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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/408
18 augusti 2016

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran om att utnyttja eget kapital.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Barn- och utbildningsnämndens begäran om att nyttja eget kapital avslås.

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om att utnyttja
654 000 kronor av nämndens egna kapital under 2016.
Nämnden har fastställda regler för hur nämndens resultat, både över- och underskott
ska hanteras i förhållande till enheterna. Enligt barn- och utbildningsnämndens
regelverk gäller, att av överskott på enhetsnivå får 10 procent, dock högst 50 000
kronor överföras till nästkommande år. Nämndens förslag till beslut avser överskott i
2015 års bokslut, något förslag till överföring av underskott föreligger inte.
Nämnden har beslutat (BUN § 45) att anvisa 654 000 kronor ur nämndens eget
kapital för överföring av resultat från år 2015 till år 2016.
Regionfullmäktige har samtidigt beslutat (§ 59, 2016-04-25) om att nämnderna ska
begära medgivande från regionstyrelsen för att få nyttja eget kapital under 2016.
Ledningskontoret föreslår att barn- och utbildningsnämndens begäran om att få
nyttja eget kapital avslås med hänvisning till Region Gotlands beräkande ekonomiska
underskott 2016.
Bedömning

Med hänvisning till att Region Gotland i dagsläget inte ser ut att nå de ekonomiska
målen och att den senaste årsprognosen (maj 2016) för regionen visade på ett
beräknat underskott, föreslås att begäran om att nyttja eget kapital ska avslås.
De regler som nämnden fastställt är samtidigt av pedagogisk betydelse för enheterna
vilket gör att nämnden skulle kunna undersöka möjligheten att inom beslutad
budgetram och beslutat resultatkrav, finansiera den del av 2015 års överskott som
enligt regelverket ska tillfalla enheterna.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Serviceförvaltningen, ekonomi och upphandling
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-04-12

BUN § 45
Au § 36

Överföring av resultat inom barn- och utbildningsnämnden, 2015
BUN 2016/72

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-30

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut i regionstyrelsen
•

Barn- och utbildningsnämnden anvisas 654 000 kronor ur nämndens egna kapital för
överföring av resultat från år 2015 till år 2016.

Med hänvisning till fastställda regler för överföring av resultat vid årsbokslut (BUN §
104/2003 och § 59/2010) har förvaltningen sammanställt utfallet av 2015 års resultat.
Barn- och utbildningsnämndens beslutade regelverk är framarbetat utifrån Regler för
styrning och kontroll i Gotlands kommun, den del som avser Hantering av årets
resultat. Enligt barn- och utbildningsnämndens regelverk gäller, att av överskott på
enhetsnivå får 10 procent, dock högst 50 000 kronor, överföras till nästkommande år.
Förvaltningens förslag till beslut avser endast hantering av överskott i 2015 års bokslut,
totalt 654 000 kronor. Något förslag till överföring av underskott föreligger inte.
Förvaltningen föreslår således, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens regler för
Överföring av resultat vid årsbokslut, att 654 000 kronor av 2015 års överkott överförs
till år 2016. Finansiering föreslås ske med nämndens egna kapital.
Arbetsutskottets förslag i enlighet med förvaltningen att nämnden beslutar att anvisa
654 000 kronor ur barn- och utbildningsnämndens Eget kapital för överföring av
resultat från år 2015 till år 2016.
Yrk anden

Brittis Benzler (V) föreslog att begäran om att nyttja eget kapital inges till regionstyrelsen i
enlighet med regionfullmäktiges beslut.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit gillande.
Ärendet föredrogs av ekonomistrateg Elisabeth Österdahl.
NOTERING.
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 april att nämnderna ska begära medgivande
från regionstyrelsen för att få disponera eget kapital 2016. Protokollet var vi BUNs sammanträdet inte
justerat.
Expedieras: Regionstyrelsen/ledningskontoret

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Elisabeth Österdahl

Ärendenr BUN 2016/72
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 30 mars 2016

Barn- och utbildningsnämnden

Överföring av resultat inom BUN 2015
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anvisa 654 000 kronor ur
nämndens Eget kapital för överföring av resultat från 2015 till 2016.
Sammanfattning

Med hänvisning till fastställda regler för överföring av resultat vid årsbokslut
(BUN § 104/2003, 59/2010) har förvaltningen sammanställt utfallet av 2015
års resultat. Barn- och utbildningsnämndens beslutade regelverk är framarbetat
med Regler för styrning och kontroll i Gotlands kommun - den del som avser
”Hantering av årets resultat” som underlag.
Enligt barn- och utbildningsnämndens regelverk gäller, att av överskott på
enhetsnivån får 10 procent, dock högst 50 000 kr överföras till nästkommande
år.
Förslag till beslut avser endast hantering av överskott i 2015 års bokslut, totalt
654 000 kr.
Något förslag till överföring av underskott föreligger inte.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden, i enlighet med Barn- och
utbildningsnämndens regler för ”Överföring av resultat vid årsbokslut”,
överför 654 000 kr av 2015 års överskott till 2016.
Förvaltningen föreslår också att finansiering sker med nämndens egna kapital.

Elisabeth Österdahl
Strateg

Besöksadress Visborgsallén 19

Anders Jolby
Förvaltningschef/utbildningsdirektör

E-post registrator-bun alt gvn@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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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/7
24 augusti 2016

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2017-2019
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Budgetramar för nämnderna justeras enligt förslag.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Serviceförvaltningens internpriser är oförändrade år 2017.

Regionfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget 2017-2019 den 20 juni
2016 § 90. Efter beslutet kvarstår ett antal poster där beslut är taget på en
övergripande nivå men där ledningskontoret skulle återkomma med förslag på hur
nämndernas budgetramar ska justeras.
Det som återstår är fördelning av personalkostnadskompensation, fördelning av
medel för satsningar på jämställdhet och bristyrken, justering av budgetramar till följd
av sänkt internränta samt eventuella justeringar av nämndernas ramar till följd av
förändring av serviceförvaltningens internpriser.
Förslag finns framtaget hur nämndernas ramar ska justeras samt ett förslag om att
serviceförvaltningens internpriser lämnas oförändrade år 2017.
Bedömning
Personalkostnadskompensation 2017

I budget 2017 beslutades att sätta av 58 mkr för personalkostnadskompensation,
dessutom finns i särskilt ärende, ”Handlingsplan för lönebildning inklusive
handlingsplan för jämställda löner”, ett förslag till treårig handlingsplan med en
satsning på 10 mkr årligen för jämställda löner och 3 mkr årligen för satsningar på
bristyrken.
Löneöversynen 2016 genomfördes under våren och sommaren med alla fack utom
Kommunal. Mot bakgrund av den kärva ekonomiska situationen är utfallet 2015 och
2016 bland de lägre i landet (Kommunal borträknat). De fackliga organisationerna
har uttryckt starkt missnöje och i vissa fall helt frånträtt förhandlingarna.
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Kommunal har tecknat ett treårigt avtal som löper till 2019-04-30. I avtalet finns en
stark prioritering av undersköterskor, framförallt 2016. I avtalskonstruktionen har
man kopplat utfallet 2017 och 2018 till industrimärket + ett extra påslag för
undersköterskor. Löneöversyn för 2016 kommer att genomföras under hösten.
Avtalet ligger betydligt över det utrymme som finns avsatt men hur stort utfallet blir
kan inte redovisas då överläggningar pågår om vilka som ska definieras som
undersköterskor.
Avtalen för läkarförbundet, lärarfacken och allmänkommunal verksamhet (SSR,
Vision och Ledarna) löper ut 2017-03-31. Övriga fack har avtal som löper över 2017.
De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (serviceförvaltningen och delar av
teknikförvaltningen) har ej tagits med i fördelningen av personalkostnadsutrymme.
De kompenseras via möjligheten att höja priserna. Från 2017 bildar ledningskontoret
och serviceförvaltningen en ny sammanslagen förvaltning. Den nya förvaltningens
grad av anslagsfinansiering är ännu inte beslutad.
Förslag till fördelning av medel för personalkostnadsuppräkning 2017

I förslaget har en smärre prioritering gjorts för socialnämnden mot bakgrund av
Kommunals avtal.
Nämnd/styrelse

Tkr

Regionstyrelsen

1 150

Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

1 091

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen

739

Byggnadsnämnden

650

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

490

Kultur- och fritidsnämnden

1 080

Barn- och utbildningsnämnden

14 220

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

3 480

Socialnämnden

18 300

Hälso- och sjukvårdsnämnden

16 800

Summa

58 000

Förslag till fördelning av medel för satsningar på jämställdhet och bristyrken 2017
Jämställdhet

Flera av grupperna som föreslås prioriteras kan motiveras både utifrån jämställdhet
och som bristyrke. Det finns flera identifierade yrkesgrupper som behöver satsas på
än de som föreslås prioriteras 2017. Nya analyser och ställningstagande till
jämställdhetsprioriteringar får göras inför budget 2018 och 2019.
Nämnd

Tkr

Kategorier

Socialnämnden

5 000

Socialsekreterare, biståndsbedömare, enhetschefer
äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade,
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor

Hälso- och sjukvårdsnämnden

5 000

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och
biomedicinska analytiker

Summa

10 000

Bristyrken

Skolledare är svårrekryterade men kan idag inte placeras in bland bristyrkena. De
statliga inspelen i lönebildningen inom skolområdet riskerar dock att få en negativ
effekt på möjligheten att rekrytera och behålla skolledare när alternativ utan
chefsansvar kan ge samma lön. Region Gotland har fr.o.m. höstterminen 2016
möjlighet att rekvirera statliga medel om 13 mkr för det så kallade lärarlönelyftet .
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För att få en mer önskvärd lönestruktur inom BUN och GVN bör en satsning göras
på skolledare.
Läkare har länge varit ett bristyrke. Det går inte att konkurrera med hyrläkarlönerna
men för att kunna konkurrera med landsting krävs en satsning på läkarlöner.
Inom samhällsbyggnad har bygglovssidan länge haft svårt att både rekrytera och
behålla medarbetare. Lönekonkurrens är en faktor som påverkat. En satsning inom
denna verksamhet bedöms som nödvändig.
Vissa ingenjörsgrupper inom tekniska nämnden bedöms också som bristyrke
Inom regionstyrelsens ansvarsområde finns vissa specialistfunktioner inom IT,
upphandling och HR.
Nämnd

Tkr

Kategorier

Regionstyrelsen

110

Specialistfunktioner

Byggnadsnämnden

460

Bygglovsinspektörer,
bygglovshandläggare,
arkitekt/ingenjör

Tekniska nämnden

190

Ingenjörer

Barn- och utbildningsnämnden

770

Skolledare

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

140

Skolledare

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

1 330

Läkare

3 000

Någon lönestatistik för riket, 2016, kommer inte att vara tillgänglig förrän nästa vår.
En översiktlig omvärldsspaning ger dock vid handen att lönenivån i övriga kommunoch landstingsvärlden ökat snabbare än på Gotland. Om man inte tar höjd för
löneökningar som kan konkurrera med omvärlden är risken överhängande att
andelen bristyrken ökar.
Internränta

I beslutet (RF 2016-06-20 § 92) om att sänka internräntan från fyra till två procent
ingick ett uppdrag att justera budgetramarna. För anslagsfinansierade enheter
påverkar inte detta det ekonomiska resultatet eftersom det är ett nollsummespel
mellan budget och kostnad. De nämnder som behöver justera sina interna priser fick
i uppdrag att se över dessa. De nämnder som behöver justera externa avgifter och
taxor fick i uppdrag att se över dem och i förekommande fall återkomma med förslag
på förändringar senast 2016-08-10.
Tekniska nämnden har inkommit med en skrivelse där nämnden föreslår att de
externa taxorna inte ska sänkas trots att internräntan sänks. Internhyrorna föreslås
sänkas till följd av den lägre internräntan. Även serviceförvaltningens priser påverkas.
Av de besparingar på 170 mnkr som ska genomföras de kommande tre åren ska
sammanlagt 50 mnkr sparas på intern service varav 20 mnkr år 2017. 17 mnkr ska
sparas på serviceförvaltningens tjänster och 3 mnkr på fastighetsförvaltningsavdelningen. Följden av besparingen på fastighetsförvaltningsavdelningen är att
internhyran sänks med motsvarande 3 mnkr år 2017 och budgetjustering görs hos
hyresgästerna.
Serviceförvaltningen berörs av flera olika budgetbeslut, både beslut att höja priserna
och att sänka priserna, se tabell. Förslaget är att inte höja priserna inför 2017 och
avvakta den organisationsförändring som ska genomföras. Det finns ett förslag som
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just nu är ute på remiss om att anslagsfinansiera vissa av serviceförvaltningens
tjänster 2017. Därmed behålls övriga nämnders budgetramar oförändrade tillsvidare.
Serviceförvaltningen har ett besparingskrav/ avkastningskrav netto på 15,2 mnkr
2017.
Serviceförvaltningens budget 2017
Beslutad prisökning 2017 netto

4 100 tkr

Avkastningskrav beslut i budget 2016

-1 000 tkr

Förändrad prismodell gemensamma
tjänster, SF:s del

1 400 tkr

Besparing intern service

-17 000 tkr

Lägre internränta

-661 tkr

Lägre internhyra SF totalt

-2 074 tkr

Summa nettobesparing 2017

-15 235 tkr

Förändring av budgetramar

Minustecken (-) betyder att nämnd får minskad budgetram
Nämnd

Personalkostnads Sänkning
av
kompensation
internränta
totalt

Regionstyrelsen/ledningskontoret
Regionstyrelsen/serviceförvaltningen*
Tekniska
nämnden/teknikförvaltningen
Tekniska nämnden/räddningstjänsten
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Sänkning
av hyra till
följd av
lägre
internränta

Sänkning av
hyra till följd
av besparing
intern service

1 260

-192

-301

-35

0

-661

-1 856

-218

1 281

-6 502

-651

-76

739

-376

-220

-26

1 110

-54

-189

-22

490

-6

-136

-16

1 080

-273

-1842

-216

14 990

-1 309

-6 839

-802

3 620

-377

-2 498

-293

Socialnämnden

23 300

-239

-5 120

-600

Hälso- och sjukvårdsnämnden

23 130

-1 672

-5 932

-696

0

-422

0

0

71 000

-12 083

-25 584

-3 000

Finansförvaltningen
Summa
*kvittas mot övriga poster, se tabell nedan

Beslutsunderlag

RF § 90 2016-06-20, Strategisk plan och budget 2017-2019
RF § 92 2016-06-20, Internränta 2017
RS § 119 2016-06-02, Handlingsplan för jämställda löner 2016-2018

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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och La ndsting

Avd för vård och omsorg

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 10/201 6

Vårt dnr
16/00001

2016-06-10

Kommunstyrelserna
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Rekommendation om finansiering av nationell
stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Dnr 16/02966

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den I 0
juni 2016 beslutat
a tt rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion

på SKL till stöd för utveckl ingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
a tt under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting framtida

finansiering av en nationell stödfunktion.
Bakgrund

Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på nationel l nivå som
syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskaps baserad och jämlik socialtjänst
upphör efter 2016. Detta gäll er bl.a. stödet till utvecklingen av de regionala
samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, utvecklingen av
gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och
utvecklingsstöd till den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten (NSK-S). För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå behöver
finansieringen av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016.
Genom fortsatt samarbete på nationell nivå underlättas det kommunala arbetet för
utveckling av en evidensbaserad praktik. Programråden underlättar bl.a. utveckling
av kunskap och spridning och implementering av nationella kunskapsstöd.
Kommunernas medverkan i NSK-S bidrar till att lokala behov på ett systematiskt sätt
når de statliga myndigheterna.
SKL och dess medlemmar behöver til lsammans ta fram en långsiktig plan för stöd
til l utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst som är
oberoende av statens prioriteringar. En långsiktig plan skulle innebära att
kommunerna gemensamt identifierar och långsiktigt säkerställ er inriktning och

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn : växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50

info@skl.se, Org nr. 222000-0315, www.skl.se

2016-06-10

'

Sveriges
Kommuner
och Landsting

Vårt dnr
Dnr 16/02966

finansiering för de verksamheter och funktioner man vi ll samordna och samverka
kring nationellt med stöd av SKL.
Sveriges Kommuner och Landsting

Ml{~
Lena Micko
Ordförande

••

Sveriges
Kommuner
och Landsting

REKOMMENDATION
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Vård och omsorg
Niklas Eriksson

Rekommendation om finansiering av nationell
stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Detta underlag beskriver den utmaning socialtjänsten står inför 2017 när den stat! iga
finansieringen av olika nationella aktiviteter som syftar till att stötta utvecklingen av
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör. I underl aget föreslås SKL att
rekommendera kommunerna att gemensamt finansiera ett fortsatt stöd ti ll en nationell
stödfunktion på SKL som arbetar med att stärka systemet för lokal, regional och
nationell kunskapsstyrning med målet om en evidensbaserad praktik inom
socialtjänsten. Kansliet föreslår att kommunerna i ett första steg finansierar en
nationell stödfunktion under 2017-2018 som upprätthåller det arbete som pågår och
tillsammans med SKL, och i samråd med landsting och regioner, tar fram en
långsiktig plan för stöd till utveck lingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
soc ial tjänst.
Sammanfattning
Bakgrund:

•

•

•

Det är sista året med överenskommelsen om en evidensbaserad praktik inom
social tjänsten - det stöd som ges genom SKL till bl.a. uppbyggnaden av NSKS och utvecklingen av programråd tillsammans med landsting och regioner
upphör.
Regeringen har. med stöd från SKL. valt att gå från riktade till mer generella
statsbidrag. Kommunerna behöver därmed själva prioritera att finansiera en
nationell stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad
socialtjänst.
Genom fortsatt kommunalt samarbete på nationell nivå skapas bättre
förutsättningar för utvecklingen av kunskapsstyrningen och en evidens baserad
praktik - i enlighet med kongressens inriktningsmål gällande utvecklingen av
kunskapsstyrningen och en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Förslag:

•

•

Kansliet föreslår SKL att rekommendera kommunerna att under 2017-2018
tillsammans finansiera en stödfunktion på SKL som fortsätter arbetet med att
ge stöd till uppbyggnaden av SK-S och utvecklingen av programråd
tillsammans med landsting och regioner. Stödfunktionen beräknas kosta 3.4
mkr per år och föreslås fördelas efter samma princip som medlemsavgiften.
Kansliet föreslår att SKL och kommunerna, i sam råd med landsting och
regioner, under perioden 20 17-2018 tar fram en långsiktig plan för skapandet
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av ett behovsanpassat och ändamålsenligt utvecklingsstöd oberoende av
statens prioriteringar
Förslaget har förankrats i:

•
•
•

Socialchefsnät verket
NSK-S - Nationella samverkansgruppenför kunskapsstyrning inom
socialtjänsten
Nätverket för regionala samverkans och stödstrukturer

Bakgrund

Utredningen Evidensbaserad praktik i socialtjänsten till nyllaför brukaren (2008)
pekade 2008 på behovet av långsiktiga insatser fö r kunskapsutveckling inom
socialtjänstens område - med målet om en evidensbaserad praktik. Utredaren menade
att statens stöd är kortsiktigt och att insatser behövdes på lokal, regional och nationell
nivå för att stärka kunskapsbas och möjl igheter till kunskapsstyrning inom
socialtj änsten. Utredningen pekade bl.a. på behovet av mer fo rskning och utredning av
det sociala arbetet, bättre förutsättningar för professionen att utveckla kunskapsbasen,
struktur för uppföljning och ett tydligare brukarpcrspekti v. Utredn ingen fick medhåll
från SKL som menade att ett mer långsiktigt stöd behövdes för utveck lingen av en
evidensbaserad praktik, en förutsättning som lyftes var bl.a. att ett mer långsiktigt stöd
till FoU-verksamheterna behövdes.
Under 20 10 träffades överenskommelsen Plattform för arbetet med en evidensbaserad
praktik mellan SKL och staten där ett antal förutsättningar för att stötta utvecklingen
av en evidensbaserad praktik lyftes, bl.a. behovet av systematiska kunskapsöversikter,
standardiserade bedömn ingsmetoder och spridning av information om
forskningsresultat. Den regionala nivån behövde utvecklas för att stötta den lokala
nivån. Det behövdes ett praktiskt verksam hetsstöd på regional nivå som gav stöd till
utveck ling, implementering och spridning av kunskap. Detta resulterade i ett antal
överenskommelser inom olika områden såsom äldre och psykisk hälsa. och sedan till
ett övergripande stöd till utveck lingen av den regionala nivåns arbete genom
överenskommelsen om en evidensbaserad praktik.
SKL tog 20 I 2 fram ett positionspapper kring vad som behövde göras fö r att arbeta
mot en evidensbaserad praktik inom socialtj änst och hälso- och sjukvård. SKL pekade
i pappret på att forskni ngen kring det sociala arbetet behövde stärkas och att det
behövdes dialog och samverkande insatser mellan kommun, landsting och stat för att
stödja utvecklingen mot en evidensbaserad praktik. SKL:s kongress beslutade i
november 2015 om ett inriktningsmål gällande att "verka för en utvecklad
kunskapsstyrning inom socia ltjänsten som bygger på evidensbaserad praktik".
Kunskapsstyrning omfallar de samspelande delarna:
•

Kunskapsstöd.
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Sröd till upp/Mjning (inklusive Öppna jämförelser) och analys
Sröd till ufveckling
Ledning och styrning

Vägledande för det som ska göras nationellt gemensamt är att det kompletterar och
stödjer det som behöver göras på regional och lokal nivå.
Under slutet av 2014 ombildades gruppen NSK-S - nationell samverkans grupp för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Den är idag en viktig arena för frågor som rör
utvecklingen av strukturer för kunskapsstyrning och en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst. Den består idag av socialchefer med mandat från samtliga län,
några representanter från läns- och regionförbunden, samverkansorganisationen for
FoU-verksamheterna - FoU Välfärd, och de nio kunskapsstyrande myndigheter som
ingår i rådet för styrning med kunskap (vanl igtvis är Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten, SBU, Forte representerade, de andra vid behov).
NSK-S är en mötesplats på nationell nivå mel lan ovan nämna aktörer, NSK-S arbetar
med frågor som rör kunskapsutveckling och med olika samarbetsformer på nationell
nivå som syftar till en ökad kunskapsutveckli ng, ett til lgängl iggörande av kunskap och
spridning. Detta kan exempel vis vara genom att starta så kal lade programråd och
kompetensgrupper för olika frågor. Gruppen har tagit initiativ ti ll starten av
gemensamma programråd med hälso- och sjukvården inom psyk isk hälsa och är nu
drivande i att arbeta med kunskapsutveck ling och spridning av kunskap kring stöd ti ll
ensamkommande barn och unga. När nationella riktlinjer ska tas fram kontaktar
socialstyrelsen NSK-S och NSK (motsvarande inom hälso- och sjukvården) för
nominering av experter. Gruppen har även framåt potential att bereda lokalt
förankrade underlag till Huvudmannagruppen och SKL i det nationella arbetet med en
sammanhåll en och långsiktig kunskapsstyrning.
Finansieringen av SKLs stödfunktion upphör efter 2016

Under 2016 avslutas den statliga finansieringen av bl.a. utvecklingen av de regionala
samverkans- och stödstrukturerna, regionala utveck lingsledare, utvecklingen av
gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd
till NSK-S. För fortsatt utvecklingsstöd behöver finansiering säkras efter 2016. Detta
arbete är en förutsättning för att kommunerna ska kunna föra dialog och samverka
med häl so- och sjukvården och myndigheter kring kunskapsutveckling och
kunskapsstyrning på nationell nivå - vilket lyfts i det av SKL antagna
positionspapperet kring en evidensbaserad praktik som en viktig fråga. Det innebär
även ett slut på det stöd som ges ti ll gemensamt utvecklingsarbete kring exempelvis
ensamkommande barn och unga och genom programråd til lsammans med landsting
och regioner inom psykisk hälsa.
Genom fortsatt samarbete på nationell nivå underlättas det kommunala arbetet för
utveckling av en evidensbaserad praktik. Programråden underlättar bl.a. utveckling av
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kunskap och spridning och implementering av nationella kunskapsstöd.
Kommunernas medverkan i NSK-S bidrar till att lokala behov på ett systematiskt sätt
når de statliga myndigheterna. Kommungruppen i NSK-S har även blivit en del i
arbetet med den samlade statliga kunskapsstyrningen genom att engageras i att bistå
huvudmannagruppen med underlag.
Andra utvecklingsstöd med osäker finansiering som bedrivs inom SKL til l stöd för en
mer kunskapsbaserad socialtjänst är systematisk uppföljning/Ö.J,
brukarundersökningar IFO och funktionshinderområdet och Webbkollen barn och
unga. För att kunna fortsätta att bygga en arena på nationell nivå för området
kunskapsstyrning med målet om en mer kunskapsbaserad socialtjänst behövs fortsatt
stöd.
Efter 2014 har ett flertal av de statliga satsningar som gått via SKL och avdelningen
för vård omsorg upphört. En majoritet av det stöd till utveckling inom socialtjänsten
som SKL har tillhandahållit de senaste åren har finansierats av statliga medel.
Regeringen har, med SKLs stöd, till stor grad valt att gå från riktade till generella
statsbidrag. De ändrade förutsättningarna innebär att kommunerna numera själva
måste prioritera och finansiera den gemensamma stödfunktion och det
utveck lingsarbete på nationell nivå som SKL tidigare har stöttat genom statli ga medel.
En styrka i att kommunerna finansierar det själva är att kommunerna gör sig mer
oberoende av statens prioriteringar och kan därmed kan arbeta mer långsikti gt med
egna utvecklingsområden prioriterade tillsamman s på nationel l ni vå. Detta underlättar
i nästa steg dialogen med staten kring det stöd myndigheterna ger kring exempelvis
kunskapsstöd och systematisk uppföljning.
Landstingen har på tjänstemannanivå, via landstingsdirektörsföreningen, gjort ett
ställningstagande tidigare i år om att inför 2017 långsiktigt och tillsvidare finansiera
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan för hälso- och
sjukvården. En del i detta är att befästa den nationella programrådsstrukturen, med en
garanterad finansieringsnivå på 7 miljoner kronor per år, som en avgörande
grundstruktur inom kunskapsstödsområdet. En annan del är att etablera ett
sammanhållet stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys av häl so- och
sjukvårdens kvalitet och effektivitet, med en garanterad finansieringsni vå på 30
miljoner kronor per år. Inom ramen för ställningstagandet hanteras också en
grundfinansieringsnivå för Nationella kvalitetsregister på 100 miljoner kronor per år,
till svidare. Ärendet om en sammanhållen struktur för kunskapsstyming bereds i
sjukvårdsdelegationen den 19 maj, för slutgiltigt beslut om en rekommendation till
landsting och regioner i SKL:s styrelse den I 0 juni. Genom att etablera en
ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på
olika ni våer i systemet skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad och jämlik
vård av hög kvalitet.
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Förslag till rekommendation

Kansliet fö reslår SKL att rekomm endera kommunerna att tillsammans fi nansiera en
nati onell stödfunkti on på SKL fö r utveck lingen av en mer kunskapsbaserad
socialtjänst, i samverkan med motsvarande funkti on fö r landsting och regioner.
Stödfu nktionen arbetar i det fö rsta steget främst med området kunskapsstöd.
Nationellt stöd till utveckl ing inom övriga områden; uppfö lj ning och analys,
utveckling och ledning och styrni ng är även det efterfrågat på sikt.

•

Kansliet föreslår SKL att rekommendera kommunerna att under 2017-2018
tillsammans finan siera en stödfunktion på SKL som fortsätter arbetet med
att ge stöd till uppbyggnaden av NSK-S och utvecklingen av programråd
tillsammans med landsting och regioner.

Då de riktade statsbidragen på området upphör 20 17 kommer kom munerna att själva
behöva finansiera det utvecklingsarbctc som startats på nati onell ni vå med bl.a.
uppbyggnaden av NS K-S och utvecklingen av nati onell a programråd tillsammans med
landsting och regioner. Kostanden beräknas till 3.4 mkr per år. Kansli ets fö rslag är att
fö rdelningen av kostanden bygger på samma princip som medlemsavgiften.

•

Kansliet föreslår att SKL och kommunerna, i samråd med land sting och
regioner, under perioden 2017-2018 tar fram en långsiktig plan för skapandet
av ett behovsanpassat och ändam ålsenligt utvecklin gsstöd oberoende av
statens prioriteringar.

Under perioden 2017-20 18 föres lår kansliet att SKL och kommunerna, i samråd med
landsting och regioner, tar fram en långsikti g och politiskt fö rankrad plan fö r att bygga
upp ett långsiktigt, behovsanpassat och ändamålsenli gt utvecklingsstöd på nationell
nivå ti ll stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Det första
steget syftar till att upprätthåll a det arbete som startats på nati onell ni vå, det andra
syftar till att utarbeta en långs iktig plan för utveckli ngen inom om rådet i enlighet med
positionspapper och kongressens inriktningsmål som förhåll er sig till de ändrade
förutsättningarna med generella statsbidrag.
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Mall
Att fördela
Per invånare exkl 10%
Per invånare med 10%

Bef exkl >200 000
Bef storstäder
Kod
riket
0114
0115
0117
0120
0123
0125
0126
0127
0128
0136
0138
0139
0140
0160
0162
0163
0180
0181
0182
0183
0184
0186
0187
0188
0191

Kommun
Summa
UPPLANDS VÄSBY
VALLENTUNA
ÖSTERÅKER
VÄRMDÖ
JÄRFÄLLA
EKERÖ
HUDDINGE
BOTKYRKA
SALEM
HANINGE
TYRESÖ
UPPLANDS-BRO
NYKVARN
TÄBY
DANDERYD
SOLLENTUNA
STOCKHOLM
SÖDERTÄLJE
NACKA
SUNDBYBERG
SOLNA
LIDINGÖ
VAXHOLM
NORRTÄLJE
SIGTUNA

3 400 000
0,35
0,32

Befolkning 2015

tot summa

7 835 729
2 002 689

2 764 170
635 830

Befolkning 2015
9 838 418
42 422
32 364
41 944
40 997
72 244
26 915
104 999
89 374
16 398
83 492
46 019
25 691
10 079
68 015
32 469
70 062
923 158
93 076
97 808
45 761
76 063
46 245
11 402
58 478
44 599

Avgift
3 399 800
15 000
11 400
14 800
14 500
25 500
9 500
37 000
31 500
5 800
29 500
16 200
9 100
3 600
24 000
11 500
24 700
293 100
32 800
34 500
16 100
26 800
16 300
4 000
20 600
15 700

0192
0305
0319
330
331
0360
0380
0381
0382
0428
0461
0480
0481
0482
0483
0484
0486
0488
0509
0512
0513
0560
0561
0562
0563
0580
0581
0582
0583
0584
0586
0604
0617
0642
0643
0662

NYNÄSHAMN
HÅBO
ÄLVKARLEBY
KNIVSTA
HEBY
TIERP
UPPSALA
ENKÖPING
ÖSTHAMMAR
VINGÅKER
GNESTA
NYKÖPING
OXELÖSUND
FLEN
KATRINEHOLM
ESKILSTUNA
STRÄNGNÄS
TROSA
ÖDESHÖG
YDRE
KINDA
BOXHOLM
ÅTVIDABERG
FINSPÅNG
VALDEMARSVIK
LINKÖPING
NORRKÖPING
SÖDERKÖPING
MOTALA
VADSTENA
MJÖLBY
ANEBY
GNOSJÖ
MULLSJÖ
HABO
GISLAVED

27
20
9
16
13
20
210
41
21
8
10
54
11
16
33
101
34
12
5
3
9
5
11
21
7
153
136
14
42
7
26
6
9
7
11
29

439
251
239
819
562
487
003
772
484
918
609
119
673
414
455
882
078
035
233
651
837
316
520
215
744
144
863
262
870
396
543
525
509
145
231
182

9
7
3
5
4
7
66
14
7
3
3
19
4
5
11
35
12
4
1
1
3
1
4
7
2
54
48
5
15
2
9
2
3
2
4
10

700
100
300
900
800
200
700
700
600
100
700
100
100
800
800
900
000
200
800
300
500
900
100
500
700
000
300
000
100
600
400
300
400
500
000
300

0665
0680
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0760
0761
0763
0764
0765
0767
0780
0781
0821
0834
0840
0860
0861
0862
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0980
1060
1080
1081
1082
1083
1214
1230

VAGGERYD
JÖNKÖPING
NÄSSJÖ
VÄRNAMO
SÄVSJÖ
VETLANDA
EKSJÖ
TRANÅS
UPPVIDINGE
LESSEBO
TINGSRYD
ALVESTA
ÄLMHULT
MARKARYD
VÄXJÖ
LJUNGBY
HÖGSBY
TORSÅS
MÖRBYLÅNGA
HULTSFRED
MÖNSTERÅS
EMMABODA
KALMAR
NYBRO
OSKARSHAMN
VÄSTERVIK
VIMMERBY
BORGHOLM
GOTLAND
OLOFSSTRÖM
KARLSKRONA
RONNEBY
KARLSHAMN
SÖLVESBORG
SVALÖV
STAFFANSTORP

13
133
30
33
11
26
16
18
9
8
12
19
16
9
87
27
5
6
14
13
13
9
65
19
26
36
15
10
57
13
65
28
31
17
13
23

368
266
407
478
216
827
776
495
307
420
278
593
109
775
979
601
803
965
606
855
107
062
548
752
460
008
368
658
394
138
241
620
838
123
619
117

4
47
10
11
4
9
5
6
3
3
4
6
5
3
31
9
2
2
5
4
4
3
23
7
9
12
5
3
20
4
23
10
11
6
4
8

700
000
700
800
000
500
900
500
300
000
300
900
700
400
000
700
000
500
200
900
600
200
100
000
300
700
400
800
200
600
000
100
200
000
800
200

1231
1233
1256
1257
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1270
1272
1273
1275
1276
1277
1278
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1290
1291
1292
1293
1315
1380
1381
1382
1383

BURLÖV
VELLINGE
ÖSTRA GÖINGE
ÖRKELLJUNGA
BJUV
KÄVLINGE
LOMMA
SVEDALA
SKURUP
SJÖBO
HÖRBY
HÖÖR
TOMMELILLA
BROMÖLLA
OSBY
PERSTORP
KLIPPAN
ÅSTORP
BÅSTAD
MALMÖ
LUND
LANDSKRONA
HELSINGBORG
HÖGANÄS
ESLÖV
YSTAD
TRELLEBORG
KRISTIANSTAD
SIMRISHAMN
ÄNGELHOLM
HÄSSLEHOLM
HYLTE
HALMSTAD
LAHOLM
FALKENBERG
VARBERG

17
34
14
9
14
30
23
20
15
18
14
15
13
12
12
7
16
15
14
321
116
43
137
25
32
28
43
82
19
40
50
10
96
24
42
60

423
606
051
833
957
077
308
426
165
467
973
974
145
503
915
191
902
167
401
970
682
867
556
574
352
961
323
372
079
655
960
501
641
154
849
848

6
12
5
3
5
10
8
7
5
6
5
5
4
4
4
2
6
5
5
102
41
15
48
9
11
10
15
29
6
14
18
3
34
8
15
21

100
200
000
500
300
600
200
200
300
500
300
600
600
400
600
500
000
400
100
200
200
500
500
000
400
200
300
100
700
300
000
700
100
500
100
500

1384
1401
1402
1407
1415
1419
1421
1427
1430
1435
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1452
1460
1461
1462
1463
1465
1466
1470
1471
1472
1473
1480
1481
1482
1484
1485

KUNGSBACKA
HÄRRYDA
PARTILLE
ÖCKERÖ
STENUNGSUND
TJÖRN
ORUST
SOTENÄS
MUNKEDAL
TANUM
DALS-ED
FÄRGELANDA
ALE
LERUM
VÅRGÅRDA
BOLLEBYGD
GRÄSTORP
ESSUNGA
KARLSBORG
GULLSPÅNG
TRANEMO
BENGTSFORS
MELLERUD
LILLA EDET
MARK
SVENLJUNGA
HERRLJUNGA
VARA
GÖTENE
TIBRO
TÖREBODA
GÖTEBORG
MÖLNDAL
KUNGÄLV
LYSEKIL
UDDEVALLA

