsinnehåll. Det finns i Regionen många privata investerare som är intresserade att tillsamman med
ALMI Invest investera i portföljbolag främst inom tradiotionella branscher.
I regionen Småland och öarna finns enligt SCB ca 30 000 små och medelstora bolag, vilket motsvarar ca
8% av antalet företag i hela riket. 48% har inga anställda, 33% har 1-4 anställda, 16% har 5-25 anställda,
3% har 26-249 anställda. Jämfört med riket har regionen förhållandevis något fler större företag, 19%
jämfört med 15%.
Kalmar län
Besöksnäringen är viktig för Kalmar län såväl för profilering som för de många arbetstillfällen som skapas
inte minst under sommarsäsongen. Flera destinationer är välkända även internationellt. Nämnas kan
Öland, Kalmar, Astrid Lindgrens Värld, Västervik och Glasriket.
Allmänt kännetecknas Kalmar län av tydlig småföretagarkultur. Den tillverkande industrin är fortfarande
an viktig gren i Kalmar där många företag och arbetsställen har under 50 anställda. Ett ofta förekommande
kännetecknen är dock att det utgörs av sk ”brödföde-företag”.
Generellt kan man säga att den södra länsdelen dominerar starkt avseende både befolkning och antalet
företag samt att Nybro, och framförallt Oskarshamn, har en struktur med större företag som därmed
indirekt också påverkat företagskulturen. Det finns några intressanta högteknologiska kluster i länet; inom
säkerhet i Västervik, elektronik i Kalmar och energi i Oskarshamn/Västervik. I Oskarshamn kommer det
att investeras 3-10 miljarder inom en 10 års period inom energiområdet.
Högskolan i Kalmar har gått samman med Växjö och bildat Linnéuniversitet, där Kalmar har framstående
forskning inom biomedicin. Kalmar Science park driver en inkubator med specialområden
informationsteknologi och cleantech. I Oskarshamn finns NOVA Högskolecentrum med fokus på
energisektorn och Äspölaboratoriet.
Lokala saminvesterare till ALMI Invest finns i form s k ”family-office” dvs investerare i form av
familjeföretag. Det finns ett gemensamt iniativ med Kronoberg; Investerarnätverk Sydost, som bjufrt in
privata investerare till luncher, där bolag i behov av kapital får presentera sig.
Jönköpings län
Jönköpings län karakteriseras av ett strategiskt läge mitt i Norden och är en naturlig nod i de nationella
stråken med kopplingar till både Mälardalen, Göteborgsregionen och Öresundsregionen. Logistik är
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sådeles en av de starka branscher som växer kraftigt. Differentierad tillverkningsindustri med bas i
mekanik-, trä-, och plastbranschen är framträdande. Jönköpings län är det län där relativt sett flest
personer arbetar inom tillverkande industri. Många ägare i dessa företag är i den åldern att ett ägarskifte
kan vara aktuellt.
Högskolemiljön i Jönköping kännetecknas av de fyra separata fackhögskolorna (teknik, ekonomi, vård och
lärande) som alla har internationell inriktning med stor andel utbytesstudenter. Gjuteriteknik och
robustelektronik mm är fokusområden liksom ljus och design samt tvärvetenskapliga kopplingar mellan de
olika skolorna som ryms under Högskolan i Jönköping. Kopplat till högskolan finns Science Park
Jönköping som består av ca 100 kunskapsintensiva företag.
Regionen har inga större privata VC-bolag däremot finns ett antal privatinvesterare/affärsänglar som
bolagiserat sin verksamhet. Därtill finns ett bolagiserat affärsängelnätverk, Jönköping Business
Development AB som delägs också av Sjätte AP fonden, Högskolan i Jönköping, LRF, Science Park
Jönköping.
Kronobergs län
Kronobergs län präglas av en stor tillverkningsindustri med många underleverantörer. Det är främst
metallbearbetande företag, antal företag inom t ex plast eller gummi är få. I länet finns två etablerade
kluster:
- Tunga fordon med Volvo (dumpertillverkning), Rottne Industri (skogsmaskiner), trucktillverkarna
Kalmar Industries, Swetruck, SMW och Ljungby Maskin samt ett antal underleverantörer till dessa.
- Aluminiumriket sträcker sig över en större geografisk region, men har stark förankring i Kronoberg, bl a
företag som Profilgruppen, SAPA samt ett antal underleverantörer.
Det finns dessutom ett antal ”riken” som profilerar sig, Möbelriket som har sitt centrum i Lammhult,
Glasriket, som delas med Kalmar län, Hästriket som finns i Tingsryds kommun. Trärelaterad industri,
sågverk, bygg och möbler, är av stor betydelse Givetvis är IKEA ett oerhört viktigt företag för länet. Växjö
har flera IT-företag som vuxit sig starka under de senaste 20 åren. SPCS, som numera ingår i Visma har
fortfarande en stark utveckling. Ljungby finns Cil, centrum för informationslogistik. Miljöteknik kan blir
ett intressant område då Växjö kommun profilerar sig som ”Europas Grönaste stad” och har en hel del
satsningar inom just miljöteknik.
Växjöbaserade riskkapitalbolaget Entreprenörinvest, som ägs av Kampradsstiftelsen, är en aktör som gjort
flera investeringar tillsammans med ALMI Invest.
Gotlands län
Gotlands näringsliv består av ett stort antal mindre företag främst inom jordbruk, turism, tjänstesektorn
och handel. Relaterat till Sverige är andelen tillverkande företag litet och endast ett fåtal kan räknas till
medelstora företag. En del av dessa har sitt huvudkontor på fastlandet och finansierar verksamheten
därifrån.
Lantbruksföretag utgör stor andel av antalet företag Det finns ett relativt stort antal företag inom
småskalig livsmedelsförädling. Svenska spel är ett stort företag inom den mer betydande tjänstesektorn. En
bransch som är förhållandevis stark på Gotland är upplevelseindustrin och besöksnäringen, som också
kännetecknas av säsongsvariationer.
På riskkapitalsidan finns ett offentligt ägd riskkapitalbolag, RegionInvest, med 18 Msek i kapitalbas, samt
på Gotland sommarboende privata investerare.
.
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Affärsidé, mål & strategi Almi Invest 2015-2020