79
36
36
12
25
15
15
8
10
12
4
6
28
40
11
8
5
5
6
5
11
9
9
13
33
10
9
15
13
10
9
547
63
42
14
54

015
519
919
681
458
303
011
976
204
454
782
494
722
107
158
751
642
591
760
238
620
605
147
111
872
472
362
633
132
955
249
558
263
639
438
071

27
12
13
4
9
5
5
3
3
4
1
2
10
14
3
3
2
2
2
1
4
3
3
4
11
3
3
5
4
3
3
173
22
15
5
19

900
900
000
500
000
400
300
200
600
400
700
300
100
100
900
100
000
000
400
800
100
400
200
600
900
700
300
500
600
900
300
800
300
000
100
100

1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1715
1730
1737
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1814
1860
1861
1862
1863
1864

STRÖMSTAD
VÄNERSBORG
TROLLHÄTTAN
ALINGSÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
ÅMÅL
MARIESTAD
LIDKÖPING
SKARA
SKÖVDE
HJO
TIDAHOLM
FALKÖPING
KIL
EDA
TORSBY
STORFORS
HAMMARÖ
MUNKFORS
FORSHAGA
GRUMS
ÅRJÄNG
SUNNE
KARLSTAD
KRISTINEHAMN
FILIPSTAD
HAGFORS
ARVIKA
SÄFFLE
LEKEBERG
LAXÅ
HALLSBERG
DEGERFORS
HÄLLEFORS
LJUSNARSBERG

12
38
57
39
108
23
12
24
38
18
53
8
12
32
11
8
11
4
15
3
11
8
9
13
89
24
10
11
25
15
7
5
15
9
7
4

837
258
082
557
234
419
563
027
923
709
539
969
678
461
808
517
915
031
344
659
378
951
850
221
204
232
584
817
814
343
506
676
489
574
061
933
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13
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38
8
4
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13
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18
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4
3
4
1
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1
4
3
3
4
31
8
3
4
9
5
2
2
5
3
2
1
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1904
1907
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2026
2029
2031
2034
2039
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2080
2081
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2083
2084
2085
2101
2104
2121
2132
2161

ÖREBRO
KUMLA
ASKERSUND
KARLSKOGA
NORA
LINDESBERG
SKINNSKATTEBERG
SURAHAMMAR
KUNGSÖR
HALLSTAHAMMAR
NORBERG
VÄSTERÅS
SALA
FAGERSTA
KÖPING
ARBOGA
VANSBRO
MALUNG
GAGNEF
LEKSAND
RÄTTVIK
ORSA
ÄLVDALEN
SMEDJEBACKEN
MORA
FALUN
BORLÄNGE
SÄTER
HEDEMORA
AVESTA
LUDVIKA
OCKELBO
HOFORS
OVANÅKER
NORDANSTIG
LJUSDAL

144
21
11
30
10
23
4
9
8
15
5
145
22
13
25
13
6
9
10
15
10
6
7
10
20
57
51
11
15
22
26
5
9
11
9
18
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235
449
518
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340
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792
275
036
255
506
819
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299
777
746
048
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009
199
639
322
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426
477
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995
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7
3
10
3
8
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3
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5
2
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7
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2
3
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5
3
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3
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3
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GÄVLE
SANDVIKEN
SÖDERHAMN
BOLLNÄS
HUDIKSVALL
ÅNGE
TIMRÅ
HÄRNÖSAND
SUNDSVALL
KRAMFORS
SOLLEFTEÅ
ÖRNSKÖLDSVIK
RAGUNDA
BRÄCKE
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STRÖMSUND
ÅRE
BERG
HÄRJEDALEN
ÖSTERSUND
NORDMALING
BJURHOLM
VINDELN
ROBERTSFORS
NORSJÖ
MALÅ
STORUMAN
SORSELE
DOROTEA
VÄNNÄS
VILHELMINA
ÅSELE
UMEÅ
LYCKSELE
SKELLEFTEÅ
ARVIDSJAUR

99
38
25
26
36
9
18
25
97
18
19
55
5
6
14
11
10
7
10
60
7
2
5
6
4
3
5
2
2
8
6
2
120
12
72
6
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495
019
008
776
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786
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405
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776
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041
237
961
071
455
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779
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118
933
503
745
580
848
831
943
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ARJEPLOG
JOKKMOKK
ÖVERKALIX
KALIX
ÖVERTORNEÅ
PAJALA
GÄLLIVARE
ÄLVSBYN
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HAPARANDA
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5
3
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18
8
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1
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Län/kommun

Namn

Västernorrland/Kramfors
Västernorrland/Kommunförbundet
Skåne/Helsingborg
Skåne/Landskrona
Skåne/Kommunförbundet
Skåne/Kommunförbundet
Västra Götaland/GR Alingsås
Västra Götaland/GR kommunförbundet
Västra Götaland/Skaraborg/Falköping
Västra Götaland/Skaraborg/Kommunförbundet
Västra Götaland/Sjuhärad/Svenljunga
Västra Götaland/Sjuhärad/Kommunförbundet
Västra Götaland/Fyrbodal/Sotenäs
Västra Götaland/Fyrbodal/Kommunförbundet
Västra Götaland/Fyrbodal/Kommunförbundet
Blekinge/Karlskrona
Blekinge/Blekinge kompetenscentrum
Blekinge/Blekinge kompetenscentrum
Kalmar/Borgholm
Kalmar/Regionförbundet
Stockholm/Nordväst/Upplands-Bro
Stockholm/Södertörn/Nynäshamn
Stockholm/Kommunförbundet
Värmland/Kristinehamn
Värmland/Region
Halland/Varberg
Halland/Region
Halland/Region
Örebro/Degerfors
Örebro/Region
Jönköping/Aneby
Jönköping/FoUrum
Gävleborg/Gävle
Gävleborg/Region
Sörmland/Eskilstuna
Sörmland/Region
Östergötland/Norrköping
Östergötland/Region
Kronoberg/Ljungby
Kronoberg/Region
Dalarna/Avesta
Dalarna/Region
Jämtland/Härjedalen/Bräcke
Jämtland/Härjedalen/Region
Västerbotten/Skellefteå
Västerbotten/Region
Norrbotten/Kalix

Anna-Stina Fors Sjödin
Sirpa Virtanen
Britt-Marie Börjesson
Annette Lindberg Mohlin
Nicolina Fransson
Carina Lindkvist
Catharina Johansson
Elisabeth Beijer
Magnus Schedin
Jessica Ek
Ing-Marie Larsson
Gunilla Bothen
Nina Roos
Lis Palm
Lars Linden
Claes Wiridén
Mats Wennstig
Birgitta Nilsson
Ewa Ekman
Tomas Tryggvesson
Eva Folke
Charlotte Dahlbom
Anna Lindskog
Eva Lotta Lindskog
Yvonne Lennemyr
Håkan Strömberg
Per Albinsson
Gunvi Jönssön
Ingmar Ångman
Marie Gustafsson
Lena Adolfsson
Ola Götesson
Mats Collin
Ingrid Åsberg
Mehmed Hasanbegovic
Monika Agnedal
Yvonne Thilander
Mona Krispinsson
Magnus Wallinder
Annika Magnerot
Carina Johansson
Christina Wessman
Peppe Liljefjall
Lena Hallqvist
Staffan Näslund
Anita Helgesson
Anna-Lena Andersson

Norrbotten/Kommunförbund
Uppsala/Östhammar
Uppsala/Region
Västmanland/Köping
Västmanland/VKL
Gotland/Region

Ingrid Carlenius
Håkan Dahlkvist
Gudrun Tevell
Anna Bernanker
Ann Tjernberg
Anna Derwinger Hallberg

Funktion

Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Ledamot NSK-S/kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Ledamot NSK-S/kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef

Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå

Mail

Telefon

annastina.fors.sjodin@kramfors.se
sirpa.virtanen@kfvn.se
britt-marie.borjesson@helsingborg.se
annette.lindbergmohlin@landskrona.se
nicolina.fransson@kfsk.se
carina.lindkvist@kfsk.se
catharina.johansson@alingsas.se
elisabeth.beijer@grkom.se
magnus.schedin@falkoping.se
jessica.ek@skaraborg.se
ing-marie.larsson@svenljunga.se
gunilla.bothen@borasregionen.se
nina.roos@sotenas.se
lis.palm@fyrbodal.se
lars.linden@fyrbodal.se
claes.wiriden@karlskrona.se

0612 80 000
070-320 85 41
042-104707
0418-47 38 28
0728-85 48 76
0728-85 48 61
0322-61 66 49
031 335 51 94
0515-88-53 46
0500-49 72 07
0325-180 00
0706-39 59 50
0523-66 40 00
0522-44 08 20
0522-44 08 20
0455-30 44 13
0455-73 78 00
0455-73 78 00
0485-880 90
072-549 87 29
08-581 691 07
08-520 682 22
08-615 94 14
0550-886 33
054-701 10 4
0340–883 61
035-17 98 33
070-568 30 65
0586-481 00
019-602 63 61
0380-461 00
072-572 42 93
026-17 80 00
026-15 40 00
072-145 34 17
0703-38 35 55
011-15 23 03
010-103 65 41
0372-78 96 05
0470-58 80 00
0226 -64 53 11
023-77 70 60
0706-274951
063-146525
0910-73 50 00
090-165715
0923-650 00

mats.wennstig@ltblekinge.se

birgitta-a.nilsson@ltblekinge.se
ewa.ekman@borgholm.se
thomas.tryggvesson@rfkl.se
eva.folke@upplands-bro.se
charlotte.dahlbom@nynashamn.se
anna.lindskog@ksl.se
eva-lotta.lindskog@kristinehamn.se
yvonne.lennemyr@regionvarmland.se
hakan.stromberg@varberg.se
per.albinsson@regionhalland.se
Gunvi.Jonsson@regionhalland.se
ingmar.angman@degerfors.se
marie.gustafsson@regionorebro.se
lena.adolfsson@aneby.se
ola.gotesson@rjl.se
mats.collin@gavle.se
ingrid.asberg@lg.se
Mehmed.hasanbegovic@eskilstuna.se
monika.agnedal@dll.se
yvonne.thilander@norrkoping.se
mona.krispinsson@regionostergotland.se
magnus.wallinder@ljungby.se
annika.magnerot@kronoberg.se
carina.johansson@avesta.se
christina.wessman@regiondalarna.se
peppe.liljefjall@bracke.se
lena.hallquist@regionjh.se
staffan.naslund@skelleftea.se
anita.helgesson@regionvasterbotten.se
annalena.andersson@kalix.se

ingrid.carlenius@kfbd.se
Hakan.Dahlqvist@osthammar.se
gudrun.tevell@regionuppsala.se
anna.bernanker@koping.se
ann.tjernberg@vkl.se
anna.derwinger-hallberg@gotland.se

0920 - 20 54 00
0173 - 862 23
018 - 18 21 62
0221-250 00
21-39 79 40
0498-26 90 00

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/737
24 augusti 2016

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Förstudie Blått centrum Gotland
Förslag till beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att, med utgångspunkt i den färdigställda
förstudien kring Blått centrum Gotland, undersöka hur Region Gotlands
åtaganden vad gäller finansiering och personal kan lösas för den aktuella
projekttiden.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav i december 2015 ledningskontoret i uppdrag (RS §399 2015) att
medverka i framtagandet av en förstudie kring ett strukturerat samarbete mellan
Länsstyrelsen, Uppsala Universitet Campus Gotland och Region Gotland rörande
havs- och vattenfrågor på Gotland med tydlig koppling till både näringslivsutveckling
och interregionalt arbete i Östersjöregionen.
Förstudien föreslår att ett Blått Centrum Gotland ska bildas som ett
samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Uppsala
universitet. Projektet bör pågå i fem år och i huvudsak ha verksamhet på tre
områden: som regionalt kunskapscentrum, ”projektfabrik” respektive inkubator för
näringslivsutveckling på det akvatiska området. Uppsala universitet föreslås vara
formell projektägare.
Budgeten för projektet beräknas uppgå till 3,1 milj. kr årligen, varav hälften
finansieras via regionala utvecklingsmedel. Resterande kostnader delas lika mellan de
ingående parterna. Budgeten täcker en komplett verksamhet med personal, lokaler,
konferenser, workshops, kommunikation, resor med mera.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen gav i december 2015 ledningskontoret i uppdrag (RS §399 2015) att
medverka i framtagandet av en förstudie kring ett strukturerat samarbete mellan
Länsstyrelsen, Uppsala Universitet Campus Gotland och Region Gotland rörande
havs- och vattenfrågor på Gotland med tydlig koppling till både näringslivsutveckling
och interregionalt arbete i Östersjöregionen.
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En förstudie togs fram under våren 2016 och presenterades för styrgruppen 16 maj
2016. Styrgruppen (se nedan) enades om att försöka fatta beslut senast under
september månad kring om Blått centrum Gotland ska etableras eller inte.
Förstudien finns bilagd denna tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis förslår
arbetsgruppen bakom förstudien att ett Blått Centrum Gotland ska bildas som ett
samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Uppsala
universitet. Projektet bör pågå i fem år med en utvärdering under det fjärde året som
underlag för beslut om framtida verksamhet. Den första delen av perioden kan
betecknas som en uppbyggnadsfas för att därefter övergå i en driftsfas.
Basverksamheten kräver en årlig budget och ambitionen är att verksamheten kan
utvecklas och medel tillföras genom självfinansierande uppdrag.
Verksamheten föreslås indelas i tre områden:
Regionalt kunskapscentrum
• Årligen genomföra Östersjödagar i samarbete med andra institutioner, universitet
och näringar under Almedalsveckan.
• Årligen genomföra Vattendialogen riktad till den gotländska allmänheten med
intresse för vattenfrågor med aktuellt tema.
• Återkommande anordna en internationell Östersjökonferens riktad till forskare och
experter.
• Samla kunskap om frågeställningar där åtgärder behöver göras.
• Vara en aktiv part i kontakter med organisationer och näringsliv.
• Upprätta och underhålla utbildnings- och forskningskontakter.
• Kontakter med vetenskapligt råd och referensgrupp för dialog och förankring.
”Projektfabrik”
• Utveckla och ansöka om projektmedel
• Strategiskt arbete
• Näringslivsutveckling
• Partnerskap i andras projekt
Inkubatorverksamhet
• Vägledning och stöd av produktidéer
Projektet bör bemannas av medarbetare från respektive myndighet. Från Uppsala
universitet föreslås en tjänst på 80 procent som verksamhetsledare och en 20
procentig tjänst som kommunikatör. Från vardera Länsstyrelsen och Region Gotland
föreslås en 40 procentig bemanning på årsbasis. Projektets styrgrupp bör vara
likvärdig med dagens styrgrupp, dvs. rektorsråd, landshövding samt regionstyrelsens
ordförande.
Rollen som projektägare är möjlig att axlas av var och en av parterna i projektet, men
arbetsgruppens förslag är att Uppsala universitet tar det ansvaret. Bedömning är att
det är värdefullt gentemot externa intressenter, både på och utanför Gotland, att
universitetet har en framträdande roll.
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Budgeten för projektet beräknas uppgå till 3,1 milj. kr årligen, varav hälften
finansieras via regionala utvecklingsmedel. Resterande kostnader delas lika mellan de
ingående parterna. Det bör påpekas att budgeten täcker kostnaderna för en komplett
verksamhet med personal, lokaler, konferenser, workshops, kommunikation, resor
med mera. En detaljerad budget och skiss till handlingsplan presenteras i förstudien.
Inför ett beslut om start av projektet Blått Centrum Gotland upprättas ett
samverkansavtal där parternas åtagande framgår.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att förstudien är genomarbetad och att förslaget till hur
ett strukturerat långsiktigt utvecklingssamarbete mellan Länsstyrelsen, Uppsala
Universitet Campus Gotland och Region Gotland rörande havs- och vattenfrågor på
Gotland skulle kunna se ut är genomförbart. Många angelägna frågeställningar som
rör utvecklingsarbete på vattenområdet har med tydlighet blivit belysta av
sommarens ansträngda grundvattensituation. Det är dock viktigt att skilja på behov
på kort, medellång och lång sikt.
Inledningsvis bör också nämnas att regeringens rapport ”Åtgärder för en hållbar
näringslivsutveckling i Gotlands län” nämner att Blått Centrum Gotland kan ingå
som en avgränsad, men tydlig del av den forsknings- och utvecklingssatsning kring
framtidens hållbara livsmedel och havets näringar, som departementets utredare
föreslår ska etableras på Gotland. Utredaren trycker speciellt på att forskningens
närvaro bör stärkas på Gotland, inte minst tvärvetenskaplig sådan.
Preliminära uppgifter från Länsstyrelsen och Uppsala Universitet indikerar att båda
parterna kommer att fatta inriktningsbeslut under september månad. Uppsala
Universitet arbetar för närvarande för att finna den bästa formen för organisatorisk
placering och styrning av projektet. En placering inom exempelvis teknisknaturvetenskapliga fakulteten (Teknat), som har diskuterats med fakulteten i fråga,
skulle innebära en tydlig signal att universitetet inte bara ser Blått centrum som en
satsning som berör Campus Gotland, utan hela universitetet.
När det gäller projektets ekonomi, bygger förstudien på resonemanget att de tre
parterna betalar årligen 433 330 kr. Tillsammans med viss extern finansiering (ca
250 000:-/år) ger det 1 550 000 kr, som växlas upp med motsvarande summa av
regionala utvecklingsmedel till en totalbudget på 3 100 000 kr årligen.
Det är tänkt att parterna ställer tre tjänster i varierande grad (100 procent för Uppsala
Universitet, 40 procent för Länsstyrelsen respektive 40 procent för Region Gotland)
till projektets förfogande. För detta får man ersättning av projektet. Dessa tjänster
kan idag finnas inom resp. organisation eller behöva skapas. Därför kan
transfereringarna från projektet till resp. organisation se olika ut och påverkas givetvis
av lönenivåer.
För Region Gotlands del har i förstudiens räknas med återbetalning på 345 000 inkl.
OH (medellönekostnaden motsvarande 40 procent tjänst på ledningskontoret var
2015 knappa 317.000 kr exkl. OH).
Region Gotlands totalkostnad för hela projekt under fem år skulle med andra ord bli
5 x ((433 330–345 000) + 317 000) = 2 026 650 kr. Till detta kommer att 1 550 000
kr av de regionala utvecklingsmedlen måste reserveras varje år, sammanlagt 7 750 000
kr.
Mot bakgrund av det sparbeting den kommande SF-LK-förvaltningen har de
närmaste tre åren ser förvaltningen det som omöjligt att föreslå kostnadsdrivande
nysatsningar, hur angelägna utvecklingsbehoven på detta område än är.
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Ledningskontorets slutsats är att projektet bör genomföras, men finansieras på ett
sätt som inte belastar Region Gotlands ekonomi. Ledningskontoret bör därför få i
uppdrag att undersöka alternativa lösningar, som exempelvis om finansiering kan ske
via de medel som regeringen avser att tillskjuta Gotland de närmaste åren i
satsningen kring hållbar näringslivsutveckling.
Beslutsunderlag

Beslut RS §399 2015, 2015-12-16. Medverkan i förstudie kring Blått centrum
Gotland
Projektbeskrivning Blått centrum. Fastställd 2016-02-09
Finansiering av förstudie Blått centrum Gotland. Delegationsbeslut 2016-06-17
Förstudie Blått centrum Gotland. Färdigställd 2016-05-16
RS 2015/737. Förstudie Blått centrum Gotland. Ledningskontorets tjänsteskrivelse
2016-08-24
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanfattning
Arbetsgruppen föreslår att ett Blått Centrum Gotland ska bildas som ett samverkansprojekt mellan
Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Uppsala universitet. Projektet bör pågå i fem år med
en utvärdering under det fjärde året som underlag för beslut om framtida verksamhet. Den första
delen av perioden kan betecknas som en uppbyggnadsfas för att därefter övergå i en driftsfas.
Basverksamheten kräver en årlig budget och ambitionen är att verksamheten kan utvecklas och
medel tillföras genom självfinansierande uppdrag.
Handlingsplan för verksamheten:
Verksamheten indelas i tre områden
Regionalt kunskapscentrum








Årligen genomföra Östersjödagar i samarbete med andra institutioner, universitet och
näringar under Almedalsveckan
Årligen genomföra Vattendialogen riktad till den gotländska allmänheten med intresse för
vattenfrågor med aktuellt tema
Återkommande anordna en internationell Östersjökonferens riktad till forskare och experter
Samla kunskap om frågeställningar där åtgärder behöver göras
Vara en aktiv part i kontakter med organisationer och näringsliv
Upprätta och underhålla utbildnings- och forskningskontakter
Kontakter med vetenskapligt råd och referensgrupp för dialog och förankring

Projektfabrik





Utveckla och ansöka om projektmedel
Strategiskt arbete
Näringslivsutveckling
Partnerskap i andras projekt

Inkubatorverksamhet


Vägledning och stöd av produktidéer

Projektet bör bemannas av medarbetare från respektive myndighet. På Uppsala universitet tjänster
på 80 % som verksamhetsledare och 20 % kommunikatör och från vardera Länsstyrelsen och Region
Gotland 40 % bemanning på årsbasis. Projektets styrgrupp bör vara likvärdig med dagens styrgrupp,
dvs. rektorsråd, landshövding samt regionstyrelsens ordförande.
Rollen som projektägare är möjlig att axlas av var och en av parterna i projektet. Arbetsgruppens
förslag är att den rollen läggs på Uppsala universitet. Bedömning är att det är värdefullt gentemot
externa intressenter, både på och utanför Gotland, att universitetet har en framträdande roll.
Budgeten för projektet beräknas uppgå årligen till 3,1 milj. kr varav hälften finansieras via regionala
utvecklingsmedel. Resterande kostnader delas lika mellan de ingående parterna. Inför beslut om
start av projektet Blått Centrum Gotland upprättas ett samverkansavtal där parternas åtagande
framgår.
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Därför behövs Blått Centrum Gotland
Genom att bilda ett Blått Centrum Gotland skapas en strukturerad samverkan mellan Länsstyrelsen i
Gotlands län, Region Gotland samt Uppsala Universitet om utvecklingsfrågor avseende vatten på
land, vid kusten och i havet. Kontakter med lokala aktörer för dialog om behov och åtgärder är
väsentliga för att identifiera vilka insatser som bör prioriteras. Internationella samarbeten ska
eftersträvas, bl. a genom att ansöka om projekt med EU- finansiering. Myndigheterna kan
tillsammans medverka till långsiktigt hållbar utveckling och regional tillväxt där forskningsinsatser har
central betydelse.
På Gotland finns goda förutsättningar för att skapa en ny form av strukturerad samverkan mellan
Uppsala Universitet Campus Gotland, Region Gotland samt Länsstyrelsen i Gotlands län för
vattenfrågor på land, vid kusten och i havet. Genom samverkan kan nyttan bli större än om
respektive part agerar var för sig. Kontaktnätet kommer att breddas eftersom varje myndighet bidrar
med sitt eget kontaktnät inom vattenområdet. Sammantaget skapas ett bättre helhetsperspektiv på
vattenfrågorna på ön. Förutsättningarna för att nå en god samverkan och ett framgångsrikt
samarbete är också goda tack vare den geografiska närheten och de förtroendefulla kontakter som
finns mellan myndigheterna. Arbetsgruppen är övertygad om att insatserna ger större utväxling om
parterna samverkar än om alla agerar var för sig.
Genom kontakter med kommuner och samverkansorganisationer som arbetar med vattenrelaterade
frågor, har det blivit tydligt att framgångsfaktorerna bygger på att myndigheter, den lokala nivån och
forskning samverkar för att genomföra projekt som kan finansieras, förankras och öka kunskapen
inom vald frågeställning.
Uppsala universitet, andra universitet och myndigheter1 har tydliggjort att planerna på ett Blått
Centrum Gotland välkomnas som ett komplement till det som finns idag. Det ses som en lämplig
kontaktpunkt för vattenfrågor på Gotland och som en bra plattform för olika möten och dialogforum.
Alla framhåller att det ska vara en plattform med projektinriktning och aktiva åtgärder, ingen ny
administrativ nivå.
Arbetsgruppen har därför dragit slutsatsen att en formaliserad samverkan för en långsiktig
verksamhet behöver ett tydligt uppdrag och mandat. Den externa kommunikationen är viktig för att
skapa den plattform som behövs för att knyta samman olika intressenters tankar om behov av
åtgärder.
Internationella samarbetsprojekt med EU-finansiering kan inte utföras lite ”vid sidan av” de vanliga
arbetsuppgifterna. Arbetet med att upprätta ansökan kräver betydande insatser för att hitta
samarbetspartners i andra länder och det finns alltid en risk att medel inte beviljas till ansökta
projekt. Men utan ansökan - inga beviljade projektmedel. Det finns upparbetade kontakter med
aktörer inom andra länder kring Östersjön vilket gör att verksamheten inom Blått Centrum Gotland
kan bygga vidare på dessa. Projektet Grunda havsvikar (SuMBays2) är ett exempel på ett värdefullt
internationellt samarbete.

1

Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, KTH, Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, Svenska
Institutet, SLU
2
Interreg-ansökan Sustainable Management of Baltic Sea Bays med partners från Finland, Estland, Åland
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Tidigare erfarenheter av samverkan
Under 2010 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur en gotländsk kraftsamling kring
Östersjöprojekt skulle kunna genomföras och organiseras. En rapport3 presenterades för Regsam4
under 2011 där hållbar utveckling var det sammanhållande temat. I rapporten föreslogs att ett
projektkansli finansierat av myndigheterna under en provperiod om tre år (2011-2013) skulle
inrättas. Arbetsgruppen tog vidare fram en handlingsplan med statusbeskrivning över pågående
projekt och tankar om vad som skulle göras gemensamt framöver. Förslaget blev att fortsätta arbetet
i form av en arbetsgrupp under namnet Internationella projektresursen. Gruppen träffades under
2011-2012 och upphörde därefter.
Under 2014 inrättade Uppsala universitet en viktig resurs genom en tidsbegränsad tjänst som
Östersjösamordnare. Tack vare den kunde samverkan mellan myndigheterna få ny kraft. Samverkan
ledde bl. a. till en Interreg ansökan och en BONUS ansökan. Därutöver har Östersjösamordnaren
deltagit med sin kompetens i redan pågående projekt som länsstyrelsen och Region Gotland
bedriver.
En ny arbetsgrupp tillsattes 2015 på initiativ från ledarna för de tre myndigheterna. Uppdraget var
att förutsättningslöst se över möjligheten till internationella samarbeten och hur man i så fall skulle
organisera arbetet. Arbetsgruppen avgränsade sitt uppdrag till att titta på projektsamarbeten,
nationellt och internationellt, som anknyter till Östersjöstrategins första mål att rädda havsmiljön.
Arbetet utmynnade i rapporten Kraftsamling för Östersjön 2.0 och presenterades i slutet av året för
styrgruppen5.
Ur Kraftsamling för Östersjön 2.0:
”I ett längre perspektiv måste Gotland förhålla sig till frågor som rör havsmiljö på ett mer samlat sätt
än idag. Det handlar om många frågor, var och en med sin speciella koppling till Gotland: akademisk
forskning, ideella insatser, havsplanering, framtida reningstekniker, miljöskydd, jordbrukets
utveckling, blå tillväxt/nya näringar ur havet, besöksnäring, sport- och yrkesfiske, hamnfrågor och
strandförvaltning för att ta några exempel. Länsstyrelse, Uppsala universitet och Region Gotland har
alla sina givna ansvarsområden. Men det finns också många områden som bara bevakas, medan åter
andra inte bevakas alls.
Utan en samlad bevakning och utan tydligt projektägande kommer Gotland även fortsättningsvis ha
svårt att ta del av EU-finansiering på havsmiljöområdet. Gotland tillsammans med Uppsala
Universitet saknar inte på något sätt potential, kunnande eller projektidéer. Många verksamheter på
ön anknyter på ett eller annat sätt till Östersjön, vilket naturligtvis är en självklarhet för en ö mitt i
innanhavet, men ändå ett faktum som ibland är märkligt frånvarande i den offentliga debatten.”

3

Rapport avseende Kraftsamling och samarbete kring Östersjöprojekt, 2011 05 12
I samverkansgruppen Regsam ingår representanter som är knutna till det statliga uppdraget kring regional
utveckling, det vill säga Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala universitet Campus Gotland samt
Arbetsförmedlingen på Gotland
5
Styrgruppen bestod av representanter för Forum Östersjön, Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland samt
Uppsala universitet campus Gotland. Arbetsgruppen bestod representanter från samma gruppering.
4
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”Att driva ett internationellt samarbetsprojekt är arbetskrävande. Ska man dessutom finansiera det
helt eller delvis med EU-finansiering, kräver det ännu mer arbete med ansökningar, ekonomi och
återkommande redovisningar förutom själva projektarbetet som ska utföras.”

Förstudiens syfte
Med rapporten Kraftsamling för Östersjön 2.0 som underlag beslutades att genomföra en förstudie
angående bildandet av ett Blått Centrum Gotland. Direktivet6 till arbetsgruppen var att utreda
förutsättningarna för detta samt dess verksamhetsinriktning, organisation, styrning och finansiering.
Forum Östersjön avböjde att delta i arbetet med förstudien eftersom de såg ett Blått Centrum
Gotland främst som myndighetssamverkan. Deras synpunkter har inhämtats under arbetet med
förstudien.
Förstudien ska utgöra beslutsunderlag om bildande av Blått Centrum Gotland. Utgångspunkten är
enligt projektdirektivet att centret ska verka under en tre- till femårsperiod för att därefter
utvärderas och en bedömning göras angående möjligheten att eventuellt permanenta verksamheten.
Arbetsgruppen för förstudien har bestått av Gunilla Rosenqvist, Uppsala universitet Campus Gotland,
Jonas Nilsson, Region Gotland samt Karin Fager, Länsstyrelsen i Gotlands län. Christina Huhtasaari,
konsult, har upprättat förstudien.
I och med överlämnandet av förstudien Blått Centrum Gotland till styrgruppen får uppdraget anses
vara slutfört.

Bakgrund och utgångsläge
Vattenfrågan är central på Gotland.
För livet på Gotland är vattentillgången av avgörande betydelse. Den styr - och begränsar möjligheterna till ny bebyggelse och hållbar tillväxt men även tillgången till säker och hållbar
dricksvattenförsörjning för befintlig bebyggelse. Besöksnäringen gör att den säsongsmässiga
variationen i konsumtion är stor och därmed en särskild utmaning att hantera. Kommande effekter
av förändrade nederbördsmönster på grund av klimatförändring är en annan aspekt som kommer att
påverka grundvattenförsörjningen på Gotland.
Östersjöns miljösituation är problematisk, både ur perspektivet högt näringsinnehåll men även halter
av miljögifter i havet. Det är ett problem i sig, men det kan påverka näringslivet bl. a. i form av
besöksnäring och fiske.
EU:s strategi för Östersjöregionen har tre mål; rädda havsmiljön, länka samman Östersjöregionen
samt att öka välståndet. Strategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring
gemensamma insatser i Östersjöregionen. Strategin representerar ett nytt gränsöverskridande
arbetssätt och antogs under det svenska ordförandeskapet 2009.
Målet Rädda havsmiljön skapar en samsyn om hur Östersjöns resurser ska brukas och förvaltas på ett
hållbart och effektivt sätt där arbetstillfällen inom såväl de blåa näringarna, turism som miljödrivet
6

Projektbeskrivning – Förstudie om bildandet av ett Blått Centrum Gotland
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företagande bidrar till att skapa välstånd. Det är främst inom detta mål som Blått Centrum Gotland
avser att verka.
Nedan kort beskrivning av myndigheternas uppdrag och kompetens av betydelse för samverkan inom
Blått Centrum Gotland.

Region Gotland
Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret i länet.
I det övergripande styrdokumentet Vision Gotland 20257 finns följande målbild och strategier för
Rent vatten och en levande Östersjö:



Grundvattnet och våra insjöar ger en säker och hållbar dricksvattenförsörjning över hela
Gotland, året runt. Dricksvattentäkterna ska vara tjänliga.
Östersjön är ett levande innanhav med rent vatten, säker och miljöanpassad fastygstrafik och
flora och fauna i balans.

Region Gotland arbetar för närvarande fram ett ny tillväxtplan som kommer sträcka sig fram till 2020.
Eftersom den nya planen inte är politiskt antagen än, har arbetsgruppen varit hänvisad till
Näringspolitiskt program 2012-2015. I detta program har miljömässig hållbarhet varit ett prioriterat
perspektiv och programmet framhöll att det är viktigt att tillvarata miljöhänsyn och miljöanpassad
produktion som viktiga drivkrafter för en ekonomiskt hållbar utveckling. Programmet konstaterar
vidare att den förväntade utbyggnaden av vindel, biogas och annan teknikutveckling ger öppningar
för fler miljödrivna företag. Betydelsen av vikten av samverkan med Länsstyrelsen och Uppsala
Universitet Campus Gotland framhålls, där dessa organisationers roller inom utvecklingsarbetet kan
samverka inom ramen för respektive organisations uppdrag. Blått Centrum Gotland passar väl in i
denna ambition.
En faktor som inte nämns specifikt i Näringspolitiskt program 2012-2015 är vattnets betydelse som
grund för tillväxten. Arbetsgruppen erfar dock att detta kommer finnas med i den nya tillväxtplanen.
I Miljöprogram för Region Gotland – Våra utmaningar på miljöområdet till år 20208 konkretiseras
vattenfrågan i ett antal strategier för att nå det övergripande målet ”Rent grundvatten, god status för
ytvatten på hela Gotland och en levande Östersjö”.
Strategierna



Vara pådrivande i projekt som rör Östersjösamarbete samt aktivt söka extern
projektfinansiering
Arbeta för att de ”blå” tillväxtfrågorna beaktas i utvecklingssammanhang har särskild
betydelse inför bildande av Blått Centrum Gotland.

Mot bakgrund av att Region Gotland har det regionala utvecklingsansvaret, ansvarar för vatten- och
avloppstjänster inom de många verksamhetsområdena på Gotland och dessutom har ambitioner på
miljöområdet, manifesterat i ekokommuntanken, har Region Gotland alla möjligheter att göra
7
8

http://gotland.se/75704
http://gotland.se/17907
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värdefulla insatser på vattenområdet. Kompetens finns bland annat inom näringslivsutveckling,
samhällsplanering, regionalt utvecklingsarbete, strategiskt miljöarbete samt anläggande, tillsyn, driftoch underhåll av VA-anläggningar. Region Gotland har genom planmonopolet också ansvaret för att i
översiktsplanen införliva hela det havsområde som sträcker sig ut till territorialgränsen. Det finns en
politisk vilja att bli mer aktiv på hela vattenområdet, ett ställningstagande som stärkts de senaste
åren på grund av den tilltagande vattensituationen under sommarhalvåret.
För närvarande är Region Gotland genom sitt bolag Inspiration Gotland projektägare för ERUF Central
Baltic projektet Hansa, Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances, som pågår 2015-2018.

Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen har en omfattande verksamhet inom vattenområdet med myndighetsutövning och
främjandearbete. Även uppdrag från Havs och vattenmyndigheten, ansvar inom
Landsbygdsprogrammet, Havs- och fiskeriprogrammet samt miljöövervakning och energifrågor är
viktiga områden där vattenfrågorna kommer in.
I länsstyrelsen styrdokument framgår att:




Länsstyrelsen ska främja länets utveckling9
Länsstyrelsen ska medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet10..
Länsstyrelsen har även i uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för
Östersjöregionen och dess handlingsplan (bidra till att utveckla effektiva samverkansformer i
Östersjöregionen som förstärker ett långsiktigt internationellt samarbete mellan
myndigheter och lokala och regionala aktörer, organisationer och näringslivet). I första hand
har Länsstyrelsen fokuserat på Rädda havsmiljön, men även Länka samman regionen och Öka
välståndet.

Vattendirektivet, havsmiljödirektivet samt förordningen om havsplanering är viktiga styrdokument
vid sidan av de nationella miljömålen och lagstiftningen inom Miljöbalken. Utvecklingsfrågorna på
vattenområdet kanaliseras via extern finansiering, främst Havs- och vattenmyndigheten, där de
särskilda åtgärdsprojekten har stor betydelse för genomförandet av konkreta åtgärder. Samverkan
med Region Gotland, Uppsala universitet med forskningsstationen Ar, samt intresseorganisationer är
kännetecknande för genomförandet utav många av projekten.
Länsstyrelsen har erfarenhet av projekt med strukturfondsfinansiering för åtgärder inom
havsmiljöområdet. Länsstyrelsen kan också bidra med kunskapsunderlag avseende
vattenförvaltning, havsmiljöplanering, miljöövervakning, marint skyddsarbete, miljömålsfrågor samt
juridiska perspektiv inom myndighetsrollen. Därutöver har länsstyrelsens kontakter med den lokala
nivån i form av vattenråd, olika föreningar samt företagare med intresse för vattenrelaterade frågor.
Syftet med Blått Centrum Gotland stämmer väl med dagens arbetssätt där samverkan med
myndigheter och organisationer är viktigt för att nå resultat.

9

§§ 2,4 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
§ 7 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

10
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Uppsala Universitet - Campus Gotland
Universitetets huvuduppgifter är att bedriva forskning, utbildning och att samverka med omgivande
samhälle - omvandla kunskap till nytta.
Uppsala universitet - Campus Gotland bildades 1 juli 2013. Visionen är att skapa en unik profilering
inom Uppsala universitet och en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet på Gotland.
Campus Gotland ska ha en viktig roll i den regionala utvecklingen och en tät dialog med regionen och
det regionala kultur- och näringslivet ska upprätthållas. Campus Gotland ska etableras som en
attraktiv och professionell mötesplats för Östersjösamverkan.
Blått Centrum Gotland kan vara ett medel för att nå målen inom ”Samverkan inom
kunskapsutveckling och tillväxt”11 särskilt punkterna



Universitetet ska bidra som samarbetspartner i utvecklingen av näringsliv, offentlig sektor
och samhälle såväl lokalt och regionalt som nationellt och globalt.
Universitetet ska aktivt verka för forskningssamarbeten mellan framstående forskargrupper
inom universitetet, företag och andra forskningsorganisationer såväl inom Sverige som
internationellt.

Det framgår även av dokumentet Samverkansstrategier – i fokus12 att en av utgångspunkterna för
Uppsala universitet är att samverkan ska ske med det omgivande samhället i öppen och ömsesidig
dialog och utgöra en integrerad del av forskning och utbildning. Vidare framgår att universitetet ska
stimulera, samordna och ge stöd till samverkansinitiativ samt skapa och utveckla strategiska
partnerskap. Strategier för utveckling av samverkan är att den ska utvecklas tillsammans med
externa aktörer genom att i ökad grad formulera utmaningar och genomföra gemensamma projekt
och utbildningsmoment. Samhällets kännedom om och tillgång till universitetets utbildning och
forskning ska öka genom förbättrad kommunikation samt nya aktiviteter och arenor för dialog.
Dessutom kan samverkan och kommersialisering utvecklas för att nyttiggöra forskningsresultat och
bidra till utbyte med externa aktörer.
Forskningsstationen Ar på norra Gotland är en viktig resurs för forskning och undervisning. Här sker
både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på miljöfrågor, ekologi, beteende och
livsstrategier hos såväl sötvattens- som marina fiskarter i Östersjön.
Uppsala Universitet har flera forskningsgrupper, framför allt inom Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten (TekNat), som arbetar med frågor relaterade till vatten (teknik, biologi, miljö, hållbar
utveckling och geovetenskap). Vattenfrågor och havet som resurs är i högsta grad tvärvetenskapliga
till sin karaktär. Campus Gotland kan inom dessa frågeställningar bygga en stark position.
Universitetet har stor erfarenhet av att upprätta ansökningar samt att driva projekt med EUfinansiering.

11
12

Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med omgivande samhälle Dnr UFV 2008/1615
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/mal-och-strategier/utvecklingsomraden-i-fokus/samverkan
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Beskrivning av Blått Centrum Gotland
Syfte
Genom att bilda ett Blått Centrum Gotland skapas en strukturerad samverkan mellan Länsstyrelsen i
Gotlands län, Region Gotland samt Uppsala Universitet med utvecklingsfrågor avseende vatten på
land, vid kusten och i havet. Kontakter med lokala aktörer för dialog om behov och åtgärder är
väsentliga för att identifiera vilka insatser som bör prioriteras. Internationella samarbeten ska
eftersträvas, bl. a genom att ansöka om projekt med EU- finansiering. Myndigheterna kan
tillsammans medverka till långsiktigt hållbar utveckling och regional tillväxt där forskningsinsatser har
central betydelse.
Genom Blått centrum Gotland
 främjas en hållbar blå tillväxt genom synergier mellan miljöåtgärder och tillväxtfrågor
 stärks länken till forskning om Gotlands vatten på land, vid kusten och i havet
 stärks arbetet med utvecklingsfrågor inom vattenområdet genom projekt med nationell och
EU-finansiering
 ökar det internationella engagemanget genom projektsamarbeten inom Östersjöregionen
 synliggörs Gotland i Östersjösamarbetet, både genom att bidra men även lära av andra
 tillförs kunskap och kompetens till Gotland

Direktiv





Använd den samlade kompetensen på Gotland bättre än idag
Förutom personer direkt knutna till Blått Centrum Gotland ska kompetenser inom respektive
myndighet kunna användas för aktiviteter som ligger inom myndighetens uppdrag
Forskningsstationen Ar ska involveras för kunskapsförmedling, utbildning, forskning- och
utvecklingsändamål
Ha aktiva lokala kontakter

Längd på projektperiod
Enligt projektbeskrivningen ska förstudien lämna förslag på projektperiodens längd. Tre till fem år
anges som tänkbar längd.
Arbetsgruppen föreslår att projektperioden ska omfatta fem år och att utvärdering görs i slutet av
det fjärde året av en extern utvärderare. Utvärderingen ska ligga till grund för parternas
ställningstagande om det framtida samarbetet efter projektperiodens slut.
Motivet till fem i stället för tre år är att samverkan i nya former behöver tid för att komma igång, bli
känt och etablerat samt åstadkomma resultat. Fem år ger Blått Centrum Gotland möjlighet att skapa
en långsiktig plattform för sitt arbete gentemot lokala aktörer, ideella krafter, andra myndigheter och
organisationer. Det ger även möjlighet att arbeta fram projektansökningar, för både innevarande och
kommande strukturfondsperiod, eftersom etablering av partnerskap är en uppgift som tar
kalendertid.
Genom valet av en femårig projektperiod manifesteras dessutom att Blått Centrum Gotland är något
som myndigheterna tror kan ha en långsiktighet, men att verksamheten naturligtvis måste
utvärderas innan ställning kan tas till formerna för fortsatt samarbete.
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Uppdrag och mål för Blått Centrum Gotland
Den första delen av perioden kan betecknas som en uppbyggnadsfas för att därefter övergå i en
driftsfas. Basverksamheten kräver en årlig budget och ambitionen är att verksamheten kan utvecklas
och medel tillföras genom självfinansierande uppdrag.

Uppdrag















Främja en hållbar blå tillväxt, dvs. hela tiden försöka finna synergier mellan miljöåtgärder och
tillväxtfrågor viktiga för Gotlands utveckling
Initiera projekt för utarbetande av ny teknik i vattenfrågor
Vara partner och även projektägare i internationella och nationella samarbetsprojekt
Vara länken mellan forskning och tillämpning inom hela vattenområdet, från grundvatten,
sjöar och våtmarker till kust och hav, med fokus på förhållandena och förutsättningarna på
Gotland
Vara rådgivande gentemot ideella projekt i administrativa (bland annat kring
projektansökningar), ekonomiska, vetenskapliga och juridiska frågor
Koordinera arbetet kring större övergripande gotländska insatser för havsmiljön eller andra
större vattenprojekt
Vara ett regionalt kunskapscentrum, som dels kan presentera en helhetsbild för olika
målgrupper, dels informera om planerade och genomförda projekt samt även medverka till
folkbildande evenemang
Samverka och i vissa fall koordinera med medborgarstyrda initiativ, entreprenörer och
föreningar
Utnyttja forskningsstationen Ar för forskning, undervisning och publik verksamhet
Bidra till utveckling av vattenbruk på Gotland där forskningsstationen Ar är en viktig resurs
som bl. a. kan bidra till utveckling av ny teknik och utgöra inkubatorverksamhet för blivande
företag
Vara arrangör av en återkommande mötesplats för seminarier och debatter, i form av
Östersjökonferens/Östersjövecka/Vattendialog

Resultatindikatorer






Antal upprättade ansökningar med EU-finansiering (Interreg samt kommissionsinitiativ)
Antal beviljade ansökningar inom Havs- och fiskerifonden, regionala fonden samt
landsbygdsfonden
Antal initierade och genomförda projekt
Antal publikationer, rapporter, konferenser, kurser/utbildningar
Omfattning av medial uppmärksamhet

Mål efter projektperiodens slut
Verksamheten på Blått Centrum Gotland permanentas och erfarenheter från utvärderingen används
för att förbättra verksamheten samt överväganden om organisationsform.
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Programområden för Blått Centrum Gotland
Långsiktigt hållbar utveckling, regional tillväxt, utbildning/information och forskning är ledord för
Blått centrum Gotland.
Det finns en mängd utvecklingsfrågor kring vatten som kräver någon form av hemvist. Genom att
bilda Blått Centrum Gotland kan dessa frågor föras upp på dagordningen på ett tydligt sätt genom
samverkan mellan de tre myndigheterna. Blått Centrum Gotland ska vara en plattform för praktiska
åtgärder, konferenser/seminarier, nätverk och initiera forsknings- och utbildningsinsatser.
Resurserna vid Blått Centrum Gotland ska för användas för att identifiera angelägna områden där
utvecklingsinsatser saknas, både vad gäller forskning och aktiva åtgärder. De tvärvetenskapliga
möjligheterna till samverkan, både inom Uppsala universitet men även med andra aktörer, ska tas till
vara. Vattenfrågan har många olika aspekter miljömässigt och samhällsekonomiskt och de
tvärvetenskapliga forskningsmöjligheterna kan utvecklas. Programområdena är valda så att de kan
länka samman forskning och tillämpning inom hela vattenområdet där vatten på land, kustvatten och
havet ingår som intresseområden. Kompetenser inom hydrologi, meteorologi, biologi, limnologi,
teknik, geologi, med flera ämnesområden kan komma att behövas. Olika aktiviteter och åtgärder
kräver olika kompetenser men sett i ett helhetsperspektiv är ett brett spektrum av kompetenser
nödvändiga för att arbeta med vattenfrågor ur ett Gotlandsperspektiv.
Initiala programområden:






Dricksvattenförsörjning
Miljöfrågor knutna till grunda havsvikar
Hållbar besöksnäring i ett vattenperspektiv
Fiskeresurser i ett brett perspektiv som förvaltning, besöksnäring, ekonomiskt värde m m
Vattenbruk

Handlingsplan för Blått Centrum Gotland år 1 – 5
Nedanstående verksamhetsområden beskriver basverksamheten vid Blått Centrum Gotland.
Beroende på efterfrågan kan omfattningen av de olika aktiviteterna variera över tid.
Regionalt kunskapscentrum








Årligen genomföra Östersjödagar i samarbete med andra institutioner, universitet och
näringar under Almedalsveckan
Årligen genomföra Vattendialogen riktad till den gotländska allmänheten med intresse för
vattenfrågor med aktuellt tema
Återkommande anordna en internationell Östersjökonferens riktad till forskare och experter
Samla kunskap om frågeställningar där åtgärder behöver göras
Vara en aktiv part i kontakter med organisationer och näringsliv
Upprätta och underhålla utbildnings- och forskningskontakter
Kontakter med vetenskapligt råd och referensgrupp för dialog och förankring

Projektfabrik


Utveckla och ansöka om projektmedel
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Strategiskt arbete
Näringslivsutveckling
Partnerskap i andras projekt

Inkubatorverksamhet


Vägledning och stöd av produktidéer
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Handlingsplan med bedömning av tidsåtgång för olika aktiviteter
Verksamhetsområden Aktivitet

Vad

Målgrupp

När

Regionalt
kunskapscentrum

Planering, kontakter,
samordning, talskrivande,
ekonomisk redovisning,
utbetalningar,
presentationer

Intresserad
allmänhet,
NGOs, media,
forskare och
myndigheter

Almedalsveckan

Arrangera Vattendialog

Intresserad
allmänhet,
NGOs, media

slutet nov,
början
december

120

Internationell
Östersjökonferens

Forskare och
experter, media

Vartannat år
slutet nov,
början
december

60

Arrangera
Östersjödagar
konferens

1 080 timmar

Samla kunskap om
frågeställningar och
identifiera behov av
åtgärder

Kunskapsinhämtning,
research,
omvärldsbevakning,
kontakter, dokumentation

Ansvariga
myndigheter
(RG, CG, Lst)

hela året med
fokus i början av
projektet, sedan
förvaltning

200

Aktiv part i kontakt
med organisationer
och näringsliv

Mottagning av idéer,
rådgivning och service

hela året

300

Utbildnings- och
forskningskontakter

Identifiera forsknings- och
utbildningsbehov,
förmedling och förankring

Privata
personer,
organisationer
och näringsliv
Främst Uppsala
Universitet

hela året

200

Vetenskapligt råd

Inrättande, kallelser och
möten, dokumentation

Forskare och
experter

En-två ggr/år

40

Utveckla och ansöka
om projektmedel

Identifiera lämpliga
finansiärer och kontakter
med dessa, upprätta
ansökan, kommunicering

Politiker, NGOs
och tjänstemän
Idégivare,
ansvariga
myndigheter
(RG, CG, Lst)

Strategiskt arbete

Påverka beslutsfattare och
finansiärer inför
kommande programperiod

Näringslivsutveckling

Referensgrupp
Projektfabrik

Tid (t)
120

1 150 timmar

Partnerskap i andras
projekt

40
Hela året, vid
lämpliga
tidpunkter

650

Finansiärer och
politiker

Hela året

80

Identifiera behov av ny
teknik och nytt
företagande, möten och
föredrag (t ex vattenbruk)
Identifiera lämpliga
partners, delta och lämna
synpunkter
Kontakta och hitta
investerare

Entreprenörer
och forskare

Hela året

300

Projektdeltagare

Hela året, vid
lämpliga
tidpunkter
Hela året, vid
lämpliga
tidpunkter
Hela året, vid
lämpliga
tidpunkter

120

Hela året

350

Inkubatorverksamhet

Stötta produktidéer

Idégivare och
investerare

200 timmar
Internt arbete

Administration

Redovisning, beredning för
styrgrupp, budget BCG

Styrgrupp m fl

Kommunikation

Framtagande av
informations-material,
webb

Alla

650 timmar

Summa

200
300

3080
Årsarbetskrafter 1,8
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Organisation och lokalisering
Arbetsgruppen har identifierat följande rimliga alternativ till organisatorisk lösning




ideell förening med eget organisationsnummer
ingå som del i någon av myndigheterna
projekt med ett samverkansavtal där det framgår hur kostnader för verksamheten ska
fördelas

Analys av de olika organisatoriska lösningarna
En ideell förening där de tre myndigheterna är medlemmar kan vara en möjlig väg. Med tanke på den
planerade omfattningen med minst 1,8 årsarbetskrafter, är det dock en alltför omfattande
administrativ lösning.
Alternativet att Blått Centrum Gotland ska ingå som del i någon av de tre myndigheterna bygger på
att medarbetare från de två andra myndigheterna är delvis tjänstlediga från sina respektive
befattningar och i stället arbetar på den myndighet som hyser Blått centrum Gotland. Detta kräver
administration med personalpolitiska aspekter (rekrytering, pensionsfrågor m m).
Projekt med samarbetsavtal där projektbeskrivningen reglerar styrning, uppdrag, tidplan,
organisation, budget, kommunikation m m ger den strukturerade samverkan som har saknats
tidigare. Genom ett samverkansavtal reglerar parterna sina respektive åtaganden i projektet.
Erfarenheterna av nätverket Internationella projektgruppen visar att nätverk är en alltför löslig
samverkansform. Det behövs en fastare struktur där projektformen är lämplig, för både styrning och
finansiering av verksamheten.
Förslag till organisation
Arbetsgruppen föreslår att Blått Centrum Gotland genomförs som ett projekt med tillhörande
samverkansavtal under en fem årsperiod med en styrgrupp bestående av ledande företrädare för
respektive myndighet.
Arbetsgruppens bedömning är att var och en av parterna kan vara den formella projektägaren
eftersom projektet arbetar enligt en projektbeskrivning som parterna enats om. Nedan beskrivs olika
aspekter som kan beaktas inför beslut i frågan.
Länsstyrelsen har lång erfarenhet av att hantera projekt med olika finansiärer, såväl nationella som
EU-finansierade projekt. Det finns även erfarenhet av att bedriva samverkansprojekt. Eftersom det
finns erfarenhet av att driva och medverka i EU-finansierade projekt kan den kompetensen vara till
nytta för Blått centrum Gotland.
Region Gotland har ansvar för medel för regionala tillväxtåtgärder och hanterar detta främst för att
medfinansiera projekt till utomstående projektägare. Vattenrelaterade utvecklingsprojekt har hittills
finansierats till ringa del. Genom Blått centrum Gotland kan möjligheterna till blå tillväxt och
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utvecklingsfrågor inom vattenområdet föras upp på dagordningen på ett tydligt sätt inom
organisationen.
Uppsala Universitet bedriver många verksamheter i form av centrumbildningar. Ett Blått centrum
Gotland, med föreslagen struktur lokaliserad på Campus Gotland, kan stärka kärnverksamheten
forskning och utbildning genom kontakter med konkreta samverkansprojekt. Det pågår ett arbete för
att upprätta ett Strategiskt partnerskapsavtal mellan Uppsala universitet och Region Gotland och ett
Blått Centrum Gotland bör lämpligen ingå i ett sådant avtal.
Arbetsgruppens förslag är att Uppsala universitet blir den formella projektägaren. Olika
överväganden avseende lämplig hemvist inom universitetet har gjorts. Slutsatsen är att TekNats
verksamhetsinriktning och kompetensområden gör den fakulteten väl lämpad att vara den
organisatoriska tillhörigheten. Detta förslag har mottagits positivt av TekNat.
Arbetsgruppens bedömning är att det är värdefullt gentemot externa intressenter, både på och
utanför Gotland, att universitetet har en framträdande roll. Både länsstyrelsen och regionen kan av
lokala aktörer förknippas som administrativa och regeltyngda. Universitetets roll stärker Blått
Centrum Gotlands profil att knyta forskningsinsatser till behovet av utvecklingsfrågor på
vattenområdet.
Styrningen av projektet sker genom styrgruppens försorg där samtliga parter är representerade.
Definitionsmässigt är projektägaren den som godkänner projektdirektiv men i detta
samverkansprojekt är dessa frågor utklarade i samband med att beslut tas om att starta projektet
och undertecknat samverkansavtal. Projektägarens roll, utöver den roll de andra parterna har, är att
svara för den samlade ekonomiska redovisningen i projektet.
Förstudiedirektivet nämner att Science Park samt Gotland Grönt Centrum ska prövas som
organisatorisk möjlig tillhörighet. Arbetsgruppens uppfattning är att varken Science Park eller
Gotland Grönt Centrum har en verksamhet som är helt i linje med syftet för Blått Centrum Gotland.
Däremot är dessa organisationer intressanta att samarbeta med i en rad olika frågor, t.ex.
jordbrukets miljöåtgärder, entreprenörskap, inkubatorliknande verksamhet och
konferensverksamhet.
Lokalisering
Arbetsgruppen bedömer att det behövs en gemensam projektlokal på Campus Gotland där
medarbetarna kan samlas för gemensamt arbete. Där kan även projektgemensamt material förvaras.
Gemensam lokalisering är även en markering att Blått Centrum Gotland har skapats och medverkar
till att ge projektet en tydlig hemvist. Även lokalerna på Ar kommer att användas, bl. a för workshops, kursverksamhet, test av nya tekniker m m där det ger ett mervärde att finnas på Ar.

Styrning och uppföljning
Projektets styrgrupp bör vara likvärdig dagens styrgrupp, dvs. rektorsråd, landshövding samt
regionstyrelsens ordförande. Styrgruppen beslutar om finansiering av basverksamheten,
verksamhetsplan för året samt verksamhetsuppföljning. I det samverkansavtal som parterna
undertecknar i samband med att beslut tas om att starta projektet förtydligas dessa åtaganden.
Utkast till samverkansavtal bifogas (bilaga 1).
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Styrgruppen behöver ha mandat att hantera eventuella förändringar under projektets gång.
Den operativa projektgruppen har fullt mandat att agera utifrån beslutade styrdokument. Vid
avvikelse avseende verksamhet och budget sammankallas styrgruppen för revidering.

Projektets kompetensbehov och bemanning
Projektgruppen behöver ha deltagare från samtliga ingående myndigheter. Dessa personer behöver
samlat ha









projektledningserfarenhet
erfarenhet av att utforma projektansökningar, bl. a för finansiering på EU-nivå
administrativ kompetens för ekonomihantering
forskningserfarenhet
god kännedom om kunskapsläget inom aktuella områden
god förankring och nätverk inom den egna organisationen samt med externa aktörer
kännedom om relevant lagstiftning på området, både nationellt och internationellt
god kommunikationsförmåga

Bemanningen bör sammantaget uppgå till minst 1,8 årsarbetskrafter med deltagare från respektive
myndighet. Verksamhetsledaren bör arbeta 80 %, kommunikatören 20 % och från vardera
Länsstyrelsen och Region Gotland 40 % bemanning på årsbasis. När verksamheten kommit igång kan
bemanningsfrågan tas upp till ny prövning efter att erfarenheter vunnits.

Förutsättningar för att lyckas
För att kunna starta projektet krävs att finansieringen kan lösas och arbetsgruppens bedömning är
att regionala utvecklingsmedel bör beviljas till projektet.
Verksamhetsledaren behöver ha mer arbetstid inom projektet än övriga medarbetare. För att kunna
ha en koppling till övrig verksamhet på universitet bör arbetstiden fördelas med 80 % som
verksamhetsledare och 20 % undervisning/forskning. För att kunna förankra Blått Centrum behövs en
20 % kommunikationsansvarig som kan bygga upp och underhålla en webbsida och andra
informationskanaler.
Omfattningen på 40 % vardera för Region Gotland respektive Länsstyrelsen motiveras av att det
krävs minst två dagar i veckan för att kunna fokusera på projektet och arbeta tillsammans. Med 20 %,
dvs. en dag i veckan, skulle det gå åt alltför mycket tid för uppdatering om vad som hänt och det
skulle innebära att verksamhetsledaren blev den som i princip ”fick göra jobbet”. Länsstyrelsens och
Region Gotlands medverkan skulle mer få karaktären av bollplank. Önskvärt vore om omfattningen
kunde bli 50 % vardera för Region Gotland respektive länsstyrelsen.
För att nå ett bra resultat behövs kompetenser och kontaktytor från alla tre myndigheterna. Det
fungerar inte att en part driver projektet och köper in tjänster från övriga parter. Det är den samlade
viljan att åstadkomma denna nya och unika samverkan som sätter ”Gotland på kartan”. Blått
Centrum Gotland symboliserar samverkan mellan myndigheter i god dialog med både lokalsamhället
och forskarsamhället.
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Forskningsstationen Ar kan ta en betydelsefull roll med sitt unika läge mellan sjö och hav och
erbjuder möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier. Det finns möjlighet att utveckla
verksamheten genom att förlägga utbildningar dit, t.ex. inom vattenbruk, arbeta med test av nya
tekniker och teknikutveckling, informationsspridning och folkbildning om Östersjön. Läget vid
Bästeträsk kan utnyttjas mer än vad som har skett hittills, inte minst inom besöksnäringen och
planerna på en ny nationalpark.

Finansiering under projektperioden
ÅRLIG BUDGET
Intäkter
Lika stora bidrag från UU/Lst/RG,
Regionala utvecklingsmedel
Östersjöveckan (HaV, IVL, SI)
SUMMA

Kostnader
Lön länsstyrelsen 40% ink. OH 15 %
Lön Uppsala universitet 100% ink. OH 15 %
Lön Region Gotland 40% ink. OH 15 %
Kontor på Campus Gotland
Kommunikation (webbplats, trycksaker, utskick, lay-out,
annonser)
Resor
Östersjöveckan
Vattendialogen
Seminarier/workshop
Övriga kostnader
Hyreskostnad Ar, del av
SUMMA

1 300
1 550
250
3 100

460
1 150
345
75
75
70
325
100
100
50
350
3 100

Samverkan under projektperioden
Inledningsvis behöver kontakter tas med andra organisationer utanför Gotland som verkar inom
syftet med Blått Centrum för att presentera att det nu finns en ny konstellation som är intressant att
samverka med. Medarbetarnas nätverk är viktiga att använda i arbetet.
Till projektet behöver det knytas en referensgrupp av olika intressenter på Gotland. Gotlands
havsmiljöförening, vattenråden, Sportfiskarna, föreningar som skördar alger (släke), entreprenörer m
fl. är exempel på sådana som behöver ingå i en referensgrupp. Erfarenheterna från referensgruppen
till Vatten på Gotland är en utmärkt grund att bygga vidare på.
Projektet behöver även knyta till sig ett vetenskapligt råd för att därigenom få kontakt med
forskningsvärlden och förankra forskningsutmaningar. Det blir ett forum för dialog om behov av
åtgärder på lokal nivån och kännedom om vilka kunskaper och insatser forskningsvärlden kan bidra
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med. Det vetenskapliga rådet bör bestå av forskare och experter, från både Uppsala universitet men
även andra universitet, samt lämpliga institut. Rådet ger goda kontakter med forskningen inom
vattenområdet, information om pågående och planerade projekt samt kan bidra med synpunkter på
intressanta projekt, konferensinnehåll m m. Genom regelbundna kontakter med forskare och
experter kan verksamheten stämmas av för att undvika dubbelarbete men även få impulser till
kompletterande åtgärder ur ett gotlandsperspektiv.
Vid tillfälle bör gemensamt möte hållas för det vetenskapliga rådet och referensgruppen för dialog
om vattenfrågor ur olika perspektiv.

Slutsatser av genomförd omvärldsbevakning – andra aktörer
Kontakter har tagits med Trelleborgs kommun, Kalmarsundskommissionen, Marint Centrum
Simrishamn, Forum Östersjön, ÖstersjöInitiativet samt KIKA på Landsort. Information om dessa
verksamheter finns i Bilaga 2.
En slutsats från dessa kontakter är att









förankring på den lokala nivån är viktig för att genomföra konkreta åtgärder
kontakter med forskningsvärlden behövs i flertalet åtgärdsprojekt
vid starten krävs engagemang och drivkraft både på ledningsnivå och politisk nivå
långsiktighet krävs så att kontaktvägar kan etableras och upprätthållas
verksamhetsledare behövs som sammanhållande kraft
arbete med vattenfrågor har nära samband med regional utveckling
viktigt med åtgärder, ingen ny administrativ nivå behövs
all verksamhet utgår från behovet i länet eller berört område

Därutöver har företrädare för olika områden inom Uppsala universitet, Havsmiljöinstitutet,
Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, KTH, Havs- och vattenmyndigheten, Svenska Institutet
samt SLU kontaktats för dialog om planerna om ett Blått Centrum Gotland.
En slutsats från dessa kontakter är att








tankegångarna om samverkan kring vattenfrågor ligger rätt i tiden, hållbarhetsfrågor och
klimataspekter är intressanta i ett vattenperspektiv
de osedvanligt låga vattennivåerna, ö-läget och berggrunden tydliggör Gotlands särskilda
utmaningar avseende vattenförsörjning
det finns flera institutioner på Teknisk Naturvetenskapliga fakulteten som bedriver forskning
och teknikutveckling inom olika vattenrelaterade frågeställningar
centret bör vara plattform för olika projekt och aktiva åtgärder, inte administrativ samverkan
bra med plattform för olika möten, dialogforum m m
Vinnova har ett regeringsuppdrag att ta fram en modell för fördelning av forskningsmedel
baserat på hur väl samverkan med det omgivande samhället fungerar vid Sveriges lärosäten.
Det kommer således att bli allt viktigare att kunna visa relevant samverkan, som inte ensidigt
stödjer omgivande samhälle utan också innehåller att universitetet tar till sig kunskap och
idéer från myndigheter och näringsliv.
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det skapas goda förutsättningar för att stärka kärnverksamheten, forskning och utbildning,
genom de konkreta samverkansprojekt som utförs
frågor om åtgärder och havet som resurs är i högsta grad tvärvetenskapliga till sin karaktär,
här kan Campus Gotland bygga en stark position
Gotland med sitt läge mitt i Östersjön har fördelar vid samarbetsprojekt kring vattenfrågor,
på land vid kusten och i havet
De andra universiteten ser det som positivt om det bildas ett Blått centrum Gotland

Finansieringssamverkan
Inom EU-systemet finns ett antal olika finansieringsmöjligheter för sådan verksamhet som Blått
Centrum Gotland avser att bedriva. I regel krävs 25 % - 50 % medfinansiering för att matcha EUmedlen. Nedan exempel på olika finansieringskällor:








Europeiska regionala utvecklingsfonden EURF14 (nationella strukturfondsprogrammet
Småland och öarna15, Interreg-programmet Central Baltic16, Interreg-programmet
Östersjöprogrammet17)
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling EJFLU18
Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF19
LIFE20
BONUS21
Horizon22

14

Tillväxt och sysselsättning i alla Europas regioner
Programmet ska bidra till regional tillväxt i Småland och öarna
16
Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och
Lettland. Programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar
välståndet i regionen.
15

17

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Östersjöprogrammets
övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ,
tillgänglig och hållbar Östersjöregion.
18
Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare,
fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet
Smart och hållbar tillväxt för alla.
19
Stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige
och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.
20
EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation and climate action projects
throughout the EU
21
Research and development programme to protect the Baltic Sea, BONUS
22
The EU Framework Programme for Research and Innovation
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/516
24 augusti 2016

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Överenskommelse LOB
Förslag till beslut
•

Omarbetat förslag till överenskommelse om omhändertagande enligt LOB (Lag,
1976:511, om omhändertagande av berusade personer m.m.) fastställs.

Bakgrund

I samband med rapporterig av översyn av vårdprocess tillnyktring beslutade
regionstyrelsen 2016-04-28,§90, att remittera förslag på överenskommelse om
omhändertagande enligt LOB till polismyndigheten, hälso- och sjukvårdsnämnden
samt socialnämnden.
Ärendets beredning

Förslaget till överenskommelse har remitterats till polismyndigheten polisområde
Gotland, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Remissvaren visar att
alla tre myndigheterna är positiva till överenskommelsen. En del synpunkter har
inkommit som gör att några tillägg föreslås i överenskommelsen.
De förändringar ledningskontoret föreslår har gjorts för att:
• förtydliga syftet
• få med åtgärden att ta fram kriterier för ”störande av ordning”
• förtydliga behovet av gemensamt förbättringsarbete kring ”omvårdnad medan
drognivån minskar i kroppen”
Förändringar och tillägg är markerade i det reviderade förslaget till överenskommelse.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att förslaget till överenskommelse om
omhändertagande enligt LOB efter genomfört remissförfarande och revidering nu
kan beslutas av regionfullmäktige och sändas till Polismyndigheten för
undertecknande.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/516
Beslutsunderlag

Beslut RS 2016-04-28 §90
Förslag överenskommelse LOB, arbetsdokument 2016-08-24
Remissvar Polismyndigheten Gotland In 2016-07-26
Remissvar: HSN §245.pdf In 2016-06-27
Remissvar: SON § 93 Svar internremiss. Översyn vårdprocess tillnyktring.pdf
In 2016-06-23
Remissvar: SOF HSF remissvar tillnyktring.docx (tjänsteskrivelse 16-03-29)
In 2016-06-23

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Polismyndigheten polisområde Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Överenskommelse om omhändertagande
enligt LOB på Gotland

Överenskommelse mellan Region Gotland och
Polismyndigheten polisregion Stockholm/Polisområde
Gotland

Region Gotland

Polisområde Gotland

Visby
Datum:

Visby
Datum:

_____________________

_____________________

Regionstyrelsens ordförande
Björn Jansson

Polisområdeschef Gotland
Torbjörn Nilsson

_____________________

_____________________
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Inledning och syfte

Regionstyrelsen gav 2015-10-29, § 309, ledningskontoret i uppdrag att utreda Region
Gotlands förutsättningar att tillhandahålla medicinskt säker tillnyktring inom
befintliga ramar. I uppdraget ingick att beskriva problem i processen kring
tillnyktring, föreslå åtgärder för förbättringar och att göra överenskommelse med
polisen.
Istället för begreppet tillnyktring används ”vård vid förgiftning med droger 1”. I
processen igår 1) bedömning, 2) medicinsk vård, 3) omvårdnad medan drognivån
minskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig
skada, olycka eller bli utsatt för brott, 4) fortsatta insatser för person med missbrukseller beroendeproblematik.
I denna överenskommelse beskrivs ansvarsfördelning mellan Region Gotland och
Polismyndigheten vid omhändertagande utifrån LOB (Lag ,1976:511, om
omhändertagande av berusade personer m.m).
Tillägg
Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvarsfördelning och vara underlag
för förbättringsarbete för att personer som omhändertagits enligt LOB ska få
medicinskt säkert omhändertagande och god omvårdnad
Sist i dokumentet beskrivs faktabakgrund.
Överenskommelse om process vid LOB-omhändertagande på Gotland

Grunden är att person som omhändertas med stöd av LOB ska överföras till
akutmottagningen för medicinsk bedömning. Eftersom det är vanligt med
blandmissbruk och nya okända preparat är det svårt att avgöra när det finns
medicinsk risk eller inte. Personer som omhändertas enligt LOB ska därför bedömas
på akutmottagningen.
Undantag görs i två fall:
1) Personen överlämnas till anhörig om behov av medicinsk bedömning inte
anses nödvändig (utifrån kriterier som anger när bedömning måste göras)
2) Personen tas till arrest enligt LOB utifrån ”störning av ordning” om
personen inte bedöms vara i behov av medicinsk bedömning eller omvårdnad
Tidigare skrivning

Ny skrivning

(utifrån kriterier som anger när
bedömning måste göras)

(utifrån gemensamma kriterier för
”störning av ordning” och för när
medicinsk bedömning måste göras)

Person som efter bedömning är i behov av medicinsk vård tas omhand på sjukhuset.
Person som inte bedöms vara i behov av medicinsk vård men inte kan ta hand om
sig själv och därmed har risk för att råka ut för skada, olycka eller brott behöver
omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen. Kan inte anhörig ge denna
omvårdnad ges den i verksamhet inom Region Gotland.
1

Droger innebär alkohol, narkotika, läkemedel och andra substanser som klassas som psykoaktiva substanser. Det är ämnen
som påverkar hjärnan så att beteende förändras, exempelvis alkohol, droger och vissa läkemedel.
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I samband med att omvårdnad ges påbörjas om möjligt motiverande samtal och
planering för vidare åtgärder om personen bedöms ha missbruks- eller
beroendeproblematik.
Tillägg
I samband med att polisen överlämnat en omhändertagen till akutmottagningen för
medicinsk bedömning upphör polisens formella omhändertagande. I de fall det ska
utföras transport eller annan åtgärd med polisiär inblandning bör det utredas om det
krävs, endera ett nytt omhändertagande, eller eventuellt en handräckningsbegäran om
förutsättningar för det föreligger.
Process vid LOB-omhändertagande på Gotland

Regelbunden avstämning görs mellan polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst om
samarbetet kring överenskommelsen och uppföljning av statistik.
Planerade åtgärder

1
2

3

4

Kriterier tas fram för när medicinsk bedömning kan uteslutas innan personen
går hem med anhörig eller till arrest
Tillägg
Kriterier tas fram mellan Regionen/vårdpersonal och Polisområdets personal
när det gäller ”störning av ordning”
Tidigare skrivning Skapa forum för regelbunden avstämning mellan polis,
hälso- och sjukvård och socialtjänst
Ny skrivning Skapa forum för regelbunden avstämning mellan polis, hälsooch sjukvård och socialtjänst samt rutin för löpande uppföljning.
Tillägg
Gemensamt utvecklingsarbete kring ”omvårdnad medan drognivån minskar i
kroppen” genomförs mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten med
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stöd av ledningskontoret.
Tillägg
Effektmål

-Ingen person som omhändertas enligt LOB och har vårdbehov är i arresten
-Personer som behöver omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen får det på
rätt vårdnivå 2
-Fler personer med missbruksproblematik erbjuds tydlig planering 3 av fortsatta
åtgärder i samband med vårdtillfälle efter förgiftning med droger.
Tillägg
Uppföljning

En av de planerade åtgärderna handlar om att ta fram rutin för uppföljning. Det
gäller både att ta fram indikatorer och klargöra ansvar för uppföljningen.
Inledningsvis föreslås följande övergripande uppföljningsparametrar:
-Förekomst av LOB-omhändertagna som haft vårdbehov men varit i arrest
-Förekomst av personer som inte varit på rätt vårdnivå2 när de fått omvårdnad
medan drognivån minskat i kroppen
-Förekomst av tydlig planering3 av fortsatta åtgärder i samband med vårdtillfälle efter
förgiftning med droger.