Almi Invests affärsidé är att investera i bolag i tidig fas med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig
värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera internationellt och träffa ett tydligt kundbehov.
Ledningen ska bestå av drivna entreprenörer eller team med förmåga att bygga framgångsrika företag.
I nära samarbete med regionala aktörer vill Almi Invest överbrygga det marknadsgap som finns mellan
efterfrågan och tillgång på kapital avseende riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden.

5.1

Affärsmål

 Bidra till långsiktig regional tillväxt genom företag som växer i omsättning och sysselsättning
 Revolvera och skapa avkastning på investeringskapitalet och följdinvestera i befintliga
portföljbolag eller investera i nya bolag i regionerna

5.2

Strategi

Almi Invest ska ta tillvara på de möjligheter som EU erbjuder till fortsatt engagemang inom
marknadskompletterande ägarkapital i tidiga skeden. Offentligt riskkapital i tidig fas måste finnas
tillgängligt i hela landet vilket säkerställs med Almi Invests rikstäckande regionala struktur.
Sedan årsskiftet 2012/2013 har Innovationsbrons riskkapitalverksamhet slagits samman med Almi Invest.
Innovationsbron, historiskt, investerar ur en nationell fond och arbetar till stor del i såddfasen, inte minst
runt landets inkubatorer. För ett optimalt resursutnyttjande av interna kompetenser i Almi Invest så är
målbilden att ha en organisationsmodell som möjliggör att resurser som t ex specifik branschkompetens
kan delas mellan fonderna, både geografiskt men även i gamla och nya fonder. Det finns ett hinder i
dagens EU regelverk som Almi Invest avser att försöka förändra.
Den långsiktiga finansieringen för Almi Invest fonder behöver säkras genom att etablera en ny generation
fonder. Strategin är att inkludera sådd i de kommande regionala fonderna och säkerställa den regionala
närvaron och inflytandet för investeringar i den tidigaste fasen, vilket sannolikt innebär att även
såddinvesteringar får en större geografisk spridning. Med en ökad andel tidiga investeringar i fonden ökar
risken. Konsekvensen blir att avkastningen/revolveringsgraden sannolikt går ner. Samtidigt tar fonden ett
ökat ansvar för finansieringen i en svår del av kedjan där behovet är tydligt och stort och det finns ett s.k.
marknadsmisslyckande och avsaknad av tillräckligt med privat kapital.