2

Definition av rätt vårdnivå görs i samband med utvecklingsarbetet kring ”omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen”.

3
Definition av tydlig planering och fastställande av målnivå görs i samband med utvecklingsarbetet kring ”omvårdnad medan
drognivån minskar i kroppen”.
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Bakgrund
Ansvar landsting och kommun

I missbruksutredningen2, 2011, föreslogs att landstingen skulle få ansvar för hela
missbruks- och beroendevården, inklusive tillnyktring. Utredningen föreslog även att
landstinget skulle ta över ansvaret för medicinsk bedömning och övervakning i
samband med att polis omhändertagit person med stöd av LOB.
I regeringens proposition 4 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och
beroendevården, 2012, valde regeringen att inte föra över hela ansvaret på
landstingen. Någon förändring av ansvar för missbruks- och beroendevården i
landsting och kommuner gjordes inte. Något förtydligande av ansvar kring den del av
tillnyktring som handlar om omvårdnad i samband med att personer nyktrar till
gjordes inte heller.
I hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen finns inte ansvaret för
tillnyktringsverksamhet närmare reglerat. I propositionen fastställdes att
överenskommelse ska göras mellan landsting och kommun om missbruks- och
beroendevården, inklusive tillnyktring. Vidare anges att tillnyktring ska vara basen för
motivationsarbetet. Det bör finnas möjlighet att påbörja motiverade samtal i slutet av
tillnyktringsfasen. En lagändring gjordes i hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen, 2013, med krav på att landsting och kommun gör överenskommelse
om missbruks- och beroendevården.
LOB

LOB har funnits sedan 1976. Bakgrunden till att den infördes var behovet av mer
humant omhändertagande av berusade personer 5. Enligt lagtexten har de
vårdinriktade alternativen företräde och kvarhållande i arresten är en sista utväg.
I första paragrafen står att ”Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller
annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara
för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman”. Den som
omhändertas enligt LOB ska undersökas av läkare så snart det kan ske, om det
behövs p.g.a. den omhändertagnes tillstånd (§3). Vidare står det att ”En
omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon annan
vårdinrättning och inte tas om hand på något annat sätt eller annars kan friges får
hållas kvar. Den omhändertagne får därvid tas i förvar om det är nödvändigt med
hänsyn till ordning eller säkerhet (§4).
Det står ingenting i lagtexten om att kriminalvården har skyldighet till tillsyn som
ersättning för vård/tillsyn.
I samband med propositionen om God kvalitet och ökad tillgänglighet inom
missbruks- och beroendevården, 2012, togs inte beslut att föra över hela ansvaret för
omhändertagande vid LOB till landstinget. Inte heller gjordes förtydligande av
ansvarsfördelning för bedömning och omvårdnad av personer som omhändertagits
med stöd av LOB. Istället rekommenderades att lokala överenskommelser görs om
ansvarsfördelningen mellan landsting, kommun och polis.
Regeringen beslutade om en treårig satsning, år 2014-2016, för att stödja ett lokalt
och regionalt utvecklingsarbete med syfte att öka den medicinska säkerheten och
förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB. I
missbruksutredningen konstaterades att endast nio procent av de personer som
omhändertogs enligt LOB fördes till sjukvårdsinrättning. Det bedömdes som för lågt
4
5

Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården
Regeringens proposition 1975/76:113 om ändring i brottsbalken m. m.
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och inte i enlighet med intentionen i LOB. Det finns en grupp personer som vid en
första bedömning inte har ett akut medicinskt behov, men som befinner sig i ett
risktillstånd och därmed har behov av tillsyn och omvårdnad. Satsningen görs som
ett stöd att få till det samarbete mellan landsting, kommun och polis som bedömdes
väsentligt. Målet är att ” få till stånd en tydlig och varaktig praxisförändring så att
betydligt färre personer förs till arresten jämfört med i dag”. I stället ska personerna
omhändertas på annat sätt så att fler kan fångas upp för
fortsatta stöd- och behandlingsinsatser.
Behov på Gotland av vård vid förgiftning med droger

Antalet personer som överförts till vård efter att polisen omhändertagit dem utifrån
LOB presenteras i tabellen nedan.
Antal personer på Gotland som omhändertagits av polis utifrån LOB
Antal LOB

Till anhörig

Till vård*

Andel till
vård

2010

578

?

218

38%

2011

583

27

183

31%

2012

547

28

251

46%

2013

422

32

98

23%

2014

431

22

86

20%

2015

536

10

122

23%

Källa: Polismyndigheten Gotland
”Till vård” innebar under åren 2010-2011 överlämning till akutmottagningen eller
tillnyktringsenheten. Under åren 2012-2013 till akutmottagningen eller medicinsk
tillnyktringsenhet (MTE) inom psykiatrin.
Från början av 2014 överförs samtliga, som bedöms vara i behov av vård, till
akutmottagningen.
Under de år det fanns en tillnyktringsenhet (i tabellen 2010-2011) var andelen
personer som fördes till vård högre än efter att den lades ner. Ett undantag är år 2012
då andelen var högre. Det året fanns MTE på psykiatrin. Det är svårt att få fram
tillförlitlig statistik för antal besök där. Enligt polisen kan en trolig förklaring vara att
förekomsten av spice var stor det året.
Andelen personer som överfördes till vård ligger ungefär på samma nivå under åren
2013-2015. Polisen bedömer att ”rätt personer” lämnas över till vård och att de inte
har personer i arresten som skulle behövt omvårdnad medan drognivån minskar i
kroppen.
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-06-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-06-01
2016-06-07

HSN § 245 Remissvar: Översyn vårdprocess tillnyktring
HSN 2016/244 Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2016
Remissförslag till överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på
Gotland, mellan Region Gotland och Polismyndigheten

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar
angående överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på Gotland, mellan
Region Gotland och Polismyndigheten.

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om att ett avtal nu är
undertecknat mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt
Visby domkyrkoförsamling gällande samarbete med Birkagården. Avtalet sträcker sig
över sommaren 2016 och syftar till att patienter med droger i kroppen som inte kan
gå hem men som inte behöver sjukvård tas omhand på Birkagården. Arbete pågår
även med att hitta en långsiktig lösning för omhändertagande av dessa patienter.
Bakgrund AU § 236

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Ledningskontoret har uppdraget att hålla samman arbetet med överenskommelsen
om omhändertagande enligt LOB på Gotland, mellan Region Gotland och
Polismyndigheten. Överenskommelsen har skickats på remiss till socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden. Förvaltningarna har tagit fram ett gemensamt
remissvar. Överenskommelsen är förenad med tilldelning av nationella medel.
I remissvaret poängteras vikten av det långsiktiga arbetet. När det gäller det
kortsiktiga perspektivet kommer ett samarbete att ske med Birkagården under
sommaren 2016.
Sammanfattning

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
remissförslag till överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på Gotland,
mellan Region Gotland och Polismyndigheten.
Istället för begreppet tillnyktring används ”vård vid förgiftning med droger”.
I processen ingår 1) bedömning, 2) medicinsk vård, 3) omvårdnad medan drognivån
minskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig
skada, olycka eller bli utsatt för brott, 4) fortsatta insatser för person med missbrukseller beroendeproblematik.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-06-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-06-01
2016-06-07

I remissförslaget beskrivs ansvarsfördelning mellan Region Gotland och
polismyndigheter vid omhändertagande utifrån LOB (Lag, 1976:511, om
omhändertagande av berusade personer m.m.). Region Gotland behöver gemensamt
mellan LK, HSF och SOF arbeta vidare med hur genomförandet ska ske och vilka
insatser som krävs utifrån de förutsättningar respektive förvaltning har. Redan nu ser
förvaltningarna att det blir svårt att genomföra insatserna med befintliga resurser.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar
angående överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på Gotland, mellan
Region Gotland och Polismyndigheten.

Expedieras:
Regionstyrelsen
Veronica Hermann, strateg folkhälsa och välfärd
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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REMISSVAR
Datum

2016-07-25
Diarienr (åberopas)

Saknr

A197.825/2016

253

Polismyndigheten
Fredrik Persson

Överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på Gotland,
mellan Region Gotland och Polisområde Gotland
Polisområde Gotland ställer sig bakom huvuddelen av förslaget till överenskommelse om omhändertagande enligt LOB, mellan Region Gotland och Polisområde Gotland. Överenskommelsen syftar till att omhändertagna personer
ska erbjudas bästa möjliga vård och stöd samt motivation att komma till rätta
med missbruket.
Dock vill Polisområde Gotland att en fördjupning görs gällande de fall som
behöver ”omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen”.
Det bör utredas och klargöras vem som eventuellt ska transportera dessa fall
till en annan vårdinrättning än akutmottagningen, om det är aktuellt. I samband med att Polisen har överlämnat en omhändertagen till akutmottagningen
för medicinsk bedömning så upphör det formella omhändertagandet. I de fall
det ska utföras transport eller annan åtgärd med polisiär inblandning bör det
utredas om det krävs, endera ett nytt omhändertagande, eller eventuellt en
handräckningsbegäran om förutsättningar för det föreligger.
Vidare vill Polisområde Gotland påpeka vikten av att ta fram och kommunicera gemensamma kriterier mellan Regionen/vårdpersonal och Polisområdets
personal, när det gäller ”störning av ordning”. Detta för att undvika meningsskiljaktigheter i bedömningarna mellan Regionen och Polisområdet.
Narkotikasituationen på Gotland
Polisområde Gotland har under första halvåret 2016 märkt en tydlig förändring
när det gäller tillgång, efterfrågan och attityder till narkotika. Vidimerade uppgifter gör gällande att mycket unga barn (12-13 år) använder narkotika, främst
cannabis, mer eller mindre regelbundet. Polisens beslag den senaste tiden tyder
också på en ökad tillgång på preparat som amfetamin och extacy.
Polisen har med begränsade resurser vidtagit åtgärder som framförallt fokuserar på ungdomar och narkotika. Från mitten av maj till mitten av juli har ett
hundratal personer på Gotland varit föremål för rapportering gällande narkotikabrott. Huvuddelen av dessa personer är unga och fast bosatta på Gotland,
och kan således inte kopplas till turisttillströmningen.
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Med detta som grund är det av största vikt att Regionen och Polisområdet arbetar tillsammans, för att komma till rätta med missbruksproblematiken.

Fredrik Persson
Pint/ chef Lokalpolisområde Gotland

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Socialförvaltningen

Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Åsa Hedqvist, verksamhetschef akutmottagningen Visby lasarett

Ärendenr SON 2016/194, HSN 2016/244
Handlingstyp

Tjänsteskrivelse

Datum 29 mars 2016

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remiss. Översyn vårdprocess tillnyktring
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar angående
överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på Gotland, mellan Region
Gotland och Polismyndigheten.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar
angående överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på Gotland,
mellan Region Gotland och Polismyndigheten.

Sammanfattning

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
remissförslag till överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på Gotland,
mellan Region Gotland och Polismyndigheten.
Istället för begreppet tillnyktring används ”vård vid förgiftning med droger 1”. I
processen igår 1) bedömning, 2) medicinsk vård, 3) omvårdnad medan drognivån
minskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig
skada, olycka eller bli utsatt för brott, 4) fortsatta insatser för person med missbrukseller beroendeproblematik.
I remissförslaget beskrivs ansvarsfördelning mellan Region Gotland och
polismyndigheten vid omhändertagande utifrån LOB (Lag, 1976:511, om
omhändertagande av berusade personer m.m.).
Region Gotland ska utifrån överenskommelsen identifiera gemensamma
arbetsformer för en effektiv och ändamålsenligt vårdprocess enligt ovan.
Ärendebeskrivning

Ledningskontoret har av Regionstyrelsen fått i uppdrag att utreda Region Gotlands
förutsättningar att tillhandahålla medicinskt säker tillnyktring inom befintliga ramar.
Socialnämnden och Hälso-och sjukvårdsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över

1

Droger innebär alkohol, narkotika, läkemedel och andra substanser som klassas som psykoaktiva substanser. Det är ämnen
som påverkar hjärnan så att beteende förändras, exempelvis alkohol, droger och vissa läkemedel.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2016/194, HSN 2016/244

Region Gotland

remissförslag till överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på Gotland,
mellan Region Gotland och Polismyndigheten.
Istället för begreppet tillnyktring används ”vård vid förgiftning med droger 2”. I
processen igår 1) bedömning, 2) medicinsk vård, 3) omvårdnad medan drognivån
minskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig
skada, olycka eller bli utsatt för brott, 4) fortsatta insatser för person med missbrukseller beroendeproblematik.
I remissförslaget beskrivs ansvarsfördelning mellan Region Gotland och
polismyndigheten vid omhändertagande utifrån LOB (Lag, 1976:511, om
omhändertagande av berusade personer m.m.).

Bedömning

Remissförslaget visar en tydlig process av arbetet med omhändertagande av personer
som omhändertas enligt LOB vilket vi ser positivt på. Region Gotland behöver
gemensamt mellan LK, HSF och SOF arbeta vidare med hur genomförandet ska ske
och vilka insatser som krävs utifrån de förutsättningar respektive förvaltning har. Vi
kan redan nu se att det blir svårt att genomföra insatserna med befintliga resurser.

Beslutsunderlag

Remissförslag, bilaga till tjänsteskrivelse RS 2015/510

Socialförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marika Gardell
Socialdirektör

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till
Christina Godarve, avdelningschef, individ- och familjeomsorgen
Åsa Hedqvist, verksamhetschef akutmottagningen Visby lasarett
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Droger innebär alkohol, narkotika, läkemedel och andra substanser som klassas som psykoaktiva substanser. Det är ämnen
som påverkar hjärnan så att beteende förändras, exempelvis alkohol, droger och vissa läkemedel.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/471
24 augusti 2016

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Statsbidrag 2017 för hiv- och STI-prevention
Förslag till beslut
•

Sammanställt underlag för ansökan om statsbidrag 2017 för förebyggande av hiv
och andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar godkänns.

Bakgrund

Förekomsten av flertalet av sexuellt överförda och blodburna sjukdomar är låg på
Gotland, exempelvis hiv, syfilis gonorré och hepatit B. Förekomsten av klamydia på
Gotland är något lägre än i riket men är fortfarande så vanligt att det är ett problem,
framförallt bland unga och unga vuxna. Viss smittspridning av hepatit C, som främst
sprids via injektionsmissbruk, finns på Gotland.
Sedan flera år finns möjlighet för landsting att söka medel för att förstärka arbetet att
förebygga hiv eller andra sexuellt överförda och blodburna infektioner utifrån
författningen SFS2013:666. Region Gotland har årligen sökt och beviljats statliga
medel. År 2016 beviljades 200 000 kronor.
Ärendets beredning
Diskussion har förts med smittskyddsläkare, folkhälsochef, STI-grupp, Forum för
sexualitet och relationer samt företrädare för olika verksamheter. Ansökan om
statsbidrag föreslås för tre projekt med totalsumma om 220 000 kr:
1. Kompetensutveckling ”rätt anamnes, provtagning och smittspårning”:
70 000 kr
2. Implementering av rutin för samtal om sexuell hälsa/förebyggande av hiv
och sexuellt överförda infektioner (STI) på boenden för ensamkommande
flyktingbarn: 90 000 kr
3. Planering för sprututbytesverksamhet: 60 000 kr
Detaljerad nuläges- och behovsanalys samt beskrivning av projekten finns i bilaga 1:
Underlag till ansökan om statsbidrag 2017 för förebyggande av hiv eller andra
sexuellt överförda och blodburna sjukdomar
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att tillskott genom statliga medel för förebyggande
av hiv eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar, år 2017, är
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/471

betydelsefullt för det förebyggande arbetet på Gotland. Ansökan om statliga medel,
för 2017, bör göras till Folkhälsomyndigheten enligt bifogat underlag.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 Underlag till ansökan om statsbidrag 2017 för förebyggande av hiv eller
andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Smittskyddsläkare Sven Montelius
Socialnämnden
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Regionstyrelsen
Ledningskontoret
Veronica Hermann

Ärendenr RS 2016/471
Handlingstyp Bilaga 1 till tjänsteskrivelse
Datum 24 augusti 2016

Underlag till ansökan om statsbidrag 2017 för förebyggande
av hiv eller andra sexuellt överförda och blodburna
sjukdomar
Nedanstående underlag gäller även som projektdirektiv om medel beviljas från
Folkhälsomyndigheten. Beslut meddelas i januari 2017.
Lokalt epidemiologiskt läge

Gotland är det minsta landstinget/regionen i landet med en befolkning på drygt
57 000 personer. På sommaren mångdubblas antalet boende på grund av
besökande som stannar kortare eller längre tid. Detta gör den epidemiologiska
utvecklingen både svårbedömd och speciell.
Under åren 2010 till 2015 har 0 – 2 fall av hiv rapporterats årligen. Motsvarande
siffror för syfilis och gonorré har varit 0 – 1 respektive 0 – 3. Någon spridning
av dessa infektioner på Gotland har inte konstaterats. Flera av de fall som
rapporterats av dessa sjukdomar har smittats homosexuellt och smittan har skett
både i Sverige och utomlands.
Under samma tid har årligen rapporterats 0 – 1 fall av akut hepatit B och 5 – 17
fall av hepatit C. Totalt 62 fall av hepatit C anmäldes från 2010 till och med
2015. För hepatit C är smittvägen i de allra flesta fallen injektionsmissbruk.
Beträffande klamydia har Gotland under flera år haft den högsta incidensen
jämfört med övriga landsting/regioner. Incidensen på Gotland har varit 500 –
530 klamydiafall per 100 000 invånare och år fram till 2013. Motsvarande siffror
för landet är 370 – 390 fall per 100 000 invånare och år. Under 2014 kom ett
trendbrott och klamydiaincidensen på Gotland minskade till knappt 350 per
100 000 invånare. Denna trend håller i sig och 2015 var antalet fall per 100 000
invånare lägre på Gotland jämfört med snittet i riket, både bland kvinnor och
bland män.
Av klamydiafallen år 2015 fanns 41procent i åldersgruppen 20-24, störst andel
bland kvinnor. Andelen klamydiafall i åldersgruppen 15-19 år var 28 procent,
störst andel bland kvinnor. Det är svårt att bedöma tendenser i förekomst inom
olika åldersgrupper i Gotlands begränsade material.
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Provtagningen beträffande klamydia minskade något mellan år 2013 och 2014
men inte i samma utsträckning som antalet klamydiafall. Från 2013 till 2014
minskade antalet klamydiatester med 10 procent medan antalet klamydiafall
minskade med 34 procent. Den minskade provtagningen kan delvis förklaras av
ett minskat behov av smittspårning. Mellan år 2014 och 2015 har provtagningen
ökat något.
Det går inte att avgöra vad som ligger bakom denna positiva utveckling
beträffande klamydia. Troligen påverkar de senaste årens fokusering på ökad
tillgänglighet till provtagning och smittspårning. Från 2012 finns möjligheten att
beställa klamydiatest via nätet. Under hösten 2013 etablerades en STImottagning 1 för att bland annat nå män och transpersoner i större utsträckning
än tidigare.
Särskilda förutsättningar och behov på Gotland

Efter diskussion med smittskyddsläkare, folkhälsochef, STI-grupp, Forum för
sexualitet och relationer samt företrädare för olika verksamheter har
bedömningen gjorts att följande preventionsgrupper behöver prioriteras på
Gotland under 2016: Migranter, unga och unga vuxna samt personer som
injicerar droger.
Migranter

Ökning av invandringen till Gotland gör att det finns behov av att säkerställa att
asylsökande och nyanlända personer får kunskap och behandling av sexuellt
överförbara sjukdomar på lika villkor som personer som redan bor på Gotland.
Under 2015 ökade antalet asylsökande och nyanlända kraftigt på Gotland. Innan
dess fanns inte möjlighet till asylboende på Gotland. Under 2015 etablerade
migrationsverket kontor på ön och asylboenden öppnade. För närvarande finns
cirka 750 asylsökande personer på Gotland. Även antalet personer med
uppehållstillstånd har ökat liksom antalet ensamkommande barn, från att det
fanns 17 platser i boenden i början av 2014 till i dagsläget cirka 200.
Inom regionen behövs kompetens- och metodutveckling för att säkra att
nyanlända personer med utländsk bakgrund nås av budskap om relationer,
sexuell hälsa och förebyggande av sexuellt överförda infektioner och att den är
av god kvalitet.

1

STI= sexuellt överförd infektion
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Personer som injicerar droger

Uppskattning görs att det troligen finns ett 10-tal personer på Gotland som
regelbundet injicerar droger och totalt cirka 60 personer som injicerat droger
senaste fem åren. Viss spridning av hepatit C verkar sannolikt förekomma på
Gotland vilket visar att det finns behov att vidareutveckla arbetet för att
förebygga smitta bland personer som injicerar droger. Politiskt beslut fattades i
början av 2016 om att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ta fram plan
för hur sprutbytesverksamhet kan organiseras på Gotland samt underlag för
ansökan till IVO. Planeringsarbetet påbörjas under 2016 men kommer sannolikt
pågå även under stor del av 2017.
Insatser under 2016

Inom Region Gotland görs arbete inom fler av verksamheterna för att förebygga
hiv och andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Det sker exempelvis
inom smittskyddsenheten, mödrahälsovården, primärvården, asylhälsan,
ungdomsmottagningen, infektionsmottagningen, STI-mottagningen, elevhälsan,
socialtjänsten och inom ungdomsverksamheten i kultur- och
fritidsförvaltningen. I verksamheterna görs löpande olika förbättringar i det
daliga arbetet. Ett exempel är att ungdomsmottagningen börjat åka ut på skolor
utanför Visby, för mottagningsbesök. Ett annat är strukturerat samarbete mellan
språkintroduktionsklasser i skolan och ungdomsmottagningen. Ungdomens hus
och ungdomsmottagningen har haft gemensam temakväll ”Vad är ok sex”.
Samarbete inom RegionGotland kring förebyggande av sexuellt överförda och
blodburna sjukdomar görs genom STI-gruppen som leds av smittskyddsläkaren,
där bland annat det epidemiologiska läget följs. Behov av ökad kunskap i
primärvården om smittspårning har uppmärksammats. Smittskyddsenheten har
påbörjat arbete för att föra ut kunskap i primärvården.
En annan grupp för samverkan över förvaltningsgränser är ”Forum för
sexualitet och relationer” med uppdrag från BarnSam. Med stöd från den
gruppen genomfördes kampanj för kondomanvändande i samband med
terminsslut på universitetet och gymnasieskolan.
Under maj och juni har medarbetare som arbetar med unga (i alla förvaltningar)
haft tillgång till filmad inspelning av LAFA:s2 grundkurs ”Fakta och perspektiv”
om sexualitet och hälsa bland ungdomar.
Utöver det pågår arbete i projekt som beviljats statsbidrag 2016för hiv eller
andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Region Gotland bidrar med
arbetstid för medarbetare: 1) Kunskapslyft kring sexuell hälsa och förebyggande
av hiv och sexuellt överförbara sjukdomar bland migranter, 2)
Hälsokommunikation som stöd för sexuell hälsa bland migranter, 3) Kunskap
2

LAFA – Stockholms läns landstings enhet för sexuell hälsa
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om sexuell hälsa bland ensamkommande flyktingbarn och 4)
Verksamhetsutveckling för förebyggande av smittspridning bland personer som
injicerar droger.
Utvecklingsområden för 2017

Tre utvecklingsområden har valts ut för fokuserat arbete under 2017:
1. Riskgrupper nås av prevention och testning för hiv- och andra sexuellt
överförda infektioner
2. Ensamkommande flyktingbarn nås av kunskap om sexuell hälsa och
förebyggande av hiv och sexuellt överförbara infektioner
3. Verksamhetsutveckling för förebyggande av smittspridning bland personer
som injicerar droger
Statligt bidrag söks om 220 000 kronor för projekt inom dessa områden.
Utvecklingsområde 1 – Riskgrupper nås av prevention och testning för
hiv- och andra sexuellt överförda infektioner

Antalet personer med utländsk bakgrund har ökat påtagligt på Gotland sedan
förra året. Kunskapen om sexuell hälsa och förebyggande av sexuellt överförda
infektioner bland migranter behöver ökas bland medarbetare i regionen.
Kvaliteten på smittspårning i hälso- och sjukvården behöver förbättras liksom
kunskap om sexualanamnes och provtagning för sexuellt överförbara
infektioner.
Övergripande mål

År 2018 har kunskapen om förebyggande av sexuellt överförda sjukdomar ökat
bland medarbetare i Region Gotland.
Delmål

Medarbetare inom hälso- och sjukvård (exempelvis primärvård, asylhälsa,
kvinnosjukvård, infektionsmedicin, STI-mottagning och ungdomsmottagning)
har genomgått utbildning om sexuell hälsa: ”rätt anamnes, provtagning och
smittspårning”.
Indikatorer för uppföljning

Antal erbjudna utbildningstillfällen och antal deltagare inom respektive
förvaltning och enhet.
Antal deltagare som upplever nytta av utbildningen.
Data tas fram genom anmälningslistor och utvärdering i samband med
utbildningstillfälle.

Preventionsgrupper som omfattas av utvecklingsområdet
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Migranter, män som har sex med män, unga och unga vuxna, utlandsresenärer,
personer med erfarenhet av sex mot ersättning.
Målgrupp

Medarbetare i Region Gotland som möter personer i preventionsgrupperna.
Hur planerade insatser är till att förstärka och komplettera arbetet inom
utvecklingsområdet

Gemensamma riktade utbildningsinsatser planeras inom hälso- och sjukvården.
Utbildningarna blir ett komplement till enheternas egen kompetensutveckling.
Medfinansiering

Kostnad för medarbetares planering och deltagande i utbildningsinsatser. Kan
inte uppskattas i kronor.
Ordinarie arbete som planeras inom utvecklingsområdet utöver det som
statsbidrag söks för

Fortsatt samverkan och gemensamt arbete inom Region Gotlands verksamheter
genom STI-grupp och Forum för sexualitet och relationer. Ökat fokus från
smittskyddsenheten på insatser för att höja kunskap om provtagning och
smittspårning i hälso- och sjukvården.
Projekt

Medel söks för projekt: Kompetensutveckling ”rätt anamnes, provtagning och
smittspårning”.
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Handlingstyp Bilaga 1 till tjänsteskrivelse
Datum 24 augusti 2016

Projekt: Kompetensutveckling ”rätt anamnes, provtagning och smittspårning”
Sökt
belopp

Förväntat resultat under 2016
Indikatorer för uppföljning

Projektets syfte

70 000
kr

Förväntat resultat: Medarbetare inom hälsooch sjukvård (exempelvis primärvård,
asylhälsa, kvinnosjukvård,
infektionsmedicin, STI-mottagning och
ungdomsmottagning) har genomgått
utbildning om sexuell hälsa: ”rätt anamnes,
provtagning och smittspårning”.

Utbildningsinsatser planeras för
medarbetare i hälso- och sjukvården
som i sitt dagliga arbete möter patienter
i behov av testning/
behandling för sexuellt överförda
infektioner. Utbildningen är till för att
stärka medarbetare i det dagliga arbetet
att bli bättre på att ta anamnes, rätt
provtagning och smittspårning utifrån
anamnes. Utbildningen innehåller viss
fördjupning kring sexuell hälsa kopplat
till migration, män som har sex med
män och förebyggande av klamydia
bland unga och unga vuxna.

Indikatorer:
Antal erbjudna utbildningstillfällen och
antal deltagare vid inom respektive
förvaltning.
Antal deltagare som upplever nytta av
utbildningen.
3

Projektorganisation

Målområde i
förordningen
Preventionsgrupp
Målgrupp
Projektägare:
Målområde 3: 1, 2, 4
Hälso- och
Preventionsgrupp:
sjukvårdsdirektör Migranter, Män som
har sex med män, unga
Projektledare:
och unga vuxna,
Smittskyddsutlandsresenärer,
läkare
personer med
erfarenhet av sex mot
ersättning
Målgrupp medarbetare i
hälso- och sjukvård

Arena
Aktör
Insatstyp
Evidensgrund
Arena: Internt hos
kommun/landsting
Aktör: Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Insatstyp: Kompetensutveckling
Evidensgrund:
Utbildningsinsatser
genomförs med stöd
från enheter med
expertkompetens, t.ex.
inom Stockholms läns
landsting.

Målområde 1= Begränsa spridningen av hivinfektion, Målområde 2= Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
Målområde 4= Skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka stigmatisering och diskriminering

Regionstyrelsen
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Veronica Hermann

Ärendenr RS 2016/471
Handlingstyp Bilaga 1 till tjänsteskrivelse
Datum 24 augusti 2016

Utvecklingsområde 2 – Ensamkommande flyktingbarn nås av kunskap
om sexuell hälsa och förebyggande av hiv och sexuellt överförbara
sjukdomar

Antalet ensamkommande flyktingbarn på Gotland ökade under förra året. Nu
bor cirka 200 ensamkommande barn i HVB-hem som drivs av Region Gotland
och ytterligare cirka 30 placerade på boenden via andra kommuner.
Ensamkommande flyktigbarn har i de flesta fallen inte fått samma möjlighet till
kunskap om sexuell hälsa som barn- och unga i Sverige. De behöver få ny
anpassad kunskap för att få möjlighet till sexuell hälsa på samma villkor som
unga personer födda och uppväxla i Sverige. God kunskap om sexuell hälsa hos
alla unga är även en vikig förutsättning för förebyggande av hiv och sexuellt
överförbara sjukdomar på samhällsnivå.
Under 2016 genomförs ett projekt inom boenden för ensamkommande
flyktingbarn för att ta fram rutin för samtal om sexuell hälsa/förebyggande av
hiv och sexuellt överförda sjukdomar (STI). Behov finns av strukturerat stöd
under 2017 som en förlängning av detta projekt för att säkerställa god
implementering och följa upp att rutinen har effekt.
Övergripande mål

Ensamkommande flyktingungdomar på boenden i Region Gotland har fått
kunskap om sexuell hälsa och kan prata om sexuell hälsa med personal på
boendet.
Delmål

1. Medarbetare på boenden för ensamkommande flyktingbarn i Region
Gotland känner till och arbetar efter framtagen rutin för samtal om
sexuell hälsa/förebyggande av hiv och sexuellt överförda infektioner
(STI)
2. Ensamkommande flyktingbarn på boenden i Region Gotland upplever
att de kan prata med personal på boenden om sexuell hälsa och att de får
kunskap som de har nytta av
Indikatorer för uppföljning

1. a. Andel medarbetare som känner till framtagen rutin
b. Andel medarbetare som upplever att de har kunskap för att kunna följa
framtagen rutin och hur kunskapen utvecklats
c. Förekomst av samtal (spontana och ordnade som tex temakvällar)
Data tas fram genom samtal och eller enkät som en del av projekt.
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2. a. Andel ensamkommande flyktingungdomar som upplever att de kan prata
om sexuell hälsa med personal på boenden
b. Andel ensamkommande flyktingungdomar som upplever att de fått nya
kunskaper om sexuell hälsa, och var de fått den.
Data tas fram genom samtal och eller enkät som en del av projekt.
Preventionsgrupper som omfattas av utvecklingsområdet

Ensamkommande flyktingbarn
Hur planerade insatser är till att förstärka och komplettera arbetet inom
utvecklingsområdet

Fortsatt stöd (handledning och utbildning ) för arbete utifrån framtagen rutin
och uppföljning av hur den fungerar ger förutsättningar för att ensamkommande
barn kan samtala om sexuell hälsa och får kunskap på boenden.
Medfinansiering

Kostnad för medarbetares planering och deltagande i handledning/utbildning.
Kan inte uppskattas i kronor.
Ordinarie arbete som planeras inom utvecklingsområdet utöver det som
statsbidrag söks för

Fortsatt samverkan och gemensamt arbete inom Region Gotlands verksamheter
genom STI-grupp och Forum för sexualitet och relationer.
Projekt

Medel söks för ett projekt:
Stöd och uppföljning av rutin för samtal om sexuell hälsa/förebyggande av hiv
och sexuellt överförda infektioner (STI) på boenden för ensamkommande
flyktingbarn.
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Handlingstyp Bilaga 1 till tjänsteskrivelse
Datum 24 augusti 2016

Projekt: Implementering av rutin för samtal om sexuell hälsa/förebyggande av hiv och sexuellt överförda infektioner (STI) på
boenden för ensamkommande flyktingbarn
Sökt
belopp

Förväntat resultat under 2016
Indikatorer för uppföljning

Projektets syfte

Projektorganisation

90 000
kr

Förväntat resultat:
1. Medarbetare på boenden för ensamkommande
flyktingbarn i Region Gotland känner till och arbetar efter
framtagen rutin för samtal om sexuell hälsa/förebyggande
av hiv och sexuellt överförda sjukdomar (STI)
2. Ensamkommande flyktingbarn på boenden i Region
Gotland upplever att de kan prata med personal på
boenden om sexuell hälsa och att de får kunskap som de
har nytta av

Syftet är att stödja
implementering av
framtagen rutin
genom handledning
och
utbildningstillfällen
och uppföljning
genom
samtal/enkät med
medarbetare och
ungdomar

Projektägare:
Enhetschef
ungdomsenheten
Individ- och
familjeomsorgen

4

Projektledare:
utses av
projektägare

Målområde i
förordningen
Preventionsgrupp
Målområde 4 1,
2, 4
Preventionsgrupp:
Migranter,
undergrupp
ensamkommande
flyktingbarn

Arena
Aktör
Insatstyp
Evidensgrund
Arena: Institutioner kopplade till
socialtjänst
Aktör: Socialförvaltningen, Individoch familjeomsorgen
Insatstyp: Utveckling och
implementering av metoder
Evidensgrund:
Rutinen implementeras med stöd
från expert med lång erfarenhet och
kunskap om sexuell hälsa och
implementering av nya metoder.