5.3

Hållbar utveckling

Utgångspunkten för Almi Invests arbete med hållbar utveckling är att långsiktig konkurrenskraft och
lönsamhet grundas på ett ansvarstagande inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Almi Invest
ska bidra till en hållbar utveckling i samhället. Dels genom att aktivt arbeta för att bolagen tar ett ansvar
för en hållbar utveckling, dels genom att integrera hållbarhet i alla delar av den egna organisationen. I syfte
att tydliggöra Almis arbete inom hållbarhet har strategin delats in i ett externt och ett internt perspektiv.
Det externa perspektivet är ”Hållbart företagande”. Det är i arbetet med portföljbolagen som Almi har
störst möjlighet att påverka hållbarhetsutvecklingen och väcka bolagens intresse för området. De företag
som inte integrerar hållbar utveckling i affärsidén får svårt att på sikt bibehålla konkurrenskraften. Almi
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Invest har i sina aktieägaravtal en paragraf som säger att parterna ska verka för att Bolaget beaktar och
arbetar med hållbarhet enligt Almis defintion av hållbarhet.
Det interna perspektivet har namnet ”Ett hållbart Almi” och syftar på Almis interna hållbarhetsarbete i
den egna verksamheten. Almis ambition är att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det ställer
krav på att Almi bl a arbetar aktivt med mångfald och socialt ansvarstagande, samt utvecklar
medarbetarnas kompetens i förmågan att förstå och möta kundernas behov. Vi ska verka för, och bidra
till, en varaktig hållbar samhällsutveckling genom att minska verksamhetens miljöpåverkan. Det ska ske
genom ständig förbättringar och genom att arbeta proaktivt. Vi ska även arbeta med att öka
medvetenheten om vikten av vår egen profilering i kontakt med kunder och samarbetspartners. Almi ska
sträva efter en profil där vi är en förebild och ligger i framkant när det gäller hållbart företagande. Detta är
en avgörande komponent för vår trovärdighet vad gäller att inspirera våra kunders arbete med
hållbarhetsfrågor.12

5.4

Affärsmodell

 Medarbetare med gedigen riskkapitalkompetens och professionella investeringskommittéer
 Vara en aktiv och ansvarsfull ägare till portföljbolagen genom egen eller tillsatt
styrelserepresentation eller i en rådgivande roll
 Investeringarna matchas alltid med minst lika stor investering från privat medinvesterare i tidig
expansionsfas, men där kravet på andelen privat medfinansiering bör variera beroende på vilken
fas företaget befinner sig i, d.v.s. lägre krav i sådd-/startup faser än expansion, för att kunna ta
högre risker och investera tidigt.
 Strikt affärsmässiga investeringskriterier där kapitalet skall revolveras.
 Driftskostnaderna får uppgå till ca 2,5 % enligt nya regelverket.
 Stark regional förankring och regionalt inflytande, säkerställt bl a genom fysisk närvaro på ett stort
antal regionala kontor i hela landet samt genom regionala styrelser

5.5

Strategiskt fokus för Regionen

Strategiskt fokus regionalt är byggt på mål, strategi och affärsmodell enligt ovan men med en tydlig lokal
närvaro och regional anpassning. I nästa programperiod kommer både sådd och expansion att skötas
lokalt i Regionen.
Under innevarande programperiod har behovet verifierats genom fondens utfall. Det finns en efterfrågan
på marknadskompletterande riskkapital för att ta tillvara på tillväxtpotentialen inom regionen.
Inom regionen Småland & Öarna finns idag en anställd Fund Manager samt en junior Investment
Assistant på halvtid som delas med Jönköping Science Park. Därtill anlitas externa konsulter för att göra
utvärderingar av bolag samt för styrelsearbete. Vi har kontorsplats på Almikontoren i Jönköping,
Kronoberg, Kalmar, Växjö och Visby. Vi avser att behålla dessa kontor samt att öka personalstyrkan med
åtminstone en anställd Investment Manager i Växjö och en i Jönköping, för att hantera den nuvarande
portföljen samt för nyinvesteringar.