Målområde 1= Begränsa spridningen av hivinfektion, Målområde 2= Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
Målområde 4= Skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka stigmatisering och diskriminering

Regionstyrelsen

Ärendenr RS 2016/471

Region Gotland

Indikatorer:
1 a. Andel medarbetare som känner till framtagen rutin
b. Andel medarbetare som upplever att de har kunskap
för att kunna följa framtagen rutin och hur kunskapen
utvecklats
c. Förekomst av samtal (spontana och ordnade som tex
temakvällar)
2 a. Andel ensamkommande flyktingungdomar som
upplever att de kan prata om sexuell hälsa med
personal på boenden
b. Andel ensamkommande flyktingungdomar som
upplever att de fått nya kunskaper om sexuell hälsa,
och var de fått den.
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Utvecklingsområde 3 - Metodutveckling för förebyggande av
smittspridning bland personer som injicerar droger

Viss spridning av hepatit C ses på Gotland. Vanligaste smittan är via
injektionsmissbruk. Politiskt fattades i början av 2016 om att hälso- och
sjukvården och socialtjänsten ska ta fram plan för hur sprutbytesverksamhet kan
organiseras på Gotland samt underlag för ansökan till IVO. Med stöd av
statsbidrag görs första utkast till plan under 2016 för organisation. Arbete med
planering behöver fortsätta under 2017. Behov finns för fortsatt
kompetenshöjning och metodstöd för det..
Övergripande mål

År 2018 finns kompetens i Region Gotland för att driva
sprututbytesverksamhet.
Delmål

Under 2017 tas plan fram för organisation och förslag på ansökan om
sprututbytesverksamhet.
Indikator för uppföljning

Förekomst av plan sprututbytesverksamhet . Det följs upp genom att se om
underlag för ansökan om sprutbytesverksamhet är lämnat till hälso- och
sjukvårdsnämnd och socialnämnd.
Preventionsgrupper som omfattas av utvecklingsområdet

Personer som injicerar droger.
Projekt

Medel söks för ett projekt: Planering för sprututbytesverksamhet
Hur planerade insatser är till att förstärka och komplettera arbetet inom
utvecklingsområdet

Planering för sprututbytesverksamhet och ansökan ger förutsättningar för
politiken att ta slutligt beslut om införande av sprututbyte.
Medfinansiering

Viss kostnad för medarbetares tid i planeringsarbetet. Kan inte uppskattas i
kronor.
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Ordinarie arbete som planeras inom utvecklingsområdet utöver det som
statsbidrag söks för

Beslut finns om övergripande gemensamt arbete i hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen för att göra handlingsplan för
missbruksvården på Gotland, utifrån den överenskommelse som finns sedan ett
par år tillbaka.
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Projekt: År 2018 finns kompetens i Region Gotland för att driva sprututbytesverksamhet.
Sökt
belopp

Förväntat resultat under 2016
Indikatorer för uppföljning

Projektets syfte

Projektorganisation

60 000
kronor

Förväntat resultat:
År 2018 finns kompetens i
Region Gotland för att driva
sprututbytesverksamhet.

Syftet är att säkra att kompetens finns
för sprutbytesverksamhet samt skriva
förslag till ansökan.

Projektägare:
Sjukvårdschef

Indikatorer:
Förekomst av kompetens för
sprututbytesverksamhet . Det
följs upp genom att se om
underlag för ansökan om
sprutbytesverksamhet är lämnat
till hälso- och sjukvårdsnämnd
och socialnämnd.

5

Projektledare:
Utses av
projektägaren

Målområde i
förordningen
Preventionsgrupp
Målgrupp
Målområde 5 1, 2
Preventionsgrupp:
Personer som injicerar
droger

Arena
Aktör
Insatstyp
Evidensgrund
Arena: Internt hos
kommun/landsting
Aktör: Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Insatstyp: Utveckling och
implementering av metoder
Evidensgrund:
Arbetet planeras med stöd av
enheter med kompetens,
exempelvis inom Stockholms
läns landsting.

Målområde 1= Begränsa spridningen av hivinfektion, Målområde 2= Förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/540
24 augusti 2016

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

Remissversion Internationell strategi för Region Gotland
2017-2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner remissversion av Internationell strategi för Region
Gotland 2017-2020.
• Regionstyrelsen remitterar förslaget till samtliga nämnder. Remissperioden är
29 september 2016 – 30 november 2016.

Bakgrund

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har nu verkställts och samtal och diskussioner har
förts såväl internt som externt med relevanta aktörer.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och
framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in
omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt
perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig
återrapportering.
Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara
verksamhetsutvecklande.
Bedömning

Den framtagna strategin bedöms uppfylla kraven på delaktighet inom Region
Gotland genom det interna förvaltningsövergripande nätverket för internationella
frågor såväl som genom det externa nätverket för internationella frågor. Även ett
flertag av regionråden har intervjuats under processen. Dock behöver det nya
arbetsätt som föreslås i strategin tydligt förankras i samtliga nämnder och för att
kunna implementeras på ett tillfredställande sätt och därför föreslås strategin gå ut på
internremiss.
Beslutsunderlag

Remissversion Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Remiss till samtliga nämnder
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Remissversion
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Gotland påverkas alltmer av omvärlden. Den ökade globaliseringen och regionernas ökade
betydelse i Europa innebär att Region Gotland, med ansvar för regional utveckling och
tillväxt, har en viktig roll att fylla internationellt som företrädare för Gotland och därmed
säkerställa att regionens intressen och internationella samarbetsmöjligheter tillvaratas.
Gotland har lång erfarenhet av att arbeta internationellt. Redan under tidigt 1990-tal engagerade sig Gotland i flera europeiska nätverk med koppling till strategisk utveckling i örelaterade frågor samt Östersjöfrågor. När det kommer till EU-finansierade projekt har
Gotland drivit och deltagit i flertalet projekt. Gotland har även en lång tradition av att driva
utomeuropeiska projekt i bland annat Tanzania och Ukraina. Detta har framför allt gjorts
via finansiering från Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD).
Förutsättningar
Ett framgångsrikt internationellt samarbete kräver fortlöpande kompetensutveckling, såväl
bland förtroendevalda som bland tjänstepersoner. Språkkunskaper, kunskaper om det europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kunskaper om samhällsförhållanden och
kultur i andra regioner, kompetens i projektledning och projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla
Gotlands roll på den internationella arenan.
De rådande ekonomiska förutsättningarna inom Region Gotland medför stor arbetsbelastning på de olika förvaltningarna. Detta får dock inte lägga hinder i vägen för ett strategiskt
fortsatt utvecklingsarbete. Även om arbetet med till exempel EU-projekt kan ses som tidskrävande är det, om kärverksamheten får stå i fokus, en investering för framtiden som utvecklar medarbetarna och organisationen samtidigt som det kan tillföra externa medel.
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Syfte
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur regionens internationella arbete
ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet
Vision Gotland 2025 1, vilket är Region Gotlands övergripande styrdokument för hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med näringslivet, myndigheter, civilsamhället, akademi och andra aktörer.
Strategin syftar även till att tydliggöra hur regionens samtliga nämnder och förvaltningar i
större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina verksamheter för att kunna förstärka, förbättra och förnya Gotland.
Mål
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
• att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
1

Kommer att ersättas av en Regional utvecklingsstrategi (RUS) under 2018.
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•

att utveckla Region Gotlands verksamheter.

Internationalisering ska vara integrerat i Region Gotlands samtliga verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är ett avgränsat sakområde, utan ett ansvar för alla nämnder och förvaltningar där sakkunskap finns. Goda kontakter med nationella myndigheter
och nätverk ökar möjligheterna till framgång i det internationella arbetet. Genom att sträva
mot de uppsatta målen ska Region Gotlands internationella arbete leda till:
•
•
•
•
•

ökad internationell samverkan mellan olika aktörer som ger en tydlig nytta för den
egna verksamheten och gotlänningarna,
en ökad extern finansiering genom olika samarbetsprojekt,
en ökad kompetens inom Region Gotland, men även hos andra aktörer på Gotland,
genom erfarenhets- och kunskapsutbyte,
en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund,
en tydligare roll och profil för Region Gotland i nationella och internationella
sammanhang.

Region Gotlands behov och långsiktig nytta ska styra engagemang och deltagande i det
internationella arbetet. Målen ska brytas ner och konkretiseras per nämnd, och aktiviteter
redovisas i nämndernas verksamhetsplaner. Till stöd för arbetet finns ett nätverk som utgörs av förvaltningarnas utsedda internationella kontaktpersoner.
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Prioriteringar
Europa 2020-strategin är EU:s övergripande strategi för tillväxt, jobb och välstånd 2. Den
regionala utvecklingen är en central fråga i Europa 2020-strategin och samtliga regionala
tillväxtstrategier ska ta hänsyn till strategin. Även alla EU:s fonder och program syftar till
att uppfylla målen i Europa 2020-strategin och det är därför logiskt att Region Gotlands
internationella insatser tar sin utgångspunkt i Europa 2020-strategin.
Under de kommande åren är det viktigt att Region Gotland vågar prioritera utifrån mervärde, nytta och resurser inför medverkan i projekt och nätverk och för andra åtaganden i
med koppling till det internationella arbetet. Region Gotland finns representerat i flera nationella nätverk och beredningar, bland annat inom Sveriges kommuner och Landsting
(SKL). Dessa medlemskap är viktigt att nyttja aktivt för kunskapsinhämtning och påverkansarbete. För att optimera medlemskapen i internationella nätverk kommer Region Gotland, utifrån relevans och resurser, aktivt arbeta med medlemskapen i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) 3, Union of the Baltic Cities (UBC), Organization of
World Heritage Cities (OWHC) samt Stockholmregionens Europakontor. Region Gotlands
engagemang i Hansan är fortsatt en prioriterad uppgift. Det fortsatta Hansarbetet, liksom
engagemanget i övriga prioriterade nätverk och projekt, ska eftersträva synergieffekter dem
emellan. Vänortsamarbetet bör fokusera på strategisk verksamhetsutveckling.
Med Gotlands geografiska läge är det naturligt att samarbeten i Östersjöregionen är av stor
vikt. Samtidigt är det viktigt att sakfrågan i förstahand styr arbetet och inte geografin.

2
3

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
Se bilaga för mer information om Region Gotlands nätverk.
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Arbetssätt
Region Gotlands internationella arbete ska vara ett verktyg till att nå de mål och inriktningar som är fastställda i regionens styrdokument. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och samtidigt vara målinriktat, såväl vid studiebesök och konferenser som vid medverkan i projekt.
Resultat och erfarenheter från projekt, resor och konferenser ska dokumenteras, spridas
och delas med kollegor på hemmaplan. Nya kontakter och möjliga projektidéer ska följas
upp. Genom att arbeta på detta sätt blir Gotland en relevant, attraktiv och kunnig samarbetspartner som samtidigt bidrar till ökad förståelse för mervärdet av internationella relationer på Gotland.
För att skapa förutsättningar för engagemang i nätverk och andra utvecklingsaktiviteter
avsätts centralt medel med syftet att stimulera förvaltningarna att arbeta med internationella
aktiviteter 4.
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Framgångsfaktorer
För att Region Gotland ska uppnå målen med det internationella arbetet krävs:
-

Tydliga prioriteringar som utgår från Region Gotlands strategiska styrdokument och
som har tydlig koppling till ordinarie verksamhet och dess behov.

-

Långsiktighet, uthållighet och aktivt engagemang – nya kontakter och relationer tar tid
att bygga upp och resultat kan därför inte alltid ses direkt.

-

Att Region Gotland aktivt ska identifiera möjligheterna för delfinansiering av verksamhetsutveckling via externfinansiering som ligger väl i linje med styrdokument och utvecklingsmål.

-

Tydlig styrning och uppföljning från såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningarna för ett hållbart och långsiktigt internationellt arbete.

-

Att Region Gotlands aktivt och strategiskt använder sig av medlemskapen i nationella
och internationella nätverk för påverkansarbete, kunskapsutveckling och nya perspektiv för både politiker och tjänstepersoner. Medverkan ska värderas utifrån relevans,
mervärde, kostnad och arbetstid/restid. Deltagandet ska kontinuerlig utvärderas, följas
upp och redovisas.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för den verksamhetsutveckling som kontinuerligt
behövs för att förbättra, anpassa eller förändra regionens verksamheter för att möta omvärldsförändringar och för att nå uppsatta mål. Viktiga förutsättningar för verksamhetsutveckling skapas genom ett internationellt fokus, där personella och finansiella resurser avsätts för att få tillgång till extern projektfinansiering, omvärldsinformation, kompetens och
idéer.

4

Region Gotland arbetar med att jämställdhetsintegrera samtliga styrdokument och verksamheter vilket även gäller det internationella
arbetet. I tillsättning av uppdrag, arbetsgrupper, fördelning av stimulansmedel etc. är det därför centralt att ta i beaktande om en jämn
könsfördelning, fördelning av ålder, erfarenheter, boendeort med mera.
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GENOMFÖRANDE – ansvar och arbetsfördelning
Politikerorganisation

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att strategin följs. Rapportering av

det internationella arbetet görs årligen till regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Regionstyrelsen leder och samordnar det övergripande internationella arbetet och ansvarar även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionstyrelsen fattar beslut om val av politiska företrädare till internationella uppdrag,
både vad gäller styrelseposter och permanent deltagande i kommittéer och arbetsgrupper.
Rapportering av det internationella arbetet görs årligen till regionstyrelsen i samband med
årsredovisningen. De beslutar även om eventuell revidering av strategin.

Nämnderna ansvarar för att det internationella perspektivet integreras i verksamheten och
att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt de samarbeten och nätverk som
är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Tjänstemannaorganisation

Koncernledningsgruppen (KLG) agerar styr/avstämningsgrupp för koncernövergripan-

de frågor och prioriteringar.

Förvaltningscheferna ansvarar för och bevakar den internationella utvecklingen inom
sina respektive områden, samt för att undersöka möjligheten till extern medfinansiering för
beslutad verksamhetsutveckling. Förvaltningschefen ansvarar också för att utse en internationell kontaktperson till det interna internationella nätverket.
EU-samordnaren har i uppdrag att hålla sig ajour med EU-agendan och utveckling som

påverkar Region Gotland och Gotland i stort. EU-samordnaren är övergripande kontaktperson för Region Gotlands internationella nätverk och stödjer förvaltningar i deras nätverksaktiviteter. Vidare ska samordnaren bistå Region Gotlands samtliga verksamheter med
aktuell information om utbildningsmöjligheter i EU-relaterade frågor, omvärldsbevakning
samt projektstöd. Primär kontakt med förvaltningarna sker genom det interna internationella nätverket som EU-samordnare är sammankallande av.
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Förvaltningarnas internationella kontaktpersoner företräder den egna förvaltningen i

det internationella nätverket. Kontaktpersonen ska, med stöd av EU-samordnaren, ansvara
för informations- och kunskapsförmedling med syftet att stimulera förvaltningens internationella arbete. Tillsammans bildar kontaktpersonerna ett nätverk som träffas regelbundet
för kunskaps- och informationsutbyte.
Uppföljning och utvärdering
Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet beskrivs, rapporteras och utvärderas i nämndens verksamhetsberättelse. Redovisningen ska innehålla:
- Pågående EU-projekt och andra internationella projekt.
- Övrigt internationellt arbete.
- Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet.
- Där det är möjligt ska rapportering ske med könsuppdelad statistik.
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För att tydliggöra det internationella arbetet och visa på resultat ska årligen en sammanställning med goda exempel göras. Detta görs av EU-samordnaren i samarbete med förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. För den regiongemensamma utvärderingen
ansvarar regionstyrelsen. Syftet är att det arbetssätt som tillämpas för det internationella
arbetet blir mer resultat- och kunskapsinriktat. Fokus läggs på ett ökat lärande i verksamheterna.
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Bilaga 1 - Förteckning över Region Gotlands internationella nätverk
Stockholmsregionens Europakontor
Region Gotland är medlemmar av Stockholmregionens Europaförening som äger Stockholmregionens Europakontor. Stockholmregionens Europakontor har sin bas i Bryssel och
verksamheten syftar till att hålla Stockholmsregionen ajour med EU-agendan samt profilera
regionen i Bryssel. Region Gotland har en styrelseplats i Stockholmregionens Europaförening och kan på så sätt vara med och påverka utvecklingen av organisationen.
Hemsida: http://www.stockholmregion.org
Årlig medlemsavgift: 200 000 kr
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
Nätverket består av cirka 120 regioner från 28 länder och har till syfte att påverka EU så att
EU:s politik främjar en balanserad territoriell utveckling. Gotland har varit medlem i
CPMR sedan tidigt 1990-tal och är idag medlemmar i två av nätverkets sex arbetsgrupper:
Island Commission som arbetar med ö-frågor och Baltic Sea Commission som arbetar med
Östersjörelaterade frågor. För Gotland är det viktigt att vara aktiva inom detta nätverk för
regionala utvecklingsfrågor där vi kan möta andra regioner med liknande utmaningar.
Hemsida CPMR: www.cpmr.org
Hemsida Baltic Sea Commission: http://www.balticseacommission.eu/
Hemsida Island Commission: http://www.islandscommission.org/en/
Årliga medlemsavgift:13 372 euro (CPMR 7180 euro, Baltic Sea Commission 1600 euro
(kostnaden kommer öka) Island Commission 4592 euro)

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Union of the Baltic Cities (UBC)
UBC är ett nätverk med cirka 100 medlämsstäder från länder i Östersjöområdet. Huvudsyften är att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan städerna och här kan Region
gotlands kommunaluppdrag få input i sitt arbete samt hitta partners till eventuella projekt.
Arbetet är uppdelat i sju arbetsgrupper. Nätverket gjorde ett omtag under 2015 då man slog
ihop arbetsgrupper, lanserade en ny hemsida och ändrade inriktning i nätverket och la mer
fokus på projektsamarbete och erfarenhetsutbyt. Sekretariatet är placerat i Gdansk.
Hemsida: www.ubc.net
Årlig medlemsavgift: 1200 euro
Organization of World Heritage Cities (OWHC)
Ett nätverk för städer som finns med på FN:s världsarvslista; platser värda att bevara för
framtiden. OWHC samarbetar framför allt i frågor kring de särskilt anpassade utvecklingsinsatser som kan behövas i världsarvsstäderna under ledning av städernas borgmästare.
Sekretariatet ligger i Quebec. Inom OWHC finns en särskild grupp för de nordeuropeiska
världsarvsstäderna med ett regionalt sekretariat för nordvästra Europa och Nordamerika i
Regensburg.
Hemsida: http://www.ovpm.org/
Årlig medlemsavgift: 2700 euro
Hansan
Hansan är ett nätverk med 185 medlemsstäder i 16 länder. En stad är årligen värd för Hansedagen, där 75-120 städer årligen deltar på Hansemarknaden, med kulturgrupper och
konstnärer samt på interna möten och seminarier för att främja utbyte mellan städerna. Det
finns också en ideell förening som ansvarar för Hansan som en av Europarådet certifierad
Cultural Route. Därutöver finns Hansa Business som vänder sig inte bara till städer utan till
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enskilda företag för att främja handel mellan städerna. Sekretariatet ligger i Lübeck. Gotland innehar platsen som vice ordförande både i nätverket och i föreningen. Gotland står
värd för Hansadagarna år 2025.
Hemsida: www.hanse.org
Årlig medlemsavgift: Ingen medlemsavgift. (Varje organisation täcker sina egna kostnader
för deltagande i olika aktiviteter, årlig kostnad för web-medverkan, 50 euro).
B7 Baltic Islands
Gotland var med och bildade nätverket B7 1989. Nätverket har haft en stor betydelse för
Gotland i Östersjöfrågor och i EU-policy arbetet men har under senare år haft lägre aktivitetsgrad med fokus på konst- idrotts och ungdomsutbyten.
Hemsida: http://www.b7.org/
Årlig medlemsavgift:1000 euro
Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL).
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk,
administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR). Inom NVL finns det ett nordiskt önätverk där Bornholm, Gotland och Åland deltar. Nätverket fokuserar på särskilda utmaningar och
möjligheter inom ”glesbygden”, just nu och framöver är integrationsfrågor prioriterad ur
olika perspektiv.
Hemsida: http://nvl.org/
Årlig medlemsavgift: Arbetstid (övriga kostnader står NMR för).
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på
individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i
den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. SKL är ICLDs huvudman. Lunds
Universitet, Region Gotland och SKL utgör ICLD:s styrelse.
Hemsida: www.icld.se

Ärendenr RS 2016/540 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner som har till uppgift att stötta och bidra med verksamhetsutveckling och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKL ger service och professionell rådgivning inom alla de
frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Region Gotland är
aktiva inom flera nätverk och beredningar som drivs av SKL både på tjänstepersonnivå och
politikernivå.
Hemsida: www.skl.se
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2012/439
28 augusti 2016

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Strategi för serviceutbud
Förslag till beslut

•

Förslaget till projektdirektiv för projektet ”Strategi för långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland” antas och ledningskontoret uppdras hantera fortsatt
process i enlighet med projektdirektivet.

Ärendebeskrivning

Sweco har under våren 2016 genomfört en utredning av tillgängligheten till
serviceutbudet på Gotland, vilket har resulterat i slutrapporten ”Serviceutbudet på
Gotland.” Denna har överlämnats till Region Gotland och regionstyrelsen fick vid
sitt sammanträde en redogörelse för densamma. Vid sammanträdet gavs också en
information om den fortsatta processen.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det bilagda projektdirektivet väger samman behovet
av strukturförändring av serviceutbudet ur såväl ett mer ekonomiskt kortsiktigt
perspektiv som ur ett långsiktigt samhällsutvecklingsperspektiv, där målet är att
säkerställa att hela Gotland skall vara attraktivt för boende och verksamhet. Strategin
blir därför också tydlig kopplad till revideringen av den regionala utvecklingsstrategin
för Gotland där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är målet.
Ledningskontoret bedömer vidare att det är av stor vikt att betrakta och analysera
Region Gotlands serviceutbud ur ett balanserat perspektiv där tillgänglighet i tid,
ekonomi och kvalitet sätts i relation till jämförbara kommuner och landsting, med
målet att utifrån detta och de specifika gotländska förutsättningarna optimera dessa
variabler i relation till varandra.
Beslutsunderlag

Bifogat projektdirektiv.
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Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ledningskontoret samt koncernledningsgruppen.
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Ledningskontoret

Projektdirektiv

Stefan Persson

Projektdirektiv
*Projekt

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
*Projektägare

Stefan Persson
*Projektledare

Mia Stuhre
Projektstyrgrupp

Utgörs av projektägaren (sammankallande) samt följande utsedda inom
koncernledningsgruppen: Mia Modig, Patric Ramberg och Anders Jolby.
Intressenter

Region Gotlands förtroendevalda, koncernledningen samt berörda verksamheter.
*Bakgrund

Ledningskontoret har genomfört en analys av serviceutbudet på Gotland (det vill säga den
service som Region Gotland tillhandahåller samt livsmedel och drivmedel), vilken också har
överlämnats till regionstyrelsen. Förstudien har kartlagt och sammanställt lokalisering av
regionens verksamheter samt restid till dessa med i huvudsak bil och kollektivtrafik.
Ledningskontoret har nu fått i uppdrag av regiondirektören att baserat på bland annat denna
analys ta fram ett förslag till strategi för hur serviceutbudet skall utvecklas på Gotland.
Uppdraget har flera motiv. Dels den ekonomsiska krisen i Region Gotland och de krav på
förändringar av utbud som den för med sig. Dels för att lämna ett förslag till en struktur för
ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, som säkerställer attraktionskraft att
människor ska kunna och vilja bo och verka på hela Gotland. Strategin för serviceutbudet ska
också utgöra underlag till den regionala utvecklingsstrategin som nu håller på att revideras.
*Syfte (varför?)

Projektet syftar till att ta fram en koordinerad och koncerngenomgripande strategi för hur
Region Gotlands servicestruktur skall utvecklas geografiskt, för att möta rådande och
förväntade ekonomiska utmaningar samt utgöra en grund för Gotlands utveckling (i enlighet
med den regionala utvecklingsstrategin) där hela Gotland skall vara attraktivt för boende och
verksamhet.

Stefan Persson
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Ledningskontoret

Projektdirektiv

Projektbeskrivning

Projektet ska ta fram ett förslag till en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland, inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Det serviceutbud som ska
omfattas av strategin begränsas till den service som Region Gotland tillhandahåller i skepnad
av primärkommun och landsting. Strategin för kommersiell service i form av livsmedel och
drivmedel hanteras separat i ”Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018”.
Den gotländska demografin med dess prognostiserade utveckling och struktur med de
framtida behoven av offentlig service ska gälla som en central utgångspunkt för arbetet. Mot
bakgrund av detta skall samlade analyser göras av såväl det befintliga behovet av offentlig
service samt det prognostiserade behovet 2025.
Förslaget till strategi skall hantera såväl serviceorter som perifera områden, varav de senare är
nordligaste, östligaste och sydligaste Gotland vilka också närmare skall definieras. Projektet är
inte bundet av den serviceortsstruktur som är redovisad i Vision Gotland 2025, som antogs
2008. Utöver detta skall strategin ta in möjligheterna till såväl digitalisering av tjänster som en
utvecklad kollektivtrafik som en del i helhetslösningen. Förslaget skall därmed också kunna
utgöra ett underlag för framtagande av kollektivtrafikplan.
Som en del i arbetet skall serviceutbudet i ett antal referenskommuner, och eventuellt
landsting, analyseras tillsammans med den rapport om Region Gotlands ekonomi som SKL:s
analysgrupp levererade i början av 2016. När det gäller referenskommuner så skall det vara
kommuner som så långs som möjligt är jämförbara med Region Gotland i ett eller flera
avseenden, det vill säga landsbygds- och turistkommuner. Exempel på sådana kan vara
Norrtälje, Ljusdal, Ölandskommunerna, Västervik, Örnsköldsvik, Växjö, Region Blekinge,
Region Jämtland-Härjedalen. Det är projektets uppgift att fastställa referenskommuner och
eventuellt referenslandsting.
Följande analyser är sammanfattningsvis planerade att genomföras inom ramen för strategin:
• Analys av befintligt och prognostiserat servicebehov.
• Analys av tillgänglighet i tid till tänkbara serviceorter och perifera områden.
• Analys av kostnadsläge i referenskommuner och landsting per serviceslag.
• Analys av antalet servicepunkter i relation till befolkning på Gotland och i
referenskommuner och landsting.
• Analys av kvalitet i referenskommuner och landsting per serviceslag (om möjligt och
hanterbart i tid).
Förslaget skall försöka optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet
och kostnad. Det vill säga balansera vikten av attraktivitet (tillgänglighet i tid och kvalitet) och
kostnad. Nivån för tillgänglighet i tid och kostnad skall sättas i jämförelse med utvalda
referenskommuner och landsting. Kvaliteten skall vara minst i nivå med rikets snitt.
*Mål för projektet

Målet är att strategin skall ligga till grund för utvecklandet av ett långsiktigt hållbart
serviceutbud, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Strategin skall efter antagande i
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Projektdirektiv

regionfullmäktige utgöra underlag berörda förvaltningar och nämnders beredning och beslut
rörande verksamheternas utveckling och placering.
Beslutspunkter

Regionstyrelsen fastställer projektdirektivet den 22 september 2016 och regionstyrelsen
behandlar förslaget den 14 december 2016, vilket betyder att förslaget måste vara färdigställt
och fastställt av styrgruppen den 16 november. Strategin skall efter eventuell vidare politisk
beredning därefter antas av regionfullmäktige.
*Återrapportering (när, till vem, vad?)

Löpande avrapportering till regionstyrelsens arbetsutskott (politisk referensgrupp) och
koncernledningsgrupp (styrgrupp), såväl skriftlig som muntlig.
Kommunikation

TBD
Kopplingar till andra projekt/uppdrag

•
•

Framtagandet av förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS).
Kunskapsunderlag som stöd för hantering av kostnadsminskning av serviceutbudet
till följd av den ekonomiska krisen.

*Slutdatum

2016-12-31
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

Projektorganisation

Projektledaren bildar tillsammans med representanter för förvaltningarna en projektgrupp.
Till stöd för projektledare och projektgruppen kan också vid behov skapas en expertgrupp
med representanter från ledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och eventuellt
Uppsala universitet Campus Gotland.
Referensgrupp

Politisk referensgrupp utgörs av RSAU.
RUL-gruppen på ledningskontoret.
Projektbudget

250 000 kronor (för interna och externa tjänster). Medel anvisas ur näringslivsanslaget och

3 (4)

Region Gotland
Ledningskontoret

Projektdirektiv

beslut om dessa fattas på delegation av regiondirektören.
Kodsträng
Ansvar

Konto

Objekt

Aktivitet

Projekt

6110
*Datum

2016-07-08
*Underskrift

Peter Lindvall
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/237
23 augusti 2016

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder till
projekt ”CB Game Camp”
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar projektet ”CB Game Camp” med 25,00
procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 798 247 kronor,
ur 2016, 2017, 2018 och 2019 års anslag 1:1, medel för regionala
tillväxtåtgärder.

•

Science Park Gotland åläggs att kontinuerligt återrapportera hur antalet
deltagare i projektet fördelas mellan män och kvinnor.

Sammanfattning

Science Park Gotland har tillsammans med avdelningen för speldesign på Uppsala
Universitet Campus Gotland gemensamt gått in som projektpart i Central Baltic
projektet ”CG Game Camp”. Lead partner i projektet är LP Aalto University School
of Business SBC i Finland. Central Baltics steering committe beslutade den 14 juni
2016 att bevilja medel till detta projekt. Total budget för hela projektet är cirka 15
miljoner kronor.
Projektet syftar till att förbättra och stärka Central Baltic områdets position som ett
globalt konkurrenskraftigt nav för spelutveckling. Vidare att lösa de gemensamma
utmaningar som nyetablerade och befintliga spelutvecklingsföretag i området har.
Målet för projektet är att identifiera gemensamma intressen och samarbetsbehov
genom kartläggning och analys av behoven för spelindustrin och dess utveckling i
området. Samt skapa förutsättningar för fler företag startas och växer. Specifikt mål
för Gotland är att projektet skall generera 10 nystartade företag
Ledningskontoret bedömer att projektet passar väl in i det existerande arbetet inom
det företagsfrämjande systemet på Gotland. Vidare skapas förutsättningar för att nå
målet i Hållbar tillväxtplan Gotland 2016-2020 ”Värdet på den gotländska exporten ökar
med 20 procent under programperioden.”
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Med anledning av ovanstående föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar
medel till projektet.

Behovsanalys

Science Park Gotland har tillsammans med avdelningen för speldesign på Uppsala
Universitet Campus Gotland gemensamt gått in som projektpart i Central Baltic
projektet ”CG Game Camp. Lead partner i projektet är LP Aalto University School
of Business SBC i Finland. Central Baltics steering committe beslutade den 14 juni
2016 att bevilja medel till detta projekt.
Utgångspunkten för projektet är att det finns flera nya aktörer och företag från
spelindustrin i Finland, Estland, Lettland och Sverige med olika erfarenheter och hög
potential för tillväxt. Projektet skall bidra till att lösa de gemensamma utmaningarna
för Central Baltic regionens företag inom spelindustrin.
Den svenska spelutvecklingsbranschen är den snabbast växande industrin just nu.
Uppsala Universitet Campus Gotland har utökat programutbudet inom
spelutveckling. Numera finns 4 olika kandidatprogram varav 3 med internationell
antagning. Utbildning inom spelutveckling är väletablerad på Gotland och har ett
gott renommé inom branschen. Gotland ses som ett attraktivt alternativ för studier
och därför är det viktigt att Gotland fortsätter att satsa inom området. Flera
studenter driver spelutvecklingsprojekt/-företag i någon form under och efter
studietiden och har också visat vilja att stanna kvar på Gotland. Projektet bedöms ge
Gotland goda möjligheter att ytterligare stärka sin position inom
spelutvecklingsbranschen.
Syfte

Projektet syftar till att förbättra och stärka Central Baltic områdets position som ett
globalt konkurrenskraftigt nav för spelutveckling. Vidare att lösa de gemensamma
utmaningar som nyetablerade och befintliga spelutvecklingsföretag i området har.
Mål

Identifiera gemensamma intressen och samarbetsbehov genom kartläggning och
analys av behoven för spelindustrin och dess utveckling i området. Samt skapa
förutsättningar för fler företag startas och växer. Specifikt mål för Gotland är att
projektet skall generera 10 nystartade företag
Genomförande

Projektet leds av lead partnern LP Aalto University School of Business SBC Finland.
Övriga deltagare i projektet är P2 Cursor Oy Finland, Estonian Digital Center
Estland, Latvian Technological Center Lettland, Science Park Gotland och Uppsala
Universitet Campus Gotland Sverige.
Projektet är indelat i tre olika delmoment:
1. Kartlägga och analysera behoven för spelindustrin och dess
utveckling. Identifiera de gemensamma samarbetsmöjligheter och
utvecklingsbehov som finns bland de ingående parterna i projektet samt höja
medvetenheten om företag i spelbranschen.
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2. Utveckla och testa ett innovativt acceleratorprogram för spelindustrins
affärsstödjande organisationer som ger entreprenörer från spelbranschen
tillgång till gemensam affärsutveckling, specialiserade kunskaper, finansiering
och nya möjligheter för samarbete. Acceleratorprogrammet kommer att vara
ett framtida stöd för såväl Uppsala Universitet Campus Gotland som Science
Park Gotland i sitt uppdrag att främja entreprenörskap på Gotland
3. Utveckla ett innovativt Game Camp samt ett matchmaking koncept för
spelsektorns nystartade företag och potentiella företagare. Insatserna skall
leda till att underlätta samarbetet mellan aktörer inom spelindustrin i Central
Baltic så att potentialen för tillväxt i företagen ökar. Varje projektpart
kommer att genomför en Game Camp i respektive land. Vid varje tillfälle
kommer ett 15-tal entreprenörer/studenter från Gotland att delta.
Horisontella perspektiv

Projektverksamheten strävar efter jämställdhet mellan män och kvinnor i alla
delmoment. Projektet erbjuder lika möjligheter för alla från spelsektorn att delta utan
diskriminering.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2016-08-01—2019-12-31

Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Lokalkostnader
Investeringar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Central Baltic
Summa finansiering

2016
2017
2018
258 908
699 750
682 256
9 330
172 885
213 470
45 288
90 576
90 576
11 196
34 055
61 578
44 877
358 777 1 024 789 1 031 179

2019
Totalt
472 331 2 113 245
144 895
540 580
90 576
317 016
11 196
70 442
210 952
778 244 3 192 989

89 694
256 197
257 795
269 083
768 592
773 384
358 777 1 024 789 1 031 179

194 561
798 247
583 683 2 394 742
778 244 3 192 989

Bedömning

För öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen på Gotland är det viktigt att fler
gotländska företag hittar ut på den internationella marknaden. Projektet skapar
möjligheter för studenter/entreprenörer inom spelindustrin på Gotland att få
internationella kontakter, möjlighet till kvalificerad rådgivning som på sikt skall leda
till att företagen växer och nya arbetstillfällen skapas.
Fördelningen mellan manliga och kvinnliga företagare inom spelbranschen har av
tradition varit snedfördelad med starkt övervikt mot manliga företagare. Därför är
det av största vikt att Science Park Gotland arbetar aktivt för att säkerställa att
jämställdhet i projektet uppnås och minst 40 procent av deltagarna i projektet är
kvinnor.
Ledningskontoret bedömer att projektet passar väl in i det existerande arbetet inom
det företagsfrämjande systemet på Gotland. Vidare skapas förutsättningar för att nå
målet i Hållbar tillväxtplan Gotland 2016-2020 ”Värdet på den gotländska exporten ökar
med 20 procent under programperioden.”
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Med anledning av ovanstående föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar
medel till projektet.
Beslutsunderlag

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder, 2016-03-21.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Science Park Gotland
Näringslivsenheten
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Region

20/5

Gotland
Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn
CB Game Camp
Uppgifter om sökanden
Organisationsnummer

Sökande

802419-6050

Science Park Gotland

Postnummer och ortnamn

Postadress

62157 Visby

Strandgatan 1

Telefon och telefax

Församling/socken

0765400301

Visby
e-post

Arbetsställenummer (CFAR)

lisa.hemph(5)scienceparkgotland.se

Plusgiro / bankgiro / bankkonto
Bg 5040-1314

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

Ja x

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska
avse projektets verksamhet.

Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för
projektet?

789 000

Ja x
Nej

Projektorganisation
Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi

Projektledare

Lisa Hemph

Viveka Olai Stenberg

Telefon och telefax

Telefon och telefax

0765400301

0707471105

e-post

e-post
lisa.hemph@scienceparkgotland.se

viveka@scienceparkgotland.se

Sökandens bank
Kontaktperson

Bankens namn

Handelsbanken

Andreas Baumgartner
Postnummer och ortnamn

Postadress

621 22 Visby

Kung Magnus Väg Q
Telefax

Telefon
0498-260076

e-post
anha13@hanf)elshankf>n se
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Sökandens revisor
Kontaktperson

Företagets namn

Grant Thornton

Per Gardelin
Postnummer och ortnamn

Postadress

Hästgatan 24
Telefon

0498 25 85 86

62122 Visby
Telefax

e-post
per.qardelin(S)se.gt.r:om

Bifoga utförlig projektbeskrivning i bilaga till ansökan
Bakgrundsbeskrivning:

Science Park Gotland tillsammans med utbildningen för speldesign på Uppsala Universitet
Campus Gotland har gemensamt gått in som projektpart i CB Game Camp med ambitionen att
ge studenter och spelföretag bästa förutsättningar för att lyckas med sina företag. Central
Baltic-regionen har uppnått en stark position i det nuvarande tidiga skedet av den globala
spelbranschen. Drivkrafterna för utvecklingen hittills har varit den tekniska konkurrenskraften
samt banbrytande och ambitiösa entreprenörer (t.ex. King Digital, Rovio, Supercell).
Marknaden är nu på väg mot snabb tillväxt, och detta projekt bidrar till att lösa de
gemensamma utmaningarna för företag inom spelindustrin i CB-området, genom att identifiera
gemensamma intressen samt stödja samarbete mellan entreprenörer i spel branschen.
Centrala Östersjöregionen (CB) kännetecknas av betydande skillnader i den ekonomiska
utvecklingen. Regioner som Sverige och Finland hör till den grupp av de mest utvecklade
regionerna inom EU. Å andra sidan visar Estland och Lettland nu den snabbaste ökningen av
BNP i EU. Det finns en stor potential och ett behov av att ytterligare integration mellan CB
ländernas ekonomier via gemensam utveckling av nya företag och klustersamarbete.
Kunskapsintensiva företag inkl. företag inom spelindustrin erbjuder en utmärkt möjlighet för
att bidra till en hållbar tillväxt i den Centrala Östersjöregionen och balansen mellan
ekonomiska intressen i regionen. Det finns flera nya aktörer och företag från spelindustrin i
Finland, Estland, Lettland och Sverige med olika erfarenheter och hög potential för tillväxt och
utveckling av internationella nätverk.
CB-regionen har uppnått en stark position i den nuvarande tidiga fasen av den globala
spelbranschen. Det som lett utvecklingen hittills har varit den tekniska konkurrenskraften och
ambitiösa banbrytande entreprenörer (t ex kung Digital, Rovio, Supercell). Marknaden flyttar
nu till en snabb tillväxtfas, vilket innebär att gränsöverskridande verksamhet, särskilt
kunskaper inom marknadsföring och försäljning, samt en nätverkssyn på produktion och
försäljning, kommer att betonas de närmaste åren.
Projektet bidrar till att lösa de gemensamma utmaningarna för CB regionens företag inom
spelindustrin genom att identifiera gemensamma intressen, inrätta av nya gemensamma företag
och stödja deras ytterligare integration och samarbete. Dessutom stöder projektet
konkurrenskraft och innovationsförmåga, samt samarbete för företag inom spelindustrin och
bidrar till att stärka CB-regionens position på global nivå.
Detta är givetvis ett projekt som skulle gynna de studenter som studerar speldesign på Uppsala
Universitet Campus Gotland samt de entreprenörer som efter utbildning väljer att starta
företag.
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Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)

Detta projekt syftar till att förbättra och stärka Central Baltic-områdets position som ett globalt
konkurrenskraftigt nav för spel och spelindustrins nyetableringar samt lösa gemensamma
utmaningar:
l .Höja medvetenheten om företag i spelbranschen, samarbetsmöjligheter och utvecklingsbehov
i Finland, Estland, Lettland och Sverige; Identifiera gemensamma intressen och
samarbetsbehov genom kartläggning och analys av behoven för spelindustrin och dess
utveckling.
2. Utveckla och testa ett innovativt acceleratorprogram för spelindustrins affärsstödjande
organisationer som ger entreprenörer från spelbranschen tillgång till specialiserade kunskaper
(särskilt affärsutveckling, marknadsföring och försäljning), och finansiering och nya
möjligheter för samarbete och gemensam affärsutveckling.
3. Utveckla en innovativ Game Camp samt matchmakingskoncept för spelsektorns nystartade
företag som underlättar för samarbete mellan aktörer inom CB-området och bygga och
förbättra starka värdekedjor.

Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)

Projektet har följande resultatindikatorer - 10 nya eller nystartade bolag inom spelindustrin
genom gränsöverskridande samarbete - totalt 60 experter från spelindustrins affärsstödjande
organisationer kommer att delta i accelerationsprogram, totalt 240 bolag inom spelindustrin
kommer delta i Game Camps i Finland, Estland, Lettland och Sverige (60 deltagare/händelse,
inkl. l O företag/PP) - deltagarna i projektverksamheten får en bättre förståelse och ökad
medvetenhet om den internationella utvecklingen av branschen.

Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)
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Framförallt små och medelstora företag, på Gotland riktar vi oss även till studenter som precis
startat företag.

Projektorganisation / deltagare: (Vilka medverkar?)

LP Aalto University School of Business P2 Cursor Oy
Game Founders
Estonian Digital Center
Latvian Technological Center
Science Park Gotland

Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)

Efter utveckling och testning av utbildningsprogram samt Game Camps
matchmaking- koncept för företag inom spelindustrin så kommer en
utvärderingsrapport med analys och rekommendationer för förbättringar och
vidareutveckling av konceptet genomföras. Artiklar, filmer och utbildningsprogram
samt utvärderingsrapport av Game Camps matchmaking-koncept kommer att
publiceras på projektets och partners webbplatser. Information om utbildningen och
matchmaking konceptet kommer att presenteras på flera spel konferenser i CBregionen och andra evenemang runt om i världen. Rapport från resultaten av
arbetspaketen kommer att spridas i olika evenemang och publiceras via media. Bästa
praxis i utbildningen och mötesevenemangen kommer att listas för att hjälpa andra
organisationer, regioner och länder tillämpa dessa förfaranden. Naturligtvis kommer
alla rapporter vara på engelska och fritt tillgängliga via webbplatsen för projektet.
Dessutom kommer resultaten och utgångarna levereras till de viktigaste av
spelindustrins intressenter och stödorganisationer i olika länder som Neogames i
Finland och Dataspelbranschen i Sverige.

Ange detaljer i bilaga till ansökan
Tid- och aktivitetsplan

Startdatum

Slutdatum

Kostnad
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Se bifogad tid- och aktivitetsplan i
bilaga 1

Utvärdering och slutredovisning

Indikatorer - projektets mätbara resultat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
Temaindikator

Vid projektstart

Besökande, antal

Se bilaga 2 sid 16

Vid projektets slut

Evenemang, antal
Exponeringstillfällen, antal
Företag, antal deltagande
Förstudier, antal
Nätverk, antal nya
Produkter, antal nya

Resultatindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

Arbetstillfällen, antal nyskapade

Deltagare, antal

Företag, antal nya, ledda av

Projektledare

Horisontella mål - beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa

Ej applicerbart.
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Integration

Projektet erbjuder lika möjligheter för alla från spelsektorn att delta utan diskriminering

Jämställdhet

Projektverksamheten strävar efter jämställdhet mellan män och kvinnor.

Miljö / ekologisk hållbarhet

Projektet har en positiv inverkan på hållbar utveckling , t.ex. på följande sätt: - spelsektorns
gemensamma företag kan fortsätta utvecklingen av dess internationella nätverk med hjälp av
IKT och möjligheter som hjälper till att spara miljön (mindre resor). Försäljning av
spelbranschens relaterade produkter sker främst via Internet och detta kommer att minska de
logistiska infrastrukturbehoven (transport , lagring , etc.).
Hämta summorna från budgetspecifikationen på följande sidor
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Egen personal

679 500
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679 500

2 038 500

Extern personal / Köpta tjänster / Konsulter

182 100

182 100

182 100

546 300

Lokalkostnader/admin/kontor

101 919

101 919

101 919

305 757

Investeringar /Avskrivningar

7536

övriga kostnader

7536
60750

60750

60750

Summa bokförda kostnader

182250

3 080 343
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263 000

263 000
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263 000

789 000
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Privat kontant medfinansiering

Central Baltic finansiering

789 000

789 000

789 000

Summa kontant medfinansiering

2 367 000

2 367 000
- • ,;v.:» ?.. . - ' : ' .

"~,-, . ,

!
f

' *

.

OBS se specifikation bilaga 3
Totalt för projektet

3156000

Jag bekräftar att jag tagit del av informationen i "handledning till ansökan'
Ort, datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Visby

\ . .UKIY.
Namnförtydligande \

Lisa Hemph

Budgetspecifikation
Bokförda - faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2016

Namn och arbetsuppgift

^#i& :

.

Ej tillsatt

Summa:

2017
Namn och arbetsuppgift

<

Soc.avgper
inéiÄd' •''?"•' " månad

Antal
månader

Kostnad
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Ej tillsatt

—

—
Summa:
2018

Namn och arbeteuppgift
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Ej tillsatt

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal / köpta tjänster / konsulter
Typ av kostnad

,
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Konsultkostnad

182 100

182 100

182 100

54Q 300

Bokföring, redovisning

101 919

101 919

101 919

305 757

Revision
Externa föreläsare

Summa:

852 057

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal / köpta tjänster / konsulter.
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Lokalkostnader
Ange typ av hyra

2016

201?

2018

Totalt

kontorslokal
konferenslokal

Summa
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Lokalkostnader.

Investeringar
2016

Typ av investering/Inventarier
Dator

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

7500

Totalt
7500

Kontorsmöbler

Summa:

2017

Typ av investering/inventarier

Inköpspris

Livslängd i år Avskrivning

Totalt

Inköpspris

Livslängd i år Avskrivning

Totalt

Dator
Kontorsmöbler

Summa:
2018

Typ av investering/inventarier
Dator
Kontorsmöbler
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Övriga kostnader
Typ av kostnad

2016

2048

2017

Totalt

Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v
Telefon-, el- och portokostnader
Förbrukningsmaterial
Resor
Logi
Leasingkostnader
Hyra maskiner/inventarier
Representation

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget övriga kostnader.

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

Bilaga nr

Bilagans namn

3

Dokument som styrker firmatecknarens behörighet

2

Utförlig projektbeskrivning

'

Intyg från Skattemyndigheten i det fall projektet inte är redovisningsskyldigt för moms

Ej klart

Anställningsavtal eller lönespecifikation (avser kostnader för "egen personal" och 'eget
arbete")

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Näringslivsenheten, 621 81
VISBY.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/462
22 augusti 2016

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.

•

Ägaranvisning 2017 för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Bedömning

Ledningskontoret har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB
förhandlat fram bilagd ägaranvisning 2017 för Almi Företagspartner Gotland AB.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna ägaranvisningen för Almi
Företagspartner Gotland AB.
Beslutsunderlag

Ägaranvisning Almi Företagspartner Gotland AB
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Näringslivsenheten
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Almi Företagspartner Gotland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %)
nedan kallat moderbolaget och av Region Gotland (49 %).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2016.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och
därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses
tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller
marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska samverka med privata och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra
sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet.
2

Riktlinjer för verksamheten

Bolaget ska i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens
produktutbud samt de nationella kunderbjudandena inom rådgivning. Rådgivningsverksamhet
utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och
medelstora företagen. Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa
att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas.
Bolaget ska erbjuda spetskompetens inom olika områden bl.a. genom att upphandla privata
konsulter inom rådgivningsverksamheten.
Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer.
Bolaget ska arbeta i enlighet med de strategiska hållbarhetsmål som koncernstyrelsen fastställt
och som framgår av hållbarhetspolicyn.
Bolaget ska inom ramen för bolagets affärsidé medverka till genomförandet av Region Gotlands
näringspolitiska strategier och andra beslut inom den regionala tillväxtpolitiken.
Bolaget ska i övrigt aktivt medverka i genomförandet av strategi Almi 2018.
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3

Verksamhetens mål

Bolaget ska eftersträva att uppnå koncernens vid varje tid gällandemål och mätetal.. Nu gällande
mål och framgångsmått återfinns i bilaga 1.
4

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om framgångsmått.
5

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2017 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska ska godkännas av
bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 2 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den

2016

Visby den

2016

Almi Företagspartner AB

Region Gotland

……………………………….

…………………………………

Göran Lundwall

Björn Jansson
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BILAGA 1
Mål och framgångsmått
Bolaget ska eftersträva att uppnå följande mål.
Finansiellt perspektiv
− Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders
driftskostnader.
− Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal vara 2 %.
Kundperspektiv
− Bolagets kunders förädlingsvärde ska utvecklas bättre än hos jämförbara kunder i regionen
− Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi.
− Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska, avseende antal lån samt andel
kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för
företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen.
Processperspektiv
− Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent.
− Bolagets styrelse ska fastställa mål avseende antal unika kunder och antal leveransmoduler
inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. Målen
ska tas fram i samråd med ansvariga på moderbolaget.
Medarbetarperspektiv
− Medarbetarnas totalbetyg i den årliga medarbetarundersökningen avseende bolaget som
arbetsplats ska vara minst 4.0 på en 5-gradig skala.
− Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att
mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid
varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende
medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.
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Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 antas som gällande för det regionala
tillväxtarbetet 2016-2020.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandedel för programmet i
samverkan med berörda aktörer.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens arbetsutskott godkände vid sammanträdet den 19 januari 2016 att
den då framtagna samrådsversion för Hållbar tillväxtplan för Gotland 2016-2020
skulle ut på samråd till berörda aktörer och de politiska partierna i regionfullmäktige.
Denna samrådsprocess genomfördes av ledningskontoret som därefter
sammanfattade synpunkterna från samråden i en tjänsteskrivelse tillställd
regionstyrelsen. Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 2 juni
2016 och regionstyrelsen godkände underlaget som grund för fortsatt arbete samt
även föreslaget till tidsplan, det vill säga att ett nytt förslag skall behandlas av
regionstyrelsen den 22 september 2016.
I detta reviderade förslag har hänsyn tagits till de synpunkter som då redovisades i
sammanställd form, som inkomna från samråden. Dokumentet har också bytt namn
för att bättre matcha den ordning som internt arbetats fram på ledningskontoret och
som kategoriserar ärenden i planer, program, strategier, etc.
Det reviderade förslaget innebär ett förtydligande av prioriteringar inom ramen för
den regionala tillväxtpolitiken, vilket gör att det även i tydliga delar sammanfaller med
regeringens näringslivspaket som antogs av regeringen i slutet av juni 2016. I korthet
kan det senare sammanfattas i följande punkter:
•
•

Ett tydligare utpekande av två branschområden som Gotlands styrkeområden,
det vill säga mat och livsmedelsnäringarna och besöksnäringen.
En generell avsmalning mot näringslivsutveckling, något som inneburit att det
tidigare utvecklingsområdet bo och leva istället fått ett smalare fokus mot
bostadsbyggande och infrastruktur.
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Viktigt att notera är dock att Kulturplan 2017-2020, som hanteras parallellt med detta
ärende, fångar attraktionskraften för att bo och leva på Gotland samt även myllan för
det kulturella företagandet. Den senare avsmalningen är således i praktiken bara
begränsad till ärendet i sig och inte Region Gotlands samlade verksamhet, så som
den planeras de närmaste åren.
Slutligen har förslaget även anpassats till den metodik för programsättning av
uppdrag som Tillväxtverket förväntas tillämpa när det gäller regeringens
näringslivspaket för Gotland i närtid.
Såväl tillväxtprogrammet som regeringens näringslivspaket för Gotland är en del av
den regionala tillväxtpolitiken, och de medel som regeringen avsätter som
finansiering för det senare förstärker Region Gotlands tilldelning av medel för
regionala tillväxtåtgärder.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är största vikt att få en så bra matchning mot
regeringens näringslivspaket som möjligt, för att tillväxtprogrammet och
näringslivspaketet ska kunna verka tillsammans. Det är i det närmaste imperativt att
säkerställa att de två program som styr finansieringen av de regionala tillväxtmedlen
de kommande åren – regionens tillväxtprogram och Tillväxtverkets programsättning
av regeringens näringslivspaket – har samma inriktning och mål så att de kan
medfinansiera varandra och borga för en strategisk långsiktig utveckling.
Ledningskontoret noterar att det inte är optimalt ur koordineringshänseende att
beslutsprocessen rörande det aktuella ärendet föregår Tillväxtverkets
programsättning av regeringsuppdraget rörandet näringslivspaketet för Gotland, och
inte heller de förstudier som har initierats kopplat till uppdraget. Ledningskontoret
bedömer dock inte att risken för diskrepens är så stor att det behöver förhindra att
ärendet hanteras enligt tidsplan med beslut i regionfullmäktige den 24 oktober.
Beslutsunderlag

Bilagt förslag till Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning
Till grund för tillväxtprogrammet ligger en utvecklingsprocess som tog sin utgångspunkt i
en gemensam långsiktig målbild och en konkret plan för en positionsförflyttning för hållbar
tillväxt och attraktionskraft på Gotland. Detta resulterade i en satsning med benämningen
”Tillväxtarbete 2015-2018”. Satsningen syftade till att tillvarata erfarenheter från tidigare
insatser såsom arbetet med platsvarumärket Gotland liksom från det näringspolitiska programmet som löpte ut 2015. Fokus lades på stärkt näringslivsattraktion; på näringslivets
förutsättningar samt nya och växande företag. Arbetsprocessen involverade på olika sätt ett
stort antal intressenter, vilket resulterade i ett samrådsförslag till tillväxtprogram. Under
våren 2016 erbjöds de parter som ingår i Region Gotlands näringslivsråd att genom dialog
eller skriftligen lämna synpunkter på förslaget. Förslaget har även diskuterats vid några av
de politiska partiernas medlemsmöten.
Samrådsförfarandet resulterade i ett förslag till förbättringsarbete, innefattande en tydligare
avgränsning från den parallella processen med revidering av det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 och framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi
(RUS). Ett mer stringent program förväntas ge bättre genomslag som strategiskt verktyg
också för det regionala tillväxtarbetets övriga verktyg, finansiering, samverkan samt kunskap och lärande. Synpunkterna sammanfattades i:
-

behovet av avgränsning i enlighet med samrådsversionens uttalade fokus på näringslivets förutsättningar samt nya och växande företag,
- tydliggörande av utmaningar, prioriteringar, mål och insatser av särskild relevans för
ett tillväxtprogram med genomförande till 2020. Det vill säga tydliggörande av programmets förändringslogik, och
- tydliggörande av programmets plats i den regionala tillväxtpolitikens programkomplex samt relation till vägledande nationella prioriteringar inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.
Detta tillväxtprogram är ett resultat av det fortsatta arbetet.
1.1 Syfte, övergripande mål och avgränsning
1.1.1 Syfte

Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet med fokus på stärkt attraktionskraft
genom arbete för en hållbar tillväxt. Ytterst för att bidra till det nationella målet med den
regionala tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Programmet ska vägleda insatser av och samordning mellan offentliga aktörer
och näringslivet på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

1.1.2 Övergripande mål

Tillväxtprogrammets övergripande mål överensstämmer med visionen i Gotlands regionala
utvecklingsprogram; Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust. Målen för tillväxtprogrammet kan mer precist att arbetet
med utvecklings- och styrkeområden enligt programmet leda till:
-

Positiv befolkningsutveckling under programperioden med 59 000 folkbokförda
vid utgången av 2020.
Positiv sysselsättningsutveckling under programperioden, bättre än jämförbara
kommuners och riket.
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-

Positiv skattekraftsutveckling under programperioden, bättre än jämförbara kommuners och riket.

Gotland har även antagit ett samlande, processtödjande mål för genomförande av programmet:
-

Gotland ska tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun under programperioden 1

1.1.3 Avgränsning

Tillväxtprogrammet är ett genomförandeprogram under Gotlands gällande regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025. Vision Gotland 2025 tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av Gotland och ska fungera som en samlande plattform för olika regionala sektorsområden och program. Helhetsgreppet gäller även för den kommande reviderade versionen 2 där den sociala dimensionen kommer att vara central och de ekonomiska och
ekologiska dimensionerna betraktas som medel och förutsättning för mänskligt välstånd.
Som genomförandeprogram under Vision Gotland 2025 har Tillväxtprogrammet fokus på
näringslivets förutsättningar, nya och växande företag, befolkningsökning samt på två särskilt prioriterade gotländska styrkeområden. Programmet avgränsas därmed i huvudsak mot
att möta utmaningar inom utvecklingsområden som har särskild bäring på näringslivsattraktivitet, med utgångspunkt i en hållbar tillväxt. Tillväxtprogrammet avgränsas vidare mot
insatser som betraktas som genomförbara under programperioden, men som har långsiktig
strategisk bäring på utveckling. Det innebär dock inte att insatser föreslagna inom programmets genomförandedel kategoriskt genomförs, eller att det enbart är dessa som ryms
inom ramen för programmet.
Programmet gäller för Gotland som geografsikt yta. Det har alltså ett territoriellt perspektiv
där lokala förutsättningar med bäring på programmets prioriteringar och mål ska tas tillvara
och där det ömsesidiga beroendet mellan stad och land betraktas som en förutsättning för
en hållbar tillväxt.
1.2 Gotländska förutsättningar

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Gotland kännetecknas av en stark tradition av företagande och entreprenörskap. Det återspeglas bland annat i att regionen upprätthåller en god position avseende nyföretagande.
Etableringsfrekvensen för nya företag ligger sex procent över riksgenomsnittet, detta med
12,2 nystartade företag per 1 000 invånare mellan 16-64 år under 2015 (11,5 i riket). Gotland utmärker sig även genom att andelen företag som startas av kvinnor, samt av kvinnor
och män gemensamt, är högre än för riket. Möjligheterna och styrkorna för näringslivsutveckling karaktäriseras vidare av en stabil arbetskraft, en befintlig akademi genom Uppsala
universitet Campus Gotland, en stark tradition i besöksnäring och areella näringar, gotländska profilprodukter, många uthålliga småföretag, ett starkt kulturliv, en rik kulturhistoria samt ett starkt föreningsliv 3.
Det gotländska samhället, liksom alla andra samhällen, upplever en fortlöpande strukturomvandling. Under de senaste decennierna har det för Gotlands del inneburit att arbetstillfällen framför allt inom olika tjänstenäringar har tillkommit medan antalet arbetstillfällen
inom tillverkningsindustrin och försvarsverksamheten minskat. Att ta tillvara möjligheter i
regionala förutsättningar som besöksnäringen, jordbruket och livsmedelsindustrin, liksom i
1
2
3

Arena för Tillväxt
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland. Fastställs preliminärt 2017/2018, och avses gälla till 2030.
Näringspolitiskt program för Gotland 2012-2015
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en omställning inom kalkindustrin är centralt inom ramen för dagens tillväxtpolitik. Förändringar i omvärlden innebär ökande krav på smartare gemensam användning av offentliga resurser för innovation, hållbar tillväxt och utveckling. Ett ökat fokus på branscher där
Gotland har sina styrkor, fler fördelar och därmed potentiellt starkare konkurrenskraft än
andra regioner är ett viktigt arbetssätt för att åstadkomma detta.
1.2.1 Tongivande branscher

Gotlands naturgivna förutsättningar som klimat, bergrund och tidigare generationers arbete
har skapat ett varierat landskap både ur biologisk och kulturmiljösynpunkt. Det råder ett
ömsesidigt beroende mellan besöksnäringen, mat och livsmedelsnäringarna och de naturgivna förutsättningarna. Klimat, natur- och kulturlandskap utgör förutsättningar för både
besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland.
Kalkindustrin under lång tid varit en av de tongivande branscherna på Gotland. Norra
Gotland har utgjort ett av Sveriges viktigaste områden för brytning av kalk som försörjt
stålindustrin. De mest dominerande arbetsgivarna har varit Cementa, Nordkalk och SME
Mineral och Gotland hade fyra gånger större andel personer anställda i branschen på än
riksgenomsnittet 4. Dessa förutsättningar är inte bara av regionalt intresse. Bästeträsk med
omgivningar, beläget i området av intresse för kalkindustrin, är exempel på ett område av
nationellt och europeiskt intresse för naturvård och även för friluftsliv, samtidigt som det
utgör ett område av central betydelse för vattenförsörjningen på ön. Motstående intressen
avseende områdets nyttjande har resulterat i ett nationellt omställningspaket till Gotland.
Omställningsarbetet som Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra i samverkan med
Region Gotland5 är ett resultat av det nationella beslutet att bevara Bästeträsk med omgivningar oexploaterat. Omställningsprogrammet ska genomföras inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och ligger i linje med det regionala tillväxtprogrammet. Det fokuserar
på gotländska styrkor samt på att ta tillvara möjligheter som finns i att möta aktuella samhällsutmaningar.
1.2.1.1 Besöksnäringen
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Gotland har stark konkurrenskraft som besöksmål ur ett nationellt perspektiv och Gotland
är ett av svenskarnas mest populära semesterresmål. Gotland har en lång erfarenhet av turism och besöksnäringen är redan en väl etablerad och livskraftig näring. En analys av näringslivet visar att andelen anställda på hotell, vandrarhem, campingplatser, restauranger och
caféer procentuellt är högre än riksgenomsnittet. Gotlands län har även Sveriges högsta
logiintäkt per capita. 6. Sommarturismen har växt stadigt under 1900-talet och fram till idag.
I takt med ökningen har också kraven ökat och utbudet breddats. Oavsett om kunden efterfrågar camping, privat stuga eller hotellboende finns ett brett utbud med olika standard
att välja mellan. De kommersiella gästnätterna uppgår till 900 000 per år. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt fritidshus. Totalt uppgår antalet gästnätter
till närmare 3 000 000 per år. Genom kongressanläggningen Wisby Strand och utvecklade
resemöjligheter med färja och flyg har resandet ökat året runt. Intresset från den internationella marknader att besöka Gotland växer.
Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland.
Många av de etableringar inom boende och restaurang som tillkommit under senare år håller en hög klass. Det finns ett intressant utbud av shopping, utflyktsmål och aktiviteter med
potential att utvecklas ytterligare för att fullt ut fungera för den resvane besökaren. Det
4
5
6

SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015
Regeringsbeslut N/2016/04642/RTS
Tillväxtverket
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finns även utvecklingspotential i områdena av riksintresse för naturvård på norra delen av
Gotland. En förstudie om bildande av nationalpark i Bästeträsk startar under hösten 2016 7.
Ur ett besöksnäringsperspektiv, inte minst med fokus på norra Gotland, är det centralt att
inom ramen för denna process inkludera näringslivet och ta tillvara möjligheten att bedriva
och utveckla kommersiell verksamhet inom ramen för en eventuell nationalparkstatus. Det
finns potential till ökad lönsamhet genom ett mer effektivt resursutnyttjande med fokus på
utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål och med den resvane besökaren som en
viktig målgrupp. En viktig målgrupp för svenska marknadsföringsinsatser är enligt Visit
Sweden ”den globale resenären” - det vill säga de som är resvana, socialt medvetna och
internetmogna människor. Gotland har allt att vinna på att finnas med i detta utbud.
1.2.1.2 Mat- och livsmedelsnäringarna

Gotland har idag ett näringsliv runt mat och livsmedel som är både stor och viktig. Systemet omfattar huvudområdena primärproduktion, förädling, handel och kund. Den totala
omsättningen i systemet ligger sannolikt på 2-2,5 miljarder kronor per år. De areella näringarna är sedan länge av stor betydelse för det gotländska samhället. Primärproduktionen är
bland annat av vikt för sysselsättningen på Gotland. I de ca 1 500 8 jordbruksföretagen är
nästan 3 900 9 personer sysselsatta. Vidare omsätter primärproduktion väl över en miljard
kronor årligen 10. Inom förädlingsledet har Gotland flera framgångsrika förädlingsföretag
och det finns en stor potential för fler företag att utvecklas. De tio största livsmedelsföretagen på Gotland omsätter 1,5 miljarder kronor 11. Varumärket Gotlands goda renommé, inte
minst i Mälardalen, visar på den potential som finns bygga vidare på. Utöver detta utgör
systemet för mat och livsmedel en stor och viktig köpare av tjänster från lokala företag i
andra branscher, såsom bokföringstjänster, transporter, reparationer och byggnation.
Måltidsaktörerna är viktiga delar av systemet. Restaurangtätheten på Gotland är hög och
antalet White Guide-utnämningar vittnar om hög klass. År 2016 platsar hela 17 restauranger på listan, av vilka åtta finns utspridda över ön utanför Visby. Restaurangbranschen sysselsätter ett stort antal personer, dock med stor variation över året. En annan måltidsaktör
är den offentliga, som i sin roll som kravställare och upphandlare, kan bidra till att flytta
fram hållbarhetspositionerna. Handelns betydelse för gotländskt näringsliv indikeras med
ett omsättningsindex på 121.
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Vid sidan av den direkta och indirekta ekonomiska betydelsen har mat och livsmedelssystemet andra centrala betydelser för en hållbar tillväxt. Det genererar en mängd ekosystemtjänster, exempelvis öppna landskap som är av betydelse för rekreation och attraktionskraft
bland såväl boende som besökare. Besöksnäringen och området för mat och livsmedel är
ömsesidigt beroende av varandra. Den förstnämnda utgör ett skyltfönster för gotländsk
matkultur och produkter, och satsningar på den regionala matkulturen bidrar till att stärka
bilden av Gotland. Det finns därför potential i att utveckla synergierna mellan mat och
livsmedel och besöksnäringen. Exempelvis genom utveckling av produkter där maten står
för hela eller en stor del av besöksanledningen. Denna har dessutom potential att utvecklas
utanför högsäsong.

7

Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-startar-forstudien-om-en-nationalpark-iBastetrask-pa-Gotland-/

8

Gotland i siffror 2015, http://gotland.se/64224

9
10
11

Macklean rapport
(2013 – hänvisa till rapport).
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1.3 Samhällsutmaningar

Det regionala arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt handlar, vid sidan av
att ta tillvara regionens styrkor, mycket om att möta regionala samhällsutmaningar. Ett arbetssätt med fokus på att möta utmaningar skapar möjligheter som är viktiga att ta till vara.
1.3.1 Demografi

Gotland har ett negativt födelsenetto och är beroende av inflyttning från andra delar av
landet och invandring. Detta innebär att den arbetsföra delen av befolkningen minskar och
att försörjningsbördan ökar när de som är i arbetskraftens andel minskar i förhållande till
de som inte arbetar. Insatser för att locka nya bofasta är nödvändigt för att kunna hitta rätt
kompetens 12.
Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga välfärdssystemen. Den demografiska utvecklingen mot en högre andel äldre innebär att behoven
inom välfärdssektorn fortsätter att öka under många år framöver. Den åldrande befolkningen innebär en utmaning när det gäller att upprätthålla och finansiera välfärdssystemet.
1.3.2 Utbildningsnivå och kompetensförsörjning

I förhållande till ett riksgenomsnitt kan det den gotländska utbildningsnivån beskrivas som
låg 13, eller i alla fall lägre än riksgenomsnittet. 21 procent av Gotlands befolkning i åldrarna
25-64 år har en eftergymnasial utbildning om minst 3 år, jämfört 26 procent i riket. Av den
del av den gotländska befolkningen som är 16 år och äldre har 16 procent en eftergymnasial utbildning om minst 3 år, jämfört med rikets 20 procent. Gotland har utifrån detta sätt
att presentera utbildningsnivå fler medborgare än riksgenomsnittet med låg utbildningsnivå
och färre med hög utbildningsnivå och resultatet blir än lägre för Gotlands del om man
tittar över ett bredare åldersspann 14.
Det är relevant att nyansera resonemanget om låg utbildningsnivå genom att utgå från de
geografiska förutsättningarna. Ö-läget attraherar äldre segment av befolkningen samtidigt
som ungdomar kan behöva lämna ön för utbildning och familjebildning. Gotlands befolkning är något äldre än riksgenomsnittet 15 och det är rimligt att utbildningsnivån hos denna
grupp är lägre än för riket. Vidare är andelen personer på Gotland i åldersspannet 25-34 år
lägre än riksgenomsnittet - en målgrupp som i högre grad kan förväntas ha en högskoleutbildning. Det är härmed mer relevant att sätta Gotland i relation till andra kommuner än i
relation till ett riksgenomsnitt. Gotland hamnar på plats 84 av 290 kommuner om man
utgår från den andel av befolkningen i åldern 25- 64 år som har en eftergymnasial utbildning om tre år eller mer. De kommuner som hamnar högre i rankingen är till stor del storstadskommuner och högskole- och universitetskommuner 16.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Gotlands lägre utbildningsnivå i jämförelse med riksgenomsnittet beskrivs som ett tillväxthinder för näringsliv och offentlig sektor. Låg utbildningsnivå medför kompetensförsörjningsproblem och därför beskrivs Gotland som beroende av inflyttning från andra delar av
landet och invandring för att möta behoven av kompetens 17. Ur ett regionalt perspektiv
måste dock kompetensförsörjning 18 problematiseras i ett något vidare perspektiv än utbild-

12

SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015
Jämför exempelvis Swecos analys som benämner den gotländska utbildningsnivån som just låg.
14
SCB:s register Befolkningens utbildning version 2016-01-01.
15
SCB samt Regionfakta Folkmängd 2015-12-31 efter ålder och kön.
16
PM Analys gällande utbildningsnivåer på Gotland, Therese Kullåker.
17
SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015
18
Kompetensförsörjning definieras av Swedish standards institute, SIS, som process i en organisation för att fortlöpande säkerställa rätt
kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov.
13
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ningsnivå. Begreppet kan ses som ett samspel där fyra faktorer påverkar efterfrågan och
tillgång på kompetens. Dessa är:
-

Tillgång och utbud av arbetskraft.
Arbetskraftens krav och vad de efterfrågar.
Arbetsgivarnas krav och vad de efterfrågar.
Tillgång och utbud av utbildning.