12

Policy för hållbar utveckling, Almi Företagspartner, oktober 2013.
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Aktiviteter:
o Ökad närvaro i hela Regionen, fasta kontorsplatser i alla län och finnas nära till hands för möten.
o Utökat samarbete med inkubatorerna (ex. Företagsfabriken, Kalmar Science Park Incubator,
Science Park Gotland, Videum Science Park) inom regionen, regionala investerare och andra
relevanta aktörer såsom regionens näringslivschefer, banker och affärsnätverk.
o Sprida information och kunskap om riskkapitalverksamheten i rätt kanaler
o Nära samarbete med Almi Företagspartner. Vara synliga och aktivt öka flödet av potentiella bolag.

5.6

Målsättning för Regionen 2015 - 2020

Med en ny fond på totalt 150 Mkr (inkl drift) är målsättningen följande:
 Att bidra till ökad regional tillväxt
 Att med hjälp av medinvesterare tillföra minst 200 mkr till Regionens näringsliv
 Att investera i 66 nya bolag
 Att aktivt arbeta med portföljbolagen
 Att bidra till en bättre lokal kunskap om riskkapitalmarknaden
 Att revolvera det investerade kapitalet, dvs att uppnå en avkastning så att kapitalet behåller sitt
värde.
 Att skapa 100 nya arbetstillfällen (konsulter inräknade)
Målsättningen kommer att kompletteras med horisontella kriterier i samband med utlysningen.
Sett till den totala fonden så är målsättningen på syndikering 50 % men vi har en ambition att ha en högre
andel medfinansiering.

6

Investeringsprocess
6.1

Investeringskriterier

Investeringskriterierna för verksamheten är dels baserade på kommersiella överväganden och den
planerade inriktningen för investeringsverksamheten och dels på tvingande krav från EU relaterade till
strukturfondsmedlen. Från ett kommersiellt perspektiv måste investeringsobjekten besitta en sådan kvalitet
och förväntad utveckling att Almi Invests ägarandel eller hela portföljbolaget kan förväntas kunna avyttras
efter investeringshorisonten, alternativt attrahera nästa nivå av finansiella investerare.
● En av grundprinciperna vid investering är att en avyttring bör vara genomförbar inom 7-10 år. Om
bolaget övergår till passivt ägande genom att andra investerare går in i portföljbolaget är en total
avyttringshorisont på cirka 10 år rimlig.
● För att kunna attrahera nästa nivå av finansiella investerare eller genomföra en industriell försäljning
bör en framgångsrik investering i slutet av investeringshorisonten kunna ha ett värde om minst 50 mkr
för hela bolaget.
● Utöver en första investering krävs ofta tilläggsinvesteringar i portföljbolaget i takt med dess utveckling.
Dessa investeringar kan t.ex. regleras i termer av uppnådda mål. Almi Invest kommer i många fall att
delta i följdinvesteringarna som ett led i värdeskapandet. En förutsättning för en följdinvestering är att
gränserna för maximalt investerat kapital eller gränsen för maximalt ägande ej överstigs.
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● Investering per bolag kan ligga mellan 1 mkr och 10 mkr, med en förväntad initial
genomsnittsinvestering på 3 mkr. Målsättningen är att normalt inte investera mer än 5 mkr initialt i
snabbväxande företag och att därmed ha en ”buffert” på ytterligare 5 mkr för framtida behov.
● Almi Invest kommer ej att äga mer än 49 % av eget kapital i investeringsobjekten. Huvudinriktningen
kommer vara att äga 10-20 %, avvikelser kommer dock att förekomma.
Typiska investeringssituationer är:
 Utvecklingskapital till bolag med en produkt eller tjänst som nått kommersialiseringsfasen, men
som behöver kapital för fortsatt utveckling samt marknadsbearbetning.
 Expansionskapital till bolag med en verksamhet som har nått en mognadsgrad och är lönsamma,
men som behöver kapital för att ta nästa steg och expandera sin verksamheten.

6.2

Aktivt ägande

Utöver kapital kommer varje regionalt Almi Invest bolag kunna bidra med egen kompetens samt med ett
nätverk av tänkbara styrelsepersoner och därigenom tillföra kompetens och stöd till portföljbolagen.
Dessutom kommer de privata medinvesterarnas kompetens att kunna utnyttjas i styrelsearbetet i
portföljbolagen.