De fyra faktorerna knyter ihop olika perspektiv på vad som skapar och utgör en fungerande matchning på arbetsmarknaden.
Mycket pekar på att en stor del av framtidens arbeten kräver en akademisk examen för att
arbetsgivare ska vara konkurrenskraftiga i en alltmer globaliserad värld. På Gotland består
näringslivet till stor del av branscher där utbildning från yrkesprogram på gymnasiet efterfrågas. Om alla ungdomar på Gotland satsat på en akademisk examen skulle det i nuläget
inte finnas tillräckligt med efterfrågan av dem hos arbetsgivarna.
Mål för vilken utbildningsnivå som bör eftersträvas är härmed en avvägningsfråga. Bör
målet vara fler högskoleutbildade gotlänningar, eller att kunna tillgodose näringslivet med
den kompetens de behöver just nu? Eller är det att höja andelen elever som går ut gymnasiet med godkänt betyg? En viktig aspekt med tanke på ö- läget kan vara att ta ställning till
inom vilka branscher Gotland behöver vara självförsörjande på kompetens. Företrädare för
det gotländska näringslivet uppger att de har svårigheter att hitta lämplig kompetens, vilket
även framhålls bland annat i rapporter från Svenskt Näringsliv och Företagarna. Ett arbete
för en bättre matchning på arbetsmarknaden kan i det korta perspektivet vara mer värdefull
för tillväxten på Gotland än att enbart satsa på fler högskoleutbildade. Kompetensutvecklande insatser för personer med tvåårigt gymnasium samt insatser för att öka andelen personer med en eftergymnasial utbildning kortare än tre år, skulle kunna leda till att utbildningsnivån höjs, men också att det lokala näringslivets kompetensbehov till större del säkerställs. En lämplig utbildningsform utifrån ovanstående diskussion kan vara en ökad andel YH- utbildningar19 på Gotland, där utbildningar startas efter lokala arbetsgivares kompetensbehov. Ett sätt att möta utmaningarna kan vara samverkan mellan Region Gotland
och Uppsala universitet Campus Gotland gällande kortare universitetskurser som motsvarar arbetsgivares kompetensbehov.
1.3.3 Tillväxtvilja

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Gotländska små- och medelstora företag har en något lägre tillväxtvilja jämfört med riket.
Av företagarna uppger 35 procent att de vill växa både till omsättning och antal anställda,
att jämföra med riksgenomsnittet på 38 procent 20. När det gäller de gotländska småföretagens syn på möjligheten att expandera är gotlänningarna positiva, 76 procent av de tillfrågade företagen ansåg att de har goda utsikter att expandera på sikt. Motsvarande siffra för
riksgenomsnittet var 67 procent 21.
Att stimulera tillväxtvilja och presentera och bistå med möjligheter till expansion är en viktig del av det regionala tillväxtarbetet för utveckling av det regionala näringslivet. Samtidigt
utgör de många och uthålliga småföretagen en av Gotlands styrkor. De kan bidra till att
göra näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynna flex19
20
21

Eftergymnasial utbildning oftast 1-3 år långa, utbildning för tydlig yrkesroll som skräddarsys i nära samarbete med arbetsgivare
Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet, 2014. Målgrupp företag med mellan 0-249 anställda.
Småföretagarbarometern, 2015. Målgrupp företag med minst en anställd och maximalt 49 anställda.
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ibilitet och omställningsförmåga. Samtidigt besitter företag med vilja till expansion sannolikt ett proaktivt beteende och högre grad av riskvillighet en god innovationspotential. En
utmaning för det regionala tillväxtarbetet är att förhålla sig både till företag med tillväxtvilja
och den styrka som finns i det uthålliga småföretagandet.
1.3.4 Företagsklimatet på Gotland

Av de 221 företag som besvarade Svenskt Näringslivs enkät 2015 var det enbart 16 procent
som ansåg att företagsklimatet på Gotland är bra. Andra förbättringsområden från enkäten
är kommunens tillämpning av lagar och regler och politikernas inställning till företagande.
Tidigare studier av Gotlands utveckling har också tagit upp att det finns ett bristande samarbetsklimat på Gotland.
Hur företagsklimatet upplevs påverkas av fler faktorer än den faktiska kvaliteten på den
verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika myndighetsområden. Förtroendet för
politiken och regionledningen utgör en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även
omvärldsfaktorer faktorer som Region Gotland inte har inflytande över påverkar. Icke desto mindre råder det, med hänvisning till det sammantagna utfallet från mätningar av företagsklimatet på Gotland, ett företagsklimat att inte vara nöjd med. Gotland bör sträva efter
att erbjuda ett så bra företagsklimat som möjligt, så att fler kvinnor och män kan starta företag med såväl spets som bredd. Fler nystartade företag bidrar till ökad dynamik i ekonomin och ger en mer diversifierad arbetsmarknad. Främjandeinsatser för nyföretagande ska
göras parallellt med att redan befintliga företag ges förutsättningar att växa eftersom merparten av nya arbetstillfällen skapas i relativt nystartade företag som växer snabbt. Region
Gotland behöver utvecklas till att bli en föredömlig värdregion för redan etablerade företag
och uppmuntra företagarna att träda fram som förebilder och ambassadörer i det arbete de
bedriver för hållbar tillväxt och stärkt gotländsk attraktionskraft.
1.3.5 Bostadsförsörjning, infrastruktur och kommunikationer

Bra bostäder och boendemiljöer utgör förutsättningar för en hållbar tillväxt och välfärd.
Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller att attrahera människor att bosätta sig eller
stanna kvar i regionen. Det är även en grund för näringslivets konkurrenskraft, vid rekrytering av arbetskraft är tillgången till bostäder och attraktiva boendemiljöer ofta en avgörande
faktor för att kunna attrahera rätt kompetens.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Bostadsförsörjning utgör härmed en viktig del i det lokala och regionala strategiska arbetet
där tillväxt och välfärdsperspektivet måste kombineras. Gotländska utmaningar består idag
av planerade etableringar tillsammans med en lyckad integration av nyanlända gotlänningar,
vilket ställer krav på fler bostäder. Behovet av bostäder på landsbygd såväl som i stad, anpassade för livets olika faser, som är både attraktiva och ändamålsenliga för den mångfald
av människor som Gotland består av idag och i framtiden, oavsett förmåga och bakgrund –
behöver beaktas när avvägningar ska göras. En stor utmaning för bostadsbyggandet utgörs
även en sjunkande grundvattennivå. Tillgång till vatten och avlopp u gör även det en utmaning.
Nya bostadsområden och utveckling av besöksnäringen och tillväxt överlag ställer även
krav på en väl fungerande infrastruktur och kommunikationer. För Gotland som ö är
transportsystemen en avgörande förutsättning för de flesta branscher och för regionens
tillväxt. Färje- och flygtrafiken mellan Gotland och fastlandet är grundläggande.
Infrastrukturen på ön behöver erbjuda goda möjligheter till transporter och resor med olika
trafikslag. Besöksnäringens utveckling är tätt sammanlänkad med samhällsplanering och
frågor kring transporter, infrastruktur och service. Näringslivets utveckling av produkter
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som ska möta ett ökat antal kryssningsbesökare från maj 2018 är beroende av en väl fungerande infrastruktur i samband med anlöp och till Gotland i övrigt. För detta krävs insatser i
samverkan mellan Region Gotland, hamnen och näringslivet.
1.3.6 Internationalisering

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Globaliseringen har skapat ökad konkurrens och nya utmaningar. Men även möjligheter för
verksamheter att växa till nya internationella marknader med ökad försäljning och ökad
omsättning. Internationalisering anses även viktigt för lärande och innovation samt för
effektivt nyttjande av kompetens och resurser. Med internationalisering menas till exempel
att företaget exporterar, importerar eller bedriver annan verksamhet i utlandet, begreppet
kan även innefatta andra aktiviteter över nationsgränser. När det gäller just export så exporterar Gotländska företag i lägre utsträckning än svenska små och medelstora företag generellt 22. Internationalisering kan vara förknippat med utmaningar, inte minst för mindre företag som har begränsade resurser. På Gotland anses de största hindren för internationalisering vara brist på kontakter och nätverk, brist på resurser i företaget samt kostnader. Främjandeinsatser för att bistå en ökad internationalisering bör inriktas på att möta sådana utmaningar.

22

SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015
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2. Roller och ansvar i genomförandet av tillväxtprogrammet
Dagens samhällsutmaningar kännetecknas av ett starkt behov av samordning mellan nivåer
i samhället och över myndighets- och sektorsgränser. Ingen enskild aktör – offentlig eller
privat, har makt, legitimitet eller kompetens att lösa problem på egen hand. Utmaningar
kräver kollektiva koordinerade processer, effektiv samhandling mellan politik, offentlig
sektor, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Därför behövs ett tillväxtprogram. Tillväxtprogrammet pekar ut riktningen och utgör ett gemensamt strategiskt dokument för det
gotländska arbetet med näringslivets förutsättningar. Det ska inte betraktas som enbart ett
dokument, utan som grunden för ett arbetssätt som bidrar till handling för att nå uppsatta
mål.
Den strategiska delen av programmet utgörs av detta dokument som presenterar tillväxtarbetets inriktning. Programmets genomförandedel (handlingsplan) baseras på denna strategiska del och kommer att uppdateras löpande. Denna arbetsgång ska underlätta ett mer
systemorienterat tillväxt- och utvecklingsarbete på Gotland där programmet ska stå för
strategisk höjd och utgöra grund för samsyn om långsiktiga behov; regionala prioriteringar,
utvecklings- och styrkeområden – samtidigt som det ger utrymme för mer kortsiktiga, situationsanpassade insatser.
2.1 Region Gotland

Tillväxtarbetet måste ledas, koordineras och följas upp. Region Gotland har som regionalt
utvecklingsansvarig aktör på Gotland det lagstiftade ansvaret att fastställa tillväxtprogrammet, koordinera insatser för genomförandet av det, besluta om användningen av offentliga
anslag i linje med programmet samt följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten
av det regionala tillväxtarbetet 23.
Med det regionala utvecklingsansvaret följer inte bara det lagstiftade ansvaret utan även ett
ansvar att i form av processledare konkretisera tillväxtarbetets villkor och verktyg, kommunicera frågorna liksom regionala och lokala aktörers roller i utvecklingsarbetet. Det handlar
vidare om att effektivt bidra till flernivåsamverkan och förvaltningsövergripande samverkan, både inom och utanför organisationen. De verktyg regionen har till förfogande kan
sammanfattas i nätverk, kunskap och finansiering.
2.2 Tillväxtverket i samarbete med Region Gotland

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Under perioden 2016-2019, det vill säga sammanfallande med programperioden för Gotlands tillväxtprogram, har regeringen uppdragit åt Tillväxtverket att genomföra insatser för
en hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län 24. Uppdraget baseras på
behov av omvandling och förnyelse efter ett nationellt beslut att skydda områden av riksintresse för naturvård på norra Gotland, vilket innebär en begränsning i möjligheterna att
fortsätta bryta kalk inom området. Region Gotland har tackat ja till regeringens erbjudande
att genomföra uppdraget i samarbete med Tillväxtverket. Uppdraget sammanfaller väl med,
och överlappar delvis Tillväxtprogrammet prioriterade utvecklingsområden och styrkeområden (se figur 1 nedan för en överblick).
2.3 Övriga statliga myndigheter

Statliga myndigheter medverkan i det regionala tillväxtarbetet ska grundas på regionala prioriteringar liksom på samverkan med Region Gotland. Myndigheterna ska alltså, inom sina
verksamhetsområden, verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. Läns23
Se SFS 2010:630. Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna särskilda uppdrag. De regionala kompetensplattformarna är ett sådant, ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den regionalt utvecklingsansvariga aktören även regional
kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.
24
Regeringsbeslut N/2016/04642/RTS
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styrelsen har en central roll i detta genom sitt övergripande ansvar att främja länets utveckling inom alla sina verksamhetsområden. Den representerar ett statligt helhetsperspektiv
med en sektorsövergripande kompetens och ansvarar för en mängd olika verksamhetsområden med betydelse för hållbar regional tillväxt och utveckling 25.
2.4 Genomförare av det regionala tillväxtarbetet

Tillväxtarbetet genomförs inte av offentliga aktörer som Region Gotland. Tillväxtarbetet
utförs av utvecklingsaktörer såsom lokalt näringsliv och dess organisationer, akademin och
andra utbildningsaktörer, civilsamhället och föreningar. Region Gotlands roll är att stötta
dessa aktörers förutsättningar och arbete i enlighet med regionala mål och prioriteringar,
genom de verktyg regionen har till sitt förfogande; kunskap, nätverk och samordning samt
finansiering.
2.5 Programorganisation

Tillväxtprogrammet förvaltas av Region Gotland genom en programledning med ansvar att
planera, leda, koordinera, besluta och följa upp tillväxtarbetet. Samarbete med Tillväxtverket i genomförandet av det nationella uppdraget Hållbara Gotland sker även det genom
programledningen.
Avsikten är att realisera Tillväxtprogrammet och det nationella uppdraget Hållbara Gotland
genom att stärka innovationssystemet kring Region Gotlands styrkeområden samt genom
arenor som stärker näringslivets konkurrenskraft genom att hantera regionala utmaningar.
(se figur 1 nedan). Arenor ska koordinera/integrera kommande insatser mellan arenor samt
ta tillvara synergieffekter mellan de båda programmen.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Arenor kan ses som strategiska råd eller konstellationer av aktörer som medverkar i processer där de kan göra skillnad. De kan bereda, förankra såväl som delta i genomförandet av
projekt. Representanter från Region Gotland kommer att inta ledande positioner i de olika
arenorna. Vidare lyfter regeringsuppdraget Hållbara Gotland fram centrala aktörer som
lämliga värdar för arenor. Viljan och ambitionen är bland annat att olika aktörer, från lokal
till nationell nivå, över tid ska stärka den gotländska innovationskraften genom att ta olika
roller och ansvar i arenor beroende på prioritering och behov av insats. Samarbete har genomsyrat framtagande av den strategiska delen av programmet; analys, målbild, prioriteringar – och samhandling ska genomsyra tillväxtarbetet. Arenorna ska underlätta det samarbetet, överbrygga gap och tydliggöra alla aktörers ägarskap.

25

Jfr SFS nr: 2007:713. Förordning om regionalt tillväxtarbete
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Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015–2020

Nationell övergripande nivå

Samhandling

Nationell sektorsnivå
(exempel)

Nationella
myndigheters
program/uppdrag:

Innovations
strategi

Småland & Öarna
Nuts 2/programområdesnivå

Nyindustr.
strategi

Samhandling

Tillväxtprogrammet (operativt delprogram)

Regional, lokal nivå:
Kommittéer/arenor

Nationell
besöksnäri
ngsstr.

Hållbara
Gotland

Mat och
livsm.strategi

Regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna

Vision Gotland 2025

Regional nivå

Nationellt
regionalfondspr.

Mat- &
livsmedelsnäringarna

Besöksnäringen

Kompetensförsörjning

Övriga sektorsprogram/delprogram;
ÖP, miljö, energi, kultur,
varumärkesplattform etc

Näringsliv &
etablering

Fysisk
planering

Nyindustriell
utveckling

Digitalisering
/digital
agenda

Projektnivå

Figur 1. Tillväxtprogrammet i tillväxtpolitikens programkomplex samt i relation till Tillväxtverkets
uppdrag Hållbara Gotland. Heldragen linje direkt koppling mellan program/plan/projekt/finansiering.
Streckad linje indirekt koppling.
Figuren illustrerar hur Tillväxtprogrammet utgör en länk mellan europeisk och lokal nivå.
Strategierna bildar en kedja mellan lokal, regional, nationell och europeisk nivå som lägger
grunden för att lokala förutsättningar tas tillvara i det regionala tillväxtarbetet och bidrar till
den samlade nationella utvecklingen.
2.6 Genomförandedel

Genomförandet av det regionala tillväxtarbetet inom ramen för tillväxtprogrammet kommer under hösten 2016 att fortlöpa genom utarbetande av programmets handlingsplan.
Där kommer det att preciseras hur arbetet inom arenorna för respektive styrke- och utvecklingsområde ska organiseras, likaså kommer nyckelaktörer att identifieras. Inom ramen
för arbetet med handlingsplanen mål för respektive utvecklings- och styrkeområde (se nedan under respektive utvecklings och styrkeområde) att preciseras ytterligare, insatser föreslås och prioriteras liksom utarbetande av konkreta, förankrade projektförslag. En av metoderna som kommer tillämpas i detta arbete är förstudier. Dessa kommer att tas fram i
samverkan mellan Region Gotland, Gotland Grönt Centrum, Science Park Gotland, Almi
Gotland, Länsstyrelsen Gotland samt Tillväxtverket.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

2.7 Hållbarhetsdimensionerna

Tillväxtprogrammet utgår från den vedertagna definitionen av en hållbar tillväxt som slår
fast att tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag – ekonomiskt, miljömässigt och socialt – samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande generationer att
tillgodose sina behov.
Tillväxtarbetets insatser ska vägledas av Region Gotlands program med bäring på miljömässig och social hållbarhet. Konkret innebär det att insatser inom ramen för tillväxtarbetet ska förhålla sig till målen i regionens energiprogram, miljöprogram och kulturprogram.
Vidare ska alla insatser inom ramen för tillväxtarbetet vägledas av inkludering för att möta
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sociala utmaningar och motverka ojämlikhet och utanförskap, liksom av den regionala strategin för jämställdhetsintegrering.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Figur 2. Figuren illustrerar att ekonomiska aktiviteter som är tillväxtprogrammets utgångspunkt, måste
beakta sociala och miljömässiga värden om de ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling.
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3. Tillväxtprogrammets ansats
3.1 Den regionala självstyrelsen och tillväxtpolitiken

Tillväxtprogrammet är ytterst ett resultat av utvecklingen av den regionala självstyrelsen i
Sverige. Under de senaste 20 åren har utvecklingen inneburit att ansvaret för den regionala
utvecklingen har överförts från staten (via länsstyrelserna) till direktvalda organ med beskattningsrätt. På Gotland har regionfrågan hanterats genom att Gotlands kommun tog
över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen 1997. Sedan 2011 omfattas Region Gotland av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 26 och därmed har kommunen både primär- och sekundärkommunalt ansvar i samma organisation och i densamma
också det regionala utvecklingsansvaret.
Utveckling av den regionala självstyrelsen har drivits av enighet kring att ett regionalt ledarskap har bättre förutsättningar att med demokratisk förankring och legitimitet, i samverkan
med lokala och regionala aktörer, driva det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet effektivt. Regional utveckling omfattar vidare frågor där motstående intressen behöver hanteras
och där gäller subsidiaritetsprincipen och att frågor bör avgöras av en politisk församling
och inte av en statlig myndighet.
Samhällsutvecklingen har även ökat den regionala nivåns betydelse. Frågor som rör näringslivsutveckling och dess förutsättningar, arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, kommunikationer, innovationer, teknikutveckling, miljö, energi, turism och kultur har fått en
tydligare regional dimension och anses kunna drivas mer effektivt i en större geografi samt i
samverkan. Det sistnämnda är av särskild relevans för Gotland med avseende på geografin
och det faktum att det regionala utvecklingsansvaret och de kommunala uppdragen ligger i
samma organisation. Regionerna spelar dessutom en central roll i den euroepiska sammanhållningspolitiken. Medlemskapet innebär att regionala aktörer måste kunna söka inflytande
och hantera den europeiska dimensionen och internationalisering 27. Parallellt med detta har
den nationella regionalpolitiken övergått från en lokaliseringspolitik med nationella stödinsatser till en regional tillväxtpolitik. Regionala bedömningar baserade på lokala och regionala förutsättningar och kunskap ska generera handlingsutrymme för regional effektivitet och
bidra till en samlad nationell tillväxt28 genom flernivåsamverkan.
Vägledande för det lagstiftade ansvaret som följer en regionalt utvecklingsansvarig aktör är
den regionala tillväxtpolitiken samt dess mål Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt
lokal och regional konkurrenskraft 29. Politiken preciseras i den nationella strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

3.2 Attraktionskraft genom hållbar tillväxt

Attraktionskraft har etablerats som ett centralt begrepp för samhällsutveckling. En förutsättning för attraktionskraft, för att vara konkurrenskraftig, är arbetet för en hållbar tillväxt
och samhällsutveckling. Bakom kraven på en hållbar tillväxt ligger kunskapen om att stora,
globala miljö- och klimatproblem samt ekonomiska och sociala utmaningar skapar nya förutsättningar som måste hanteras om samhällen ska kunna fortsätta utvecklas. Parallellt med
detta förändrar omvärldsfaktorerna globalisering och digitalisering förutsättningarna för
världens ekonomier och företag samt för deras förmåga att konkurrera. På nationell nivå
26
SFS 2010:630: Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna särskilda uppdrag. De regionala kompetensplattformarna är ett sådant, ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den regionalt
utvecklingsansvariga aktören även regional kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.
27
SKL 2016. Demokrati och regionstorlek. Tänkbara konsekvenser av en ny regiondelning ISBN-nummer:978-91-7585-320-8.
28
Jfr prop. 2001/02:04. En politik för tillväxt och livskraft i hela landet.
29
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
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summeras dessa utmaningar, vilka bedöms påverka det regionala tillväxtarbetet under lång
tid framöver, i:
-

demografisk utveckling,
globalisering; klimat,
miljö och energi, samt
social sammanhållning 30.

Att vara konkurrenskraftig, attraktiv för företag, individer och besökare, handlar om samhällets (en regions, stads eller landsbygds) förmåga att genom ständig omvandling möta
dessa samhällsutmaningar och förhålla sig till nya förutsättningar. Omställning kan härmed
uttryckas i termer av hur samhällen mobiliserar och möter samhällsutmaningar med innovativa, resurseffektiva och miljövänliga varor, tjänster och system. Vidare i hur man möter
sociala utmaningar som ojämlikhet och utanförskap med nya eller alternativa lösningar,
entreprenörskap och strategier för kompetensförsörjning samt tillvaratagande av mänskliga
resurser. På nationell nivå har vid sidan av utmaningarna fyra prioriteringar identifierats
som ska underlätta arbetet med att möta utmaningarna samt ta tillvara de möjligheter som
finns i dessa. Prioriteringarna är:
-

innovation och företagande,
attraktiva miljöer och tillgänglighet,
kompetensförsörjning, samt
internationellt samarbete.

Prioriteringarna ska vara vägledande i utarbetandet och genomförandet av regionala utvecklingsstrategier och andra strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.
Prioriteringarna är tvärsektoriella vilket innebär att alla politikområden där europeiska, nationella, regionala och lokala insatser och finansiella resurser samordnas ska beakta dem.
Det innebär att prioriteringarna, inom ramen för respektive myndighets verksamhetsområden, ska ligga till grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Som en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet och till grund för arbetet med
insatser inom olika prioriteringar ska dessutom hållbarhetsdimensionerna ligga. Genom att
kombinera dessa perspektiv ökar sannolikheten för att en långsiktigt hållbar tillväxt kan
åstadkommas och med den ökad attraktions- och konkurrenskraft.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

3.2.1 Lokal dimension i arbetet för attraktionskraft – att utforma spelregler och planera strategiskt

Region Gotlands utgör med sina sektorsförvaltningar en central plattform för hållbar tillväxt och stärkt attraktionskraft. Litteraturen pekar på att den lokala dimensionen av stärkt
närings-, boende- eller besöksattraktivitet bör utgå från det kommunala mandatet, det vill
säga från insatser kommunerna själva kan besluta om eller påverka till skillnad från strukturella faktorer. Sådana insatser kan grupperas i områdena:
Service;
- etablering av kommunal och styrning av var offentlig/kommersiell service kan placeras
30

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
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Kultur, attityder och förhållningssätt,
- dels den interna kommunförvaltningskulturen, dels den kultur som råder externt i
kommunen, bland medborgare och företagare
Den fysiska miljön och planeringen av den;
- kommunen som möjliggörare, förhindrare eller initiativtagare 31.
För tillväxtprogrammets fokus, näringslivets förutsättningar samt nya och växande företag,
spelar alla tre områden roll. Service avser såväl Region Gotlands service till medborgarna
samt den service kommersiella aktörer står för. Det sistnämnda har Region Gotland inflytande över genom planmonopolet, genom vilket etableringar av var kommersiell service
etableras kan påverkas. Exempelvis kan en kommun stärka förutsättningarna för både
kommersiell och offentlig service genom att peka ut och prioritera särskilda serviceorter
där kommunal och tillgänglig kommersiell service kan samlokaliseras. En god bredbandsförbindelse samt det offentligas egen digitalisering är förstås här även avgörande för tillgången till service och attraktivitet för boende och företagande 32.
Attityder och förhållningssätt påverkar invånare, företag och besökare i ett samhälle och
kan skapa en mer eller mindre god kultur för utveckling och förnyelse. En kommun som
vill vara trovärdig i arbetet med att locka nya företag eller nya kommunmedlemmar bör ha
en positiv bild av kommunen bland de egna kommuninvånarna och företagen. Den kommunala organisationen kan i viss mån påverka företags och invånares attityder och inställning till den egna kommunen. Exempel på kommunal verksamhet som har stor betydelse
för näringslivet är upphandling samt hantering av olika typer av tillstånd som bygglov, serveringstillstånd och vissa miljötillstånd. Tillgången till mark och markupplåtelser är andra
exempel. Grunden för dessa verksamheter är förstås lagstiftningen och att kommunen lever
upp till den. Men kvalitén i myndighetsutövningen, förvaltningarnas förhållningssätt eller
hur man myndighetsutövar, det kan gälla tillgänglighet, bemötande, kommunikation liksom
kunskap om företagandets villkor, har stor betydelse för näringslivet. Vidare är kvalitet
inom skola och barnomsorg också av relevans för näringslivet. Utöver kärnuppdraget har
kommuner enligt praxis befogenhet att allmänt arbeta med främjandeinsatser för det lokala
näringslivet. Det kan innefatta att stötta samverkan och nätverk mellan olika aktörer, initiera olika typer av utvecklings- och tillväxtprojekt i samarbete med näringslivet och andra
aktörer, bedriva viss rådgivningsverksamhet samt att lotsa företag att hitta rätt kontakter.
Många kommuner har också utvecklingsbolag i någon form 33.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Vidare är de olika förhållningssätten till den fysiska miljön och planeringen goda exempel
på olika roller kommuner kan välja att ta. En kommun som är ”initiativtagare” i relation till
den fysiska miljön är proaktiv och ser planeringen som verktyg för att sammanföra parter i
förhandlingsprocesser. Omvärldsbevakning, samsyn och handlingsberedskap för åtgärder
som påtagligt kan påverka utvecklingen inom de områden som planeringsprocessen definierat, ses som framgångsfaktorer i planeringen.
”Möjliggöraren” är snarare förhandlare än proaktiv. Möjliggöraren förbereder för ökad
attraktivitet, exempelvis ökad tillgänglighet, utifrån uttalade krav från olika aktörer och relateras i stor utsträckning till omvandling av befintliga miljöer. Det kräver kvalificerad sam-

31
32
33

Se exempelvis Tillväxtanalys Rapport 2014:14 samt Tillväxtanalys Rapport 2013:01.
Ibid
Ibid
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verkan med privata och offentliga aktörer för samsyn om mål och inriktning samt i hög
grad om finansiering. Möjliggörandet är alltså mer relaterat till förhandling mer än reglering.
Rollen som ”förhindrare” relaterar mer till reglering än förhandling och tar utgångspunkt i
lagstödda avvägningar som förhindrar insatser som riskerar människors hälsa och säkerhet
samt värnar stora natur- och kulturvärden. Detta är att betrakta som en naturlig roll som
bottnar i planeringen som verktyg för avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen.
Den värnar framtida handlingsfrihet exempelvis genom att säkra lägesegenskaper (för olika
former av infrastruktur), olika naturresurser (för bevarande och nyttjande).
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang, liksom i att planeringen är ett verktyg både
för intresseavvägning genom myndighetsutövning samt för hållbar tillväxt och utveckling
genom politisk handling. Argumenteras det för att den kommunala översiktsplanen utvecklas från ett ganska internt dokument mot att bli ett verktyg som både möjliggör och stimulerar utveckling samtidigt som den styr samhällsutvecklingen mot en hållbar utveckling och
tillväxt 34.
I regioner i vilka flera kommuner ingår märks denna ambition genom att den kommunala
planeringen av mark- och vattenområden synkroniseras med den strategiska utvecklingsplaneringen. Syftet är en ökad samverkan mellan den kommunala och regionala nivån i
viktiga utvecklingsfrågor liksom att tydliggöra sambandet mellan fysisk planering, attraktionskraft och hållbar tillväxt. I kommuner med utvecklingsbehov såsom bostadsbyggande,
besöksnäring och industriell verksamhet ses detta som centralt. Extra viktigt är det i kommuner där avvägningar mellan motstående markanvändarintressen och värden är ständigt
återkommande 35. Behovet av ett utvecklat samspel mellan det privata och det offentliga i en
sådan utveckling ställer höga kompetens- och resurskrav, inte minst inom fysisk planering.
Det kräver dessutom en medveten hantering av demokratiska värden såsom öppenhet,
legitimitet och ansvarsutkrävande.
3.2.2 Regional dimension i arbetet för attraktionskraft

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Inom den regionala dimensionen av arbetet för stärkt attraktionskraft och hållbar tillväxt är
utveckling av regionens styrkor en viktig del. Fokus på utveckling av kunskap och innovation inom regionala styrkeområden, samt stärkta samarbeten inom och mellan geografiska
nivåer, antas stärka regional konkurrensförmåga 36. Utgångspunkten är dagens syn på utveckling, inte minst på näringslivsutveckling, där långsiktig ekonomisk överlevnads- och
utvecklingsförmåga anses bero på innovationsförmåga. Det vill säga på förmågan att generera ny kunskap (ständigt lärande) och omsätta kunskapen i successivt bättre produkter och
tjänster samt i effektivare processer.
Till grund för denna syn på utveckling ligger kunskapen om kluster eller innovationsmiljöer. Den kunskap som finns till förfogande idag visar att företags innovations- och lärförmåga i stor utsträckning utvecklas i samspel med aktörer i deras omgivning. Kluster eller
innovationsmiljöer är begrepp som har fått förklara uppkomsten av konkurrenskraftiga
företagskoncentrationer inom olika områden. Kluster kan definieras som relaterade företag
och branscher, kopplade till varandra via olika typer av relationer eller värdekedjesystem
som gör dem konkurrenskraftiga. Relationerna brukar sammanfattas i:
-

Transaktionslänkar (mellan kund och leverantör)

34

Tillväxtanalys Rapport 2013:01
Tillväxtanalys Rapport 2011:01. Utvecklingskraft i kommuner och regioner –Tillväxtarbete i flernivåstyrningens tidevarv. Förordningen
samt PBL
36
Nationella strategin samt se t ex EU:s S3 dokument
35
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-

Konkurrens (på samma avsättningsmarknad eller faktormarknad)
Spill-overs (kunskapsöverföring från ett företag till ett annat)
FoU-samarbete (gemensamma projekt)

Innovations- och lärandebegreppen har idag en bred betydelse och förknippas inte längre
enbart med spetsteknologi, forsknings- och utvecklingsinsatser utan är avgörande i alla
verksamheter. Alla branscher behöver vara innovativa i hanteringen av till synes triviala
aktiviteter såsom organisation, logistik, marknadsföring, försäljning och distribution eller
personalpolitik och kompetensutveckling 37. Innovationsbegreppet sträcker sig även utanför
företaget, idéer till innovationer kan födas överallt som lösningar på uttalade behov och
samhällsutmaningar. Begreppet kan beskrivas som nya eller bättre sätt att skapa värden för
samhälle, företag och individer. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé
och kan bestå av såväl ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden 38.
Triple-helix eller regionala innovationssystem, är de termer som ofta används i föreskrivandet av offentliga insatser som kan stärka den typ av relationer och nätverk som kluster eller
innovationsmiljöer besitter 39. Begreppen avser helt enkelt mer eller mindre formaliserade
nätverkssamarbeten och insatser som underlättar möten och kunskapsutbyte mellan olika
aktörer för ett mer systematiskt utvecklingsarbete. I ett innovationssystem lyckas aktörer
inom forskning, näringsliv, offentlig verksamhet, föreningsliv och civilsamhälle interagera
för att utveckla, utbyta och använda kunskap och teknik. Målet är nya produkter, tjänster
och processer som bidrar till en hållbar tillväxt. Den regionalt utvecklingsansvariga aktörens roll i innovationssystemet kan betraktas som möjliggörare, koordinator eller processledare som minskar innovationsgapen och underlättar förmågan till lärande. En gemensam
strategi samt spelregler som uppmuntrar till samverkan och förnyelse är förutsättningar
som kan öka samverkan.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Ett av de verktyg som idag förespråkas för att ta tillvara möjligheterna i ett brett innovationsbegrepp är smart specialisering. Begreppet tar sin utgångspunkt i innovationsbegreppet samt analys, identifiering och prioritering av styrkeområden. Styrkeområden kan kort
beskrivas som breda inriktningar eller branscher där en region är kommersiellt och/eller
akademiskt stark samt där det finns verksamheter med innovations- och tillväxtpotential 40.
Styrkeområden kan ses som ett paraplyn under vilka näringsliv, akademi och civilsamhälle
samlas och där offentliga aktörer underlättar samarbete och en smart användning av offentliga resurser för innovation och hållbar tillväxt, vilket stärker regionens attraktionskraft.

37

ITPS 2002:008
Sveriges nationella innovationsstrategi.
För översikter se exempelvis; ITPS A2002:008, Klusterdynamik och regional Näringslivsutveckling - begreppsdiskussion och forskningsöversikt. Samt Vinnova rapport VR 2002:3 Regionala Innovationssystem. En fördjupad kunskapsöversikt.
40
IVA regional mobilisering; En nationell strategi för hållbar regional tillväxt 2015-2020 samt se tex EU:s S3 dokument som verktyg…
38
39
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4. Genomförande
4.1 Hållbar tillväxt för stärkt attraktions- och konkurrenskraft

Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 prioriterar hållbar tillväxt för stärkt attraktions- och
konkurrenskraft. Det innebär att samhällsutmaningar ska mötas med förvaltningsövergripande samverkan liksom genom ökad dialog och samverkan mellan nivåer, offentlig och
privat sektor, civilsamhällets organisationer, samt akademin.
Vidare innebär det att ta tillvara synergier av att Region Gotland har både det primärkommunala och regionala utvecklingsansvaret. Inom ramen för tillväxtprogrammet har Region
Gotland valt att accentuera den lokala dimensionen av tillväxtarbetet genom ett samlande
och processtödjande mål som adresserar strävan att tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 41. Arena för Tillväxt 42 visar på att tillväxtkommunernas framgångar baseras på ett
tydligt och gränsöverskridande politiskt ledarskap, utveckling baserad på bärande lokala
tillgångar samt att tillväxtkommunerna utgått från att kommunens roll är vidare än det
kommunala kärnuppdraget. Kommunala resurser och mandat för en sådan vidare roll kan
dock vara begränsade, men det regionala utvecklingsansvaret är just bredare än det kommunala. Samhällsutvecklingen har ökat den regionala dimensionens betydelse i frågor som
rör näringslivets förutsättningar, kompetensförsörjning/arbetsmarknad, infrastruktur,
kommunikationer, teknikutveckling, miljö, energi, turism och kultur samt innovationssystemen kring dessa. Här har Region Gotland goda möjligheter att växla upp den lokala dimensionen av utvecklingsarbetet genom att tydliggöra de vidare prioriteringarna inom det
regionala utvecklingsuppdraget liksom hur synergier ser ut.
Tillväxtprogrammet bygger vidare på erfarenheter av det lokala och regionala utvecklingsarbetet och där identifierade utvecklingsområden; Näringsliv och etablering; Besöka och mötas
samt Bo och leva. Dessa har bearbetats inom ramen för programarbetet i syfte att just växla
upp den lokala dimensionen av utvecklingsarbetet genom att tydligare knyta an till den regionala tillväxtpolitiken och dess dimension av utvecklingsarbetet (jfr Arena för Tillväxt
ovan). På detta sätt kan samhandling och flernivåsamverkan underlättas då det tydliggörs
att programmet utgör en länk till nationella strategier och mål 43. Bearbetningen underlättar
även synkronisering med Tillväxtverkets uppdrag Hållbara Gotland.
Bearbetningen innebär att tillväxtprogrammet fokuserar på två utvecklingsområden:
-

Näringsliv och etablering
Bostadsförsörjning och infrastruktur

Samt på två styrkeområden:
Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

-

Besöksnäringen
Mat- och livsmedelsnäringarna

Figur 3 nedan illustrerar hur tillväxtprogrammets utvecklings- och styrkeområden förhåller
sig till nationella prioriteringar. Regionalisering av dessa, där de inte fångas in inom ramen
41

För ytterligare information se http://www.arenafortillvaxt.se/om-priset/
Johnson, G., 2016. Arena för Tillväxt; Tillväxtkommuner visar vägen.
43
Exempel; En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020; Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige; Den nationella innovationsstrategin;
42
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för utvecklings- eller styrkeområde alternativt inom ramen för någon annan strategi, benämns fortsättningsvis basförutsättningar. Dessa kommer att målsättas inom ramen för
programmets handlingsplan. Basförutsättningar, insatser inom exempelvis service, internationalisering och digitalisering kommer att skära horisontellt över utvecklings- och styrkeområden. Det betyder att insatser inom basförutsättningar kan beröra styrke- och utvecklingsområdena, likväl som att insatser inom styrke- och utvecklingsområden kan ske inom
ramen för basförutsättningar. Vidare ska utmaningar mötas även genom att social och miljömässig hållbarhet ska utgöra en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet och ligga till
grund för alla insatser inom utvecklings- och styrkeområdena. Det är genom att kombinera
dessa perspektiv som arbetet för en långsiktigt hållbar tillväxt kan åstadkommas och med
det stärkt attraktionskraft.

Figur 3. Tillväxtprogrammets systematik
4.2 Målstyrt arbete

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Tillväxtpolitiken är målstyrd vilket ska bidra till ett effektivt arbetssätt och därmed underlätta det regionala vardagsarbetet genom att tydliggöra både påverkan och resultat. Att arbeta processorienterat och med en målstruktur avseende både styrke- och utvecklingsområden ska underlätta resultatorientering liksom uppföljning, utvärdering och lärande inom
det regionala tillväxtarbetet.
Måluppfyllelsen av tillväxtprogrammets övergripande mål 44 kan sägas utgöra effekten av en
lyckad utveckling av gotländska styrkeområden samt ett framgångsrikt arbete med att möta
utmaningar inom gotländska utvecklingsområden (figur 4). Det är utmanande att sätta mål
för komplexa händelser, resultatet visar endast att något hänt inte exakt varför det hänt.
Strukturella faktorer påverkar möjligheterna till hållbar tillväxt och stärkt attraktionskraft i
en region, geografiska förutsättningar liksom effekter av globalisering är omvärldsfaktorer
lokala politiker och aktörer inte kan påverka. Men om det finns en medvetenhet om vad
som kan påverkas lokalt och regionalt genom ett strategiskt utvecklingsarbete, har ett målinriktat arbete goda möjligheter att bidra till de övergripande målen.
För att underlätta ett målinriktat arbete bör fokus inledningsvis läggas på målbilden (mål i
figur 4 nedan) eller vad man vill uppnå genom sitt utvecklingsarbete, snarare än på vilka
44

Positiv befolkningsutvecklingen, positiv sysselsättningsutvecklingen samt positiv skattekraftsutvecklingen – liksom processmålet att
tilldelas utmärkelsen Årets tillväxtkommun.
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projekt och aktiviteter som ska genomföras. Hur kommande projekt och aktiviteter bidrar
till att nå målbilden är vad som är relevant inom ramen för tillväxtprogrammet. Ett sådant
fokus underlättas av användandet av en förändringslogik. Det är en metod för att tydliggöra
och säkra utvecklingsarbetets inriktning genom att visa på hur utmaningar, aktiviteter och
mål samspelar. Avsikten är alltså att tydliggöra om och hur utvecklingsarbetet kommer att
leda till önskad samhällsförändring. Kort sagt handlar arbetssättet om att klargöra vad som
ska förändras och hur det ska gå till, vidare vilka resurser (finansiella och personella) som är
centrala och finns tillgängliga för utvecklingsarbetet. Det kan också uttryckas som en metod som visualiserar att tillväxtarbete handlar om investering i förändring inte i projekt.
Projekt och kunskap utgör verktygen för att nå den önskade förändringen. Figur 4 nedan
illustrerar detta.

Figur 4. Illustration av förändringslogik och vikten av att fokusera på den förändring man vill åstadkomma.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Arbetet med Tillväxtprogrammets strategiska del har resulterat förslag till målbild, utmaningar, prioriterade insatsområden samt mål för tillväxtprogrammets utvecklings och styrkeområden. Detta presenteras i följande avsnitt.
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5. Utvecklingsområden
5.1 Näringsliv och etablering

Utvecklingsområdet består av tre delområden; företagsklimat, företagsfrämjande samt
kompetensförsörjning. Utvecklingsområdet syftar till att främja hållbar utveckling, differentierat näringsliv, varierat utbud av och ett ökat antal arbetstillfällen. Vidare att främja företagsamheten med hjälp av ett, genom proaktiva insatser, aktivt etableringsarbete. Inom
styrkeområdet ska kunskapsutveckling, innovation, företagande och entreprenörskap främjas som bygger på att varje individs kompetens tas tillvara som ett led i en hållbar tillväxt.
Respektive delområde presenteras i det följande och för respektive delområde har målbild,
utmaningar, prioriterade insatsområden samt mål preciserats.
5.1.1 Företagsklimat

Region Gotland ska sträva efter att erbjuda ett så bra företagsklimat som möjligt, så att fler
kvinnor och män kan starta företag. Fler nystartade företag bidrar till ökad dynamik i ekonomin och ger en mer diversifierad arbetsmarknad. Samtidigt måste redan befintliga företag ges förutsättningar att växa. Grunden för ökad företagsamhet läggs genom ett stödjande
företagsklimat där Region Gotlands medarbetare (tjänstemän och politiker) ska ha en god
insikt och förståelse kring hur viktigt ett välmående näringsliv är för en positiv tillväxt.
Grunden för detta är att i möjligaste mån i alla regionens verksamheter som berör näringslivet eftersträva hög tillgänglighet, rättssäkra och i möjligaste mån digitaliserade förenklade
processer och ett gott bemötande.
5.1.1.2 Målbild

Ett välkomnade företagsklimat som bygger på samarbete, dialog, ömsesidig förståelse och
förtroende mellan det offentliga och näringslivet, företag emellan samt mellan branscher.
God förståelse för företagens villkor bland alla som arbetar med företag. Region Gotland
ger en snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden med god rådgivning och tydliga
beslut. Samtliga medarbetare har ett positivt förhållningssätt till företagande ser dessa områden som viktiga och strategiska.
5.1.1.3 Utmaningar

-

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

-

Myndigheters samverkan med företag: tillgänglighet, attityder och service till företag
samt intern samordning mellan funktioner/förvaltningar.
Kunskapsnivån hos myndigheter om företags villkor.
Kunskapsnivån hos näringslivet kring politiskt styrda organisationer samt myndighetsutövningens syfte och förutsättningar.
Civilsamhällets förhållningssätt mot företag och företagsamhet.
Samspelet mellan politiken, tjänstemän, näringslivet och dess organisationer.

5.1.1.4 Prioriterade insatsområden

Region Gotlands arbetsinriktning med företagsklimatet har pågått under flera år. Mellan
2012-2014 i huvudsak inom projektet Förenkla helt enkelt med direkt koppling till Sveriges
kommuner och landstings (SKL) servicemätning Insikt. Den handlingsplan som projektet
följt beslutades i regionstyrelsen (RS) i januari 2013 och tillämpar en vedertagen modell
som använts i många kommuner. Projektet avslutades i dess dåvarande form i december
2014 och lämnades därefter vidare att ingå i ordinarie verksamhet på berörda förvaltningar
med näringslivskontakt.
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Målen för Region Gotland i Förenkla helt enkelt var följande:
-

att nå ett nöjd kundindex (NKI) på 70 poäng i SKL:s insiktsmätning samt
placera sig på den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
2015.
Vidare var de kvalitativa målen för projektet Förenkla helt enkelt:
leda till ökad förståelse för företagens villkor,
ge snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden,
ge vägledning och tydliga beslut,
ha ett positivt förhållningssätt till företagande samt
stärka medarbetare på Region Gotland.

Förenkla helt enkelt som i sin helhet beskrivs i Ledningskontorets slutrapport från 2015-0227 gav en mätbar förbättring både i SKL:s insiktsmätning och Svenskt Näringslivs ranking
av företagsklimatet 2014 med ett likvärdigt utfall 2015.
Arbetsinriktningen de kommande åren ligger i att ta tillvara och förädla redan genomförda
åtgärder i Förenkla helt enkelt.
För aktuell programperiod är prioriterade insatser:
-

-

-

Kunskapshöjande utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän kring näringslivsfrågor likväl som att verka för ökad förståelse hos näringslivet kring politiskt styrda
organisationer.
Höja kvalitén i våra företagsärenden med servicegarantier (SLA´s) kring tillgänglighet, förenkling exempelvis genom digitalisering, tydligare återkoppling och i möjligaste mån standardisera Region Gotlands interna system och verktyg för att mäta
och följa upp vår servicenivå.
Vidareutveckla Insiktsmätningarna genom att addera fler parallella enkäter för specifika och aktuella områden. Exempel på områden med punktinsatser kan vara
markupplåtelser, alkohol och livsmedelstillstånd, bygglovsärenden och därtill snarlika områden som har en stor påverkan för näringslivet.
Säkerställa att näringslivet är informerade och aktivt engagerade i tillväxtarbetet genom olika arenor och forum, exempelvis tillväxtrådet/näringslivsrådet. Därtill skapar vi kompletterande arenor inom specifika områden, exempelvis företagsklimat.

5.1.1.5 Mål

Att Region Gotland:

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

-

placerar sig på övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i
svenska kommuner år 2017 samt därtill likvärdiga enkäter och barometrar.
når ett NKI (nöjd kundindex) på minst 70 av maximalt 100 i SKL:s mätning Insikt
år 2017.
har ett gott förtroende hos näringslivet aktörer kring en högt ställd ambitionsnivå
och vilja att ständigt bli bättre i hantering av frågor som rör företagen.
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5.1.2 Företagsfrämjande

Det offentliga företagsfrämjande systemet erbjuder marknadskompletterande rådgivning
och finansiering till potentiella nyföretagare och till företagare som vill utveckla sina företag. Det sker ofta i samarbeten med privata aktörer, Almi Företagspartner Gotland AB,
Tillväxtverket med flera.
Arbetet med att främja näringslivsutveckling på Gotland ska bland annat handla om att
stödja branscher som vill samarbeta och organisera sig. Detta kan variera i storlek och innehåll beroende på vilken bransch eller sektor det handlar om. Viljan till samarbeten måste
komma från näringslivet medan det offentliga kan stödja på olika sätt, som dialogpartner,
kontaktförmedlare eller finansiär. Då samarbeten sker i en utvecklad form delar de ingående parterna problemformulering och målbild.
Att innovationer i företag och i övriga samhället är en viktig drivkraft för en hållbar tillväxt
och förnyelse i en region är ett känt faktum. Förmåga till innovation och förnyelse är helt
avgörande för att näringslivet ska upprätthålla sin konkurrenskraft och för att samhället ska
klara av större samhälleliga utmaningar. Förnyelsekraften genom nya produkter, processer
och affärskoncept behöver också vara hög. Det är en förutsättning för att produktiviteten
ska öka. Därför behövs forsknings- och utvecklingsarbete, både inom och utom företagen,
som bidrar till näringslivets utveckling och förnyelse. Det gör det möjligt för nya verksamheter att växa fram och är en nödvändig förutsättning för näringslivets utveckling och dynamik. Gotland är beroende av att det finns människor som vågar, vill och kan vara företagsamma. För dessa ska i möjligaste mån skapas förutsättningar att driva och utveckla sina
företag.
Det är också viktigt att tidigt stimulera och inspirera till tankar kring entreprenörskap och
företagande, och det kan börja redan i grundskolan. Detta ska sedan fortsätta på gymnasienivå genom Ung Företagsamhet och på högskolenivå genom till exempel Science Park
Gotland. Att skapa en positiv bild av entreprenörskap i samhället ger även det ett gott företagsklimat och hjälper till att bibehålla ett högt nyföretagande.
5.1.2.1 Målbild

Gotland är ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande, vilket
följer av en stark tillväxtvilja i näringslivet och ett vältrimmat företagsfrämjande system –
såväl privat som offentligt – som möjliggör, inspirerar och lockar till innovation och förnyelse.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Särskilda satsningar görs på de gotländska styrkeområdena besöksnäring samt mat- och
livsmedel. En välutvecklad IT-infrastruktur med redundans och robusthet lägger också en
grund för ett ökande distansoberoende företagande på hela Gotland.
Det gotländska näringslivet kännetecknas av att gotländska varor och tjänster har ett högt
förädlingsvärde och marknadsförs och säljs i ökande grad utanför Gotland. Samarbetet
inom det gotländska näringslivet är starkt, såväl det kommersiellt drivna som samarbete
rörande gemensamma intressen och utmaningar. Samarbeten mellan näringsliv och offentlig sektor är även de utvecklade och lyfter gotländska företag till nya nivåer.
Lokal utvecklingskraft finns över hela Gotland. Lokala utvecklingsaktörer som initierar,
stödjer och samordnar insatser för företagande över hela Gotland kan också bidra till tillväxt.
5.1.2.2 Utmaningar
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-

-

-

-

Region Gotland har sedan ett antal år tillbaka haft ett högt nyföretagande jämfört
med andra regioner i Sverige. En viktig utmaning är att bibehålla det höga nyföretagandet så att vitaliteten och dynamiken i det gotländska näringslivet fortsätter att
utvecklas.
Gotländska företag har en låg internationaliseringsgrad. Den totala exporten uppgick år 2015 till 125 miljoner kronor. Av de exporterande företagen hade endast 16
procent av företagen en exportomsättning på över 1 miljon kronor. Utmaningen
under programperioden är att få fler gotländska företag att exportera sina varor och
tjänster både nationellt och internationellt.
Den gotländska innovationsmiljön behöver utvecklas för näringslivet generellt. Det
är en utmaning att stärka det regionala innovationssystemet så att det blir en naturlig mötesplats för samhandling kring regionala utmaningar, där fler innovationsdrivna lösningar kan skapas.
Affärsdriven samverkan mellan gotländska företag behöver utvecklas för att stärka
konkurrensförmågan på andra marknader. Utmaningen är att öka insikten om fördelarna med samverka, samt att stimulera till ökad samverkan.

5.1.2.3 Prioriterade insatsområden

-

En fortsatt satsning på en välutvecklad marknadskompletterande företagsrådgivning, som ytterligare anpassas utifrån de gotländska förutsättningarna, social hållbarhet och nationella initiativ, ska ske under perioden.
En utökad satsning på företagsfinansiering ska också genomföras med fokus på
marknads- och produktutveckling, och affärsdriven samverkan för alla företag,
samt särskild stimulans för investeringar i tillverkande företag.
En samordnad satsning på såväl nyindustrialisering, med fokus på att utveckla och
stärka de tillverkande företagen, t ex inom export, skall ske i nära samverkan mellan
berörda aktörer.
Innovationsmiljön för det gotländska näringslivet skall förbättras genom att innovationssystemen med fokus på mötesplatser för samverkan med akademien stärks.

5.1.2.4 Mål

-

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

-

Gotland bibehåller en etableringsfrekvens på över 10, det vill säga antal nya företag
per 1 000 invånare (16-64 år). De nya företagarna skall vara jämt fördelade mellan
kvinnor och män.
Värdet av den gotländska exporten ökar med 20 % mellan 2016 och 2020.
Tillväxtviljan hos företagen i det gotländska näringslivet är i paritet med rikets snitt
2020.
Gotland förbättrar placeringen när det gäller länsranking för innovationsindex.

5.1.3 Kompetensförsörjning

Den offentliga sektorn och näringslivet är beroende av att ha tillgång till rätt kompetens,
vilket kräver att regionens arbetsmarknad är öppen, jämställd, jämlik och tillgänglig samt att
regionen har ett väl fungerande utbildningssystem som matchar arbetsmarknadens behov,
tillgång på bostäder samt bra kommunikationer.
5.1.3.1 Målbild
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Gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal med rätt kompetens. Samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande system i syfte att analysera och
matcha utbud och efterfrågan av kompetens och arbetskraft. Utbildningar på olika nivåer
som efterfrågas av arbetsgivare erbjuds under flexibla former av gotländska utbildningsaktörer eller i samverkan med utbildningsaktörer på fastlandet.
En rörlig arbetsmarknad där individer, både redan bosatta och inflyttade, ser möjliga karriärvägar på Gotland under sitt hela arbetsliv. Det finns attraktiva arbetsgivare som hittar
kompetens som bidrar till den egna verksamhetens utveckling. Personer i arbetsför ålder
som väljer att flytta till Gotland får arbete på Gotland.
Universitetet ska vara en naturlig tillväxtmotor och väl etablerad samverkanspartner för den
gotländska arbetsmarknaden. Uppsala universitet och Region Gotland har ett väl utvecklat
och nära samarbete. Under perioden ska antalet inskrivna studenter på Gotland öka. Kännedomen om universitetets existens på Gotland är hög bland gotlänningar liksom att attityder och inställning till eftergymnasial och högre utbildning är positiv.
Utbildningsnivån på Gotland höjd. Andelen gymnasieelever som börjat på högskola/universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning ökar under perioden. Fler yrkeshögskoleutbildningar kommer att startas i kommunens regi eller i samarbete med andra
utbildningsaktörer. Ett teknikcollege finns etablerat i samarbete med arbetsgivare på ön.
Studie- och yrkesvägledningen på Gotland är väl utvecklad och finns tillgänglig för såväl
elever i grund- och gymnasieskola, nyanlända, som bland vuxna medborgare i syfte att möjligöra väl grundade bedömningar inför kommande utbildnings- och yrkesval.
5.1.3.2 Utmaningar

-

Svårigheter att frigöra resurser för att arbeta riktat med utvecklingsarbeten
Antalet personer som efterfrågas inom olika branscher är få till antalet och behovet
kan inte mötas av fasta utbildningar där ett stort antal personer examineras inom ett
område årligen.
Behov av en mer utvecklad struktur för att i större omfattning stötta inflyttare att få
arbete på Gotland.
Studie- och yrkesvägledningsarbetet och samspelet mellan skola och arbetsliv behöver stärkas
En höjning av utbildningsnivån kräver en samsyn och samordning i form av prioriteringar och gemensam målbild av berörda aktörer.
90 % av de som studerar på Campus Gotland flyttar från ön efter genomförda studier

5.1.3.3 prioriterade insatsområden
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-

Identifiering av och samsyn kring prioriteringar och insatser hos berörda aktörer
för gemensamt arbete mot en högre utbildningsnivå
Etablering av ett nära och fördjupat samarbete mellan universitetet och Region
Gotland
Stärkt studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskola, till nyanlända samt
medborgare som vill vidareutbilda sig i vuxen ålder, ger förutsättning för mer välgrundade utbildnings- och yrkesval
Arbete för flexibla utbildningslösningar utifrån arbetsgivares kompetensbehov
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-

Undersöka möjligheterna att starta Teknikcollege på Gotland
Identifiera ett arbetssätt eller struktur för att stärka möjligheterna för medflyttande
och personer som vill flytta till Gotland att få ett arbete på ön

5.1.3.4 Mål

-

Minst två utvecklingsprojekt ska ha påbörjats för att höja utbildningsnivån på Gotland
Utredning ska ha genomförts för ett ställningstagande om införande av Teknikcollege eller ej på Gotland
Minst 10 utbildningsinsatser på eftergymnasial eller högskolenivå ska ha påbörjats i
kommunal regi eller i samarbete med utbildningsanordnare på fastlandet utifrån
tydliga kompetensbehov från lokala arbetsgivare
Minst ett utvecklingsprojekt har genomförts för att utveckla arbetet med studieoch yrkesvägledning på Gotland
Ett utvecklingsprojekt ska ha genomförts för att stärka strukturer kring arbete med
att underlätta för inflyttande att få arbete
Ett utvecklingsprojekt har genomförts i syfte att etablera ett nära samarbete mellan
universitetet och Region Gotland
Fler studenter väljer att bo kvar på Gotland efter avslutade studier.

5.2 Bostadsförsörjning och infrastruktur

Offentliga aktörer påverkar hur den fysiska miljön planeras och utformas och därigenom
påverkas företags konkurrenskraft och medborgares livsmiljöer. Där det finns tillgång till
effektiva transporter, attraktiva boendemiljöer, bra rekreationsområden, ett bra samarbetsklimat etcetera, finns generellt sett också goda möjligheter för företag och individer att utvecklas. Ett ökat samspel mellan fysisk samhällsplanering och näringslivsutveckling förespråkas eftersom det kan förbättra för företag och medborgare förutsättningar och därmed
stärka tillväxten.
För att Gotland ska få en bostadsmarknad som främjar tillväxt och en god inkluderande
livsmiljö krävs framför allt ett planerat bostadsbyggande som svarar mot såväl hushållens
sammansättning och det regionala behovet som de marknadsmässiga förutsättningarna.
Detta inkluderar ett stärkt samband mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken. För att utveckling av besöksnäring samt tillvaratagande av effekterna av kryssningskajen ska fungera krävs ett nära samarbete kring transporter, infrastruktur och service.
Näringslivets utveckling av produkter som ska möta ett ökat antal kryssningsbesökare från
maj 2018 är beroende av en väl fungerande infrastruktur i samband med anlöp och till Gotland i övrigt. För detta krävs insatser i samverkan mellan Region Gotland, hamnen och
näringslivet.
Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

5.2.1 Målbild

Planeringen har utgör ett verktyg som både möjliggör och triggar en hållbar utveckling.
Den kommunala planeringen av mark- och vattenresurser är synkroniserad med den strategiska utvecklingsplaneringen och dess mål. Det råder ett nära samarbete mellan näringsliv,
civilsamhälle och regionen i planeringsfrågor.
5.2.1.1 Utmaningar

-

Brist på bostäder med olika upplåtelseformer
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-

Bristande dialog och samverkan i planering för bostadsförsörjningen.
Outvecklade processer och avsaknad av utvärderingar av desamma inom exploatering, plan och bygg; avsaknad av samordning mellan myndigheter och fackförvaltningar till exempel VA, miljö och bygg.
Dålig grundvattentillgång, eventuellt även minskande.
Få externa projekt kring reningsverk
Avsaknad av ett strategiskt perspektiv och avsaknad av synkronisering med den
strategiska utvecklingsplaneringen (tillväxtprogrammet) och dess mål
Avsaknad av funktionell infrastruktur kopplad till utveckling av besöksnäringen
samt mat- och livsmedelsnäringen.

5.2.1.2 Prioriterade insatsområden

-

Verka för bostäder med olika upplåtelseformer.
Förbättra dialogen mellan bostadsbyggandets aktörer för att nå målet med unika,
attraktiva och hållbara boenden.
Stärkt utvecklings och exploateringskraft
Säkra vattentillgången för kommande generationer baserat på relevant underlag
Uppmuntra externa projekt kring reningsverk runt om på Gotland.
Utveckla processer inom exploatering, plan och bygg.
Samordna arbetet mellan olika myndigheter, till exempel VA, miljö och bygg.
Utveckling av infrastrukturen baserat på översyn av tillgänglighet och funktion för
infrastrukturen till omvärlden utifrån, kryssningskaj, färja och flyg.

5.2.1.3 Mål

-
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-

Gotland har en nybyggnation matchar behovet och det ska finnas bostäder för olika behov och plånböcker.
En gemensam strategi för bostadsbyggandet, kopplat till programmets övergripande mål är framtagen.
VA-frågorna är inte längre något hinder för nybyggnation.
Politisk överenskommelse om metod för bättre vattenförsörjning har lett till att insatser för att säkra grundvattentillgången och som säkrar näringslivets existens och
utveckling.
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6. Styrkeområden
Besöksnäringen samt mat- och livsmedel är branscher med klustertendenser inom vilka
samverkan i viss utsträckning uppstått samt där det finns potential för såväl koncentration
som diversifiering samt där det finns större aktörer med kapacitet att avsätta resurser för
gemensamt utvecklingsarbete och lärande. Inom de båda styrkeområdena har akademin
redan ett intresse samt potential att stärka innovationskraften i branscherna, samtidigt som
satsningar inom styrkeområdena kan bidra till utveckling av forskningsmiljöer regionalt.
Styrkeområdena berörs liksom övrigt näringsliv av insatser inom respektive utvecklingsområde. Utvecklingsarbetet med fokus på styrkeområdena handlar dock om att prioritera insatser med särskilt fokus på utveckling av dessa branschers innovationsmiljöer. Understödjande arbete bör följaktligen inriktas på att gotländska innovationsstödjande aktörer för
dessa branscher (näringsliv, näringslivsfrämjande aktörer, offentlig verksamhet, akademi/forskare, föreningsliv och civilsamhälle) bildar ett väl fungerande innovationssystem.
Det vill säga samarbete för utbyte, utveckling och tillämpning av kunskap, teknik och metoder med mål som att utveckla eller kommersialisera produkter, tjänster och processer
som bidrar till en hållbar tillväxt. Ökad samverkan kan även bidra till att säkra kompetensförsörjningen inom områdena, bland annat genom att länka samman utbildning och forskning med regionala strategier.
För styrkeområdena, precis som för utvecklingsområdena, har målbild, utmaningar, insatsområden respektive mål identifierats.
6.1 Besöksnäring
6.1.1 Målbild

Ett välutvecklat samarbete mellan aktörer för helhetens bästa har lett till att Gotland är ett
av Sveriges ledande internationella resmål året runt. Med bemötande och service i världsklass är gästen i fokus och denne erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och evenemang.
Gotland är en hållbar destination öppen för internationella influenser och utbyten. Destinationen kännetecknas av ett innovativt näringsliv som i samverkan med akademi och det
offentliga använder och utvecklar kunskap för ständig utveckling av sitt goda utbud. Basen
ligger i naturen och kulturen. Ljuset och historien. Maten och kreativiteten. Utifrån naturliga förutsättningar, med lokala råvaror och produktionsresurser erbjuds besökare från hela
världen ett brett smörgåsbord av upplevelser och servicetjänster.
Temaveckor, evenemang, idrott, konferenser och stora möten skapar reseanledningar för
utvalda grupper av resenärer. Genom samarbete skapas förutsättningar för att tillgodose
kundernas önskemål.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Genom bred kommunikation anpassad för marknadernas och målgruppernas behov når vi
ut med bilden av Gotland i Sverige och internationellt.
6.1.2 Utmaningar

-

För att även i fortsättning utveckla besöksnäringen med en ökande omsättning och
för att nå ett hållbart nyttjande av besöksnäringens resurser krävs fler besökare över
en större del av året. En ökande andel av företagen inom besöksnäringen arbetar
aktivt för att hitta former för att hålla öppet över längre del av året. Samtidigt består
branschen av många små aktörer utan möjlighet att sätta av tid för analys och ut-
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-

-

veckling. Här krävs insatser på destinationsnivå såväl som med affärsutveckling i
företagen för att fler ska nå fram i arbetet.
När kryssningskajen står klar 2018 måste det finnas en mottagningsapparat som kan
hantera fler samtidiga dagsbesökare med ett utbud som är attraktiv för breda målgrupper ombord. Utbudet måste fungera över hela perioden april – oktober.
Under se senaste åren ser vi en ökning av antalet internationella besökare. Dessa
besökare kommer dessutom över en längre säsong jämfört med svenska sommarturister. Ytterligare insatser krävs för att spetsa produkterna och också vända sig till
den ökande internationella delen av publiken.
Digitaliseringen inom besöksnäringen har skapat helt nya förutsättningar för kommunikation med kunder i Sverige och internationellt. Här krävs förståelse och kunskap för att ta tillvara dessa möjligheter utan att enbart vara hänvisade till internationella aktörer som styrande för villkor och provisioner.

6.1.3 Prioriterade insatsområden

6.1.3.1 Hållbar destinations- och affärsutveckling inom besöksnäringen

Förbättrat samarbete för att utveckla reseanledningar året runt. Det kan gälla paketerat utbud, idrott och stora möten samt utveckling av produkter baserade på gotländska förutsättningar i form av natur, kultur och historia. Det ska ske i form både av paketerat utbud
men också göra det möjligt för besökaren att själva paketera.
6.1.3.2 Produktutveckling kryssning

Utveckling av produkter som ska möta ett ökat antal kryssningsbesökare från maj 2018.
Här krävs stora insatser i samverkan mellan Region Gotland, hamnen och näringslivet. Det
gäller bland annat grundläggande förutsättningarna i form av infrastruktur och mottagande
av ett stort antal besökare i samband med anlöp. Företagen måste ha förutsättningar för att
på ett bra sätt kunna möta kunden med ett anpassat, intressant och relevant utbud för en
varierande kundkrets om bord på fartygen. Mottagande och värdskap måste fungera på
kajen, i Visby och runt om på ön för att besökarna ska få en bra upplevelser.
6.1.3.2 Internationalisering och exportmognad

Arbete för att bredda utbudet för internationella besökare. Analyser av marknader och
målgrupper. Samarbete i internationella nätverk som Hansan, Världsarv och kulturella rutter. Affärsutveckling och exportmognad i företag. Internationell marknadskommunikation.
6.1.3.2 Marknadskommunikation och digital utveckling

Insatser för att effektivisera och öka kommunikationen med kunder och arrangörer i en rad
olika kanaler. Detta handlar om att samla bilden av Gotland och tala samma språk i alla
mediakanaler. I ett ökat samarbete mellan olika aktörer ska tematiska och enskilda reseanledningar lyftas i den strategiska kommunikationen.
Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Kommunicera året runt (alla fyra årstider) både internt och externt
Arbete med inspiration och kunskap kring sociala medier, appar och hemsidor på olika
språk. Skapa förutsättningar för samverkan inom destinationen kring text, bild, ljud och
video som tillsammans breddar bilden av Gotland som ett internationellt resmål året runt.
6.1.4 Mål

-

Etablerad samverkan/plattform för kunskapsutveckling för löpande analyser och
uppföljning.

32 (36)

Region Gotland

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

-

Etablerad samverkan/plattform för hållbarhetsarbete inom besöksnäringen grundat
på Brundtlandkommissionens och UNWTOs definitioner om hållbarhet, det vill
säga en samtidig utveckling av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
Gotland ska som destination vara exportmoget enligt Visit Swedens kriterier 45.
100 företag ska arbeta mot internationell marknad 46
En etablerad plattform för samarbete runt upplevelseprodukter för kryssning.
Digital plattform utvecklad för inspiration och kommunikation av Gotlands samlade utbud utifrån marknad, målgrupp och intressen.

6.2 Mat- och livsmedel

Mat- och livsmedelssystemet består av en rad olika aktörer inom fyra olika huvudområden.
Systemet, som utgår från konsumentens och kundens behov, illustreras i bilden nedan.
Det är samarbete och innovationsförmåga inom detta system, samt mellan aktörerna i systemet och akademins aktörer, som Region Gotland, som utvecklingsansvarig aktör, och
övrig offentlig stödjande struktur avser att stötta. Tillväxtprogrammet tar härmed sikte på
att stötta samarbete med sikte på att utveckla, utbyta och använda kunskap och teknik som
bidrar till nya produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar tillväxt.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

Figur 5. Illustration av aktörer inom mat- och livsmedelssystemet. Samarbete och innovationsförmåga inom
detta system samt mellan aktörerna i systemet och akademins aktörer kan stöttas genom offentliga insatser
inom ramen för tillväxtprogrammet.
Styrkeområdet för mat- och livsmedelsnäringarna inom ramen för tillväxtprogrammet, baseras på ett omfattande arbete med att definiera en mat- och livsmedelsstrategi för Gotland.
Detta arbete påbörjades under 2015 och har involverat aktörer från hela systemet. Strategiarbetet har letts av Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland. Strategins namn indikerar

45
46

http://partner.visitsweden.com/Startsida/Turism-i-Sverige/Exportmognad/
http://www.exportmognad.se/
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att det inte enbart handlar om livsmedelsproduktion, utan att systemet i sin helhet står för
en långsiktig potential för gotländsk sysselsättning och hållbar tillväxt.
6.2.1 Målbild 2020

-

Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands har positiva associationer till och
väljer mat och livsmedel från Gotland.
En ständig förflyttning mot ökad hållbarhet präglar synsättet och arbetet inom området.
Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om systemets helhet
samarbetar aktörer regionalt, nationellt och internationellt såväl inom som mellan
systemets olika delar, vilket stärkt den regionala konkurrenskraften.
Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringen på
marknads- och produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling.

6.2.2 Utmaningar

-

Gemensamt värnande av varumärket Gotland
Beslutsfattande baserat på hänsynstagande till, och med avvägningar mellan, hållbarhetsaspekterna.
Nyttja och bygga vidare på befintliga styrkor
Etablera konkreta samarbeten
Öka omvärlds- och marknadsorientering
Öka entreprenörskapsandan och tillväxtvilja

6.2.3 Prioriterade insatsområden

Kartläggning och analys inom ramen för arbetet har resulterat i sex insatsområden som
presenteras i det följande. De två övergripande perspektiven hållbar tillväxt och samarbete/samverkan kompletterar bilden.
6.2.3.1 Fortsatt varumärkesarbete

Konkurrensen om en hållbar och lönsam matposition hårdnar både nationellt och internationellt. Kontinuerligt arbete med att utveckla och stärka värdet för såväl plats- och ursprungsmärkning som olika produktvarumärken blir då viktigt. Det behövs fortsatt positiv
uppmärksamhet i medier, goda ambassadörer och skyltfönster inom olika områden för att
varumärket ska fortsätta att stärkas i enlighet med befintliga varumärkesplattformen.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

6.2.3.2 Omvärldsbevakning

Utvecklingen går snabbt inom området för mat och livsmedel. Kunskap och acceptans
varierar för hur marknaden styr efterfrågan och följaktligen bör påverka företagens inriktning. Samma variation syns för hur utvecklingen inom områdena för miljö och teknik kan
användas för att skapa fördelar och mervärden för sina kunder. Det finns därför behov av
gemensam och systematisk bevakning och spridning av omvärldskunskap eftersom det kan
leda till ett mer underbyggt och faktabaserat beslutsfattande såväl i enskilda företag som
hos organisationer och myndigheter.
6.2.3.3 Marknadsutveckling

Gotland och gotländska råvaror och produkter bedöms redan i dagsläget ha bra kvalitet,
hög säkerhet och förutsättningar att spridas till kunder, konsumenter och marknader utanför den relativt sett lilla hemmamarknaden. Systematik och samarbete kan utgöra två nycklar för att möjliggöra marknadsutveckling. På den attraktiva marknaden StockholmMälardalen är Gotland redan en välkänd avsändare.
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Upphandlingsförfarande ger både möjligheter och skapar svårigheter för gotländska företag
att konkurrera då man dels ofta saknar upphandlingskunskap och erfarenhet, dels inte har
en tradition att samverka och samarbeta för att kunna lämna konkurrenskraftiga anbud.
Handelns egna märkesvaror (EMV) ska inte enbart ses som ett sätt för kedjorna att pressa
priset. Med bättre kunskap och samarbete kan EMV-kunden, t ex bidra till minst grundläggande lönsamhet. Restauranger, kaféer och konferensanläggningar är inte bara intressanta
kunder, utan utgör även attraktiva skyltfönster för olika varor. Det relativt outvecklade
området för matturism är för Gotland, med den redan starka positionen inom mat och
med en stark besöksnäring, intressant att vidareutveckla med olika typer av produkter.
6.2.3.4 Ökad förädlingsgrad

Av det som produceras på ön av gotländska primärproducenter fraktas ca 80-85% till fastlandet utan förädling – varken för butiksled, restaurang eller konsument. Det gör att Gotland går miste om intäkter som istället hamnar någon annanstans. Den låga förädlingsgraden kan handla om flera faktorer, t ex bristande tilltro till sin egen kapacitet och avsaknad
av samarbeten, brist på resurser för investeringar (tid, pengar) eller för låg kunskap.
Ett sätt att nå utveckling är genom att identifiera förutsättningar för gemensamma produktionsresurser, och att nyttja varandras produktionsresurser. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla befintliga idéer, inklusive att utveckla produkter som är intressanta för besöksnäringen som i högre utsträckning skulle kunna utgöra ett skyltfönster.
6.2.3.5 Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Systemet för mat och livsmedel känner redan idag av att det är en obalans mellan utbud
och efterfrågan på arbetsmarknaden. Inom systemet finns ett antal bristyrken, t ex kockar,
serveringspersonal, slaktare, drift- och underhållstekniker, ersättare i lantbruket och arbetsledare. Det finns även behov av generella kompetens- och affärsutvecklingsinsatser för att
stärka företagarna inom mat och livsmedel. Detta skulle sannolikt leda till att fler företag
vill och känner sig tryggare i att växa.
6.2.3.6 Innovation och produktutveckling

För att utnyttja och utveckla potentialen för gotländska mat- och livsmedelsprodukter behöver entreprenörskapet på ön stärkas, utvecklas och till en del också förnyas. I befintliga
företag finns möjligheter att utveckla nya produkter och vidareutveckla befintliga produkter. Konkreta aktiviteter kan handla om att utnyttja forskningsresultat, att skapa gemensamma utvecklingsresurser och att faktiskt uppnå marknads- eller efterfrågebaserad produktutveckling, inklusive inom EMV-området.
6.2.4 Mål 2020

-

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

-

Ett antal tentativa mål presenteras här. Arbetet med målen kommer att utvecklas
inom