6.3

Avyttring

I slutet av fondperioden är målsättningen att portföljen skall avyttras.
De medel som frigörs vid respektive avyttring behålls i respektive regionalt Almi Invest bolag för fortsatta
investeringar i Regionen. Under förutsättning att avkastningskraven uppnås kommer tillgängligt kapital
därmed vara konstant.
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Organisationen

Almi Invest Småland & Öarna styrs av en egen styrelse som består av representanter från regionerna samt
av en representant från Almi Invest AB. För investeringsbeslut finns en investeringskommitté (IK) med
externa ledamöter. Här har Regionen möjlighet att utse en näringslivsrepresentant med relevant
investeringserfarenhet.

16

I Regionen är bemanningen idag 1,5 personer, och under kommande fondperiod kommer personalen
planeras att utökas upp till tre personer stationerad i olika delar av Regionen. Därmed har vi en bemanning
som ska klara av att ta hand om både sådd och expansion.
Almi Invest Småland & Öarna är ett av Almi Invests 8 regionala riskkapitalbolag som tillsammans täcker
hela Sverige. Moderbolaget Almi Invest samordnar fondbolagens verksamheter och svarar för centrala
kontakter, affärsstöd, kommunikation och ekonomi. Den operativa verksamheten inom Almi Investbolagen är helt separerad från Almis övriga verksamhet. Personal anställd i Almi Invest får inte samtidigt
arbeta med Almis utlåningsverksamhet men för att hålla en hög kostnadseffektivitet i organisationen
utnyttjas Almis befintliga lokaler och administrativa resurser.
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Styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT)

Vi har gjort en SWOT analys utifrån erfarenheter och lärdomar från första perioden.
Styrkor


Verksamheten är uppbyggd utifrån en tydlig regional förankring och utformad efter regionala
näringslivets efterfrågan och behov



Stärker och utvecklar det regionala näringslivet inkl regionspecifika kluster och branscher



Ett brett erbjudande till entreprenören som inkluderar både såddfas och etableringsfas



Inarbetad verksamhet och varumärke med verifierat bra utfall från första programperioden



Samordningsfördelar mellan Almi Invest och Almi Företagspartner

Svagheter


Otydligheter kring tolkning och användning av EUs två regelverk De minimis och Pari-passu



Begränsad tillgång till ERUF medel och regional medfinansiering kan ge begränsat
investeringskapital i vissa regioner



Investeringskapital i såddfasen är inte revolverande i lika hög grad och minskar regionala fondens
möjligheter till självfinansiering

Möjligheter
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Stärkt regionalt näringsliv med utveckling av nya och innovativa företag



Saminvesteringar med privat riskkapital utvecklar den regionala riskkapitalmarknaden



Tillgängligt riskkapital kan attrahera företag till Regionen



Lönsamma investeringar och exit skapar förutsättningar för fortsatt fondverksamhet

Hot


Brist på privat venture capital för medfinansiering



Minskat dealflow ger brist på bra investeringsobjekt



Misslyckade investeringar minskar kapitalbasen



Politiska beslut påverkar fondens förutsättningar.
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Ekonomisk plan
9.1

Nationellt kapitalbehov

Almi Företagspartners koncernstyrelse har beslutat om ett ramanslag om maximalt 400 Mkr som
delfinansiering för en ny EU programperiod för Almi Invest och de 8 dotterbolagen. Totalt kapitalbehov
har av Almi Invest beräknats till 1 550 miljoner kronor. Tabellen nedan är framtagen baserad på historisk
data och visar efterfrågan för respektive region.

Fondbeloppen nedan är ett förslag av Almi Invest och därmed inte fasställda/beslutade av varken de
regionala Partnerskapen eller de regionala företrädarana.
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Diskussioner pågår om tillgängligheten av dels ERUF-medel och dels den regionala medfinansieringen.
Möjligheten att använda revolverade medel (exitmedel) som har, eller beräknas komma in till nuvarande
fondbolag diskuteras som en möjlighet att underlätta den regionala medfinsieringen.
En annan komponent som efterfrågats är möjligheten att dela upp inbetalningen över tid. I den nya
modellen föreslås därför att inbetalningen av den regionala medfinansieringen görs under tre år där den
största inbetalningen ligger det sista året. Viktigt att notera är att detta är en likviditetsmässig uppdelning,
kommittment/medfinansieringsintyg görs på helheten.
Tabellen nedan visar inbetalningsfördelning mellan parterna över tiden. Här tas hänsyn till att det sannolikt
inte kommer att utbetalas så mycket ERUF-medel de första åren. Genom en mer framtung fördelning
säkerställer Almi tillräcklig likviditet i fonderna.

9.2

Nytt kapitalbehov för Regionen 2015-2020

För Småland & Öarna innebär den nya modellen med att revolverande medel tas i anspråk att den
regionala finansieringen minskar från 37,5 Mkr till 28,5 Mkr, givet en fond på 150 Mkr. Med en årlig
fördelning så innebär det totalt 8,8+8,8+10,9 Mkr under 2015-2017 att fördelas på de fyra regionerna
enligt nedan tabell.
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2015

2016

2017

Region

8,8

8,8

10,9

Almi

13,4

15,1

28,5

12,6

5,4

18

2,2

4,5

29,3

39

75

37

33,8

40,2

39

150

Revolverat (Almis
åtagande)
ERUF
Totalt:

2018

Totalt
28,5

Uppdelat på regionerna
Kalmar

2,5

2,5

3

8

Jönköping

3,5

3,5

4,4

11,4

Kronoberg

2

2

2,5

6,5

0,8

0,8

1

2,6

Gotland

Investeringsperioden är från 1 januari 2015 till 31 december 2020 och antalet investeringar baseras på
bedömningen att investeringsstorleken i Regionen bör ligga på i snitt 2 Mkr och följdinvesteringar på i
snitt 1,0 Mkr inom expansion och att investeringsstorleken inom såddsegmentet bör ligga på 1,0 Mkr.
Totalt beräknas Almi Invest Småland & Öarna göra 66 nyinvesteringar varav 30 st i såddfas och 36
nyinvesteringar i expansionsfas. Därutöver 30-tal följdinvesteringar. Totalt innebär det 120 Mkr i investerat
kapital. Planen ser ut på följande sätt:

Mkr
Antal nyinvesteringar, sådd,

Mkr

1

Mkr

2

Mkr
Kapital, Mkr
Ackumulerat, Mkr

1

Antal nyinvesteringar,
expansion, (Stycken).
Antal följdinvesteringar
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2015
3
3
6

2016
6
6
6

2017
6
6
6

2018
6
6
6

2019
6
6
3

2020
3
3
3

Totalt
30
30
36

12
3
3

12
6
6

12
6
6

12
6
6

6
6
6

6
3
3

60
30
30

18
18

24
42

24
66

24
90

18
108

12
120

120

Förväntad verksamhet efter projekttiden

Avsikten med projektet är att bygga en framgångsrik fond II och därmed tillsammans med fond I kunna
skapa en tillräckligt stor fond och en kritisk massa för en revolverande verksamhet.
Målet är att senast under 2022, dvs 7 år efter startåret 2015, ha en revolveringsgrad som innebär att det
investerade kapitalet är intakt.
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Regionstyrelsen

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder till
projektet ”Regional riskkapitalfond”

Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet ”Regional
riskkapitalfond” med 50 % av projektets faktiska kostnader, dock högst
3 000 000 kronor ur 2014 års anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Bakgrund

Näringslivet på Gotland domineras av småföretagande, över 96 % av de
gotländska företagen har under tio anställda. Det är i de små företagen, oftast i
någon form av samverkan med de större företagen, som den potentiella
utvecklingen och den möjliga tillväxten finns. Den existerande
riskkapitalmarknaden på Gotland är liten. Antalet aktörer är förhållandevis få
och aktiviteten hos aktörerna måste bedömas som låg. Bristen på tillgängligt
kapital i kombination med företagsekonomisk kompetens är ett av
huvudhindren för att skapa och utveckla företag på Gotland. Detta problem är
särskilt accentuerat för nystartade företag, starkt expansiva företag och
innovationsföretag.
Med anledning av ovanstående bildades år 2006 tre Regionala
Partnerskapsfonder, varav RegionInvest Gotland AB förvaltade en, vars syfte
var att öka utbudet av riskkapital i respektive region. Fondernas kapital för
investeringar kom från Nutek, EU:s strukturfond och respektive region.
Partnerskapsfondernas investeringsperiod sträckte sig till halvårsskiftet 2008
och därefter kunde inga nya investeringar göras.
År 2008 beslutade Region Gotland att tillskjuta ytterligare 9 mkr till fonden
vilka medfinansierades med bolagets egna medel som härrörde från
pilotprojektet. Av de 18 Mkr som hittills tillförts bolaget har 17,5 mkr
investerats i 13 olika gotländska företag och 500 tkr finns i kassan.
Avkastningen av tillförda medel uppgår till 3,3 mkr varför tillgängliga medel nu
uppgår till 3,8 mkr.
Då fler investeringar kan väntas och avyttring av befintliga engagemang kan
dröja behövs ytterligare medel för att kunna tillgodose behovet av riskkapital.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Därför ansöker RegionInvest AB nu om ytterligare 3 mkr till befintlig
riskkapitalfond

Syfte

Syftet med en regional riskkapitalfond är att öka utbudet av riskkapital på
Gotland. Modellens konstruktion är dessutom sådan att den skall stimulera och
attrahera nya aktörer på marknaden. Aktörer som idag anser sig ha otillräckligt
med kapital för att engagera sig med kunskap och kapital får med en regional
riskkapitalfond en möjlighet att erbjuda mer kapital.

Mål

Målgruppen för projektet är små och medelstora företag på Gotland och målet
med verksamheten är att:
• Öka volymen av riskkapitalfinansiering för SME på Gotland och
därmed öka lönsamhet och tillväxt.
• Tillförsäkra Gotlands SME tillgång till riskkapital även i relativt små
volymer.
• Att stimulera intresset för investeringar i SME.
• Öka tillgången på företags- och finansieringskunnande på Gotland.
• Attrahera nya investerare in på den marknad där de inte av olika
skäl tidigare investerat.

Genomförande

RegionInvest Gotland AB är ett helägt dotterbolag till ALMI Företagspartner
Gotland AB. Bolaget skall i första hand investera i portföljbolag tillsammans
med andra riskkapitalbolag eller affärsänglar från den privata marknaden, men
har även möjlighet att investera på egen hand.
Bolaget företräds av en verksamhetsledare som hanterar all kommunikation
med samarbetspartnerpartner och ansvarar för nödvändiga administrativa och
avtalsrättsliga frågor. Bolaget har även ett stort aktivt kontaktnät varifrån
kompetens kan hämtas för skiftande behov. Verksamhetsledaren utses av
styrelsen. Styrelsens uppgift är att stödja verksamhetsledaren och besluta i
frågor som rör enskilda investeringar och förändringar i dessa. Styrelsens
sammansättning skall säkerställa finansiell och regional kompetens.
Verksamheten startar 2014-12-01 och sträcker sig till 2020-12-31. Efter att
investeringsperioden avslutats fortsätter verksamheten med mål att avyttra alla
innehav senast 2025-12-31. Fondens tillgångar kommer vid utgången av 2025
återföras till Region Gotland.
Investeringsobjekt är nya och befintliga små och medelstora företag,
företrädesvis företag i sådd- tillväxt- eller expansionsfas som har eller skall ha
sin huvudsakliga verksamhet på Gotland. Bolagets engagemang i
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portföljbolagen sker på medellång sikt. Varje investering som görs skall därför
bedömas ha realistiska förutsättningar för exit efter cirka 4-5 år. I första hand
skall exit ske genom avyttring av innehavet på den öppna marknaden.
Bolaget har som grundregel att inte finansiera mer än 50% och maximalt 5 mkr
av det totala finansieringsbehovet vid varje investeringstillfälle. Vid egna
finansieringar kan bolaget i undantagsfall finansiera mer än 50% av
finansieringsbehovet. Bolagets ägar- eller kapitalandel får inte heller överstiga
40 % i portföljbolaget. Lägsta belopp för en investering är 100 000 kr.

Kostnads- och finansieringsbudget
Kostnader
Investeringar
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
RegionInvest AB
Summa finansiering

2014
Totalt
6 000 000 6 000 000
6 000 000 6 000 000
3 000 000 3 000 000
3 000 000 3 000 000
6 000 000 6 000 000

Bedömning

RegionInvest Gotland AB har under perioden 2006-2014 investerat 17,5 mkr i
13 olika bolag på Gotland. Detta visar på att det finns en efterfrågan från
marknaden som privata investerare inte kan tillgodose dagsläget. Fondens
engagemang har i flera fall medverkat till att ökad tillväxt och sysselsättning i
de bolag man investerat i.
För att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång
på riskkapital och för att säkerställa fortsatt utveckling i tillväxtbolag på
Gotland föreslår Ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar finansiering av
projektet.

Per Lindskog
T f regiondirektör
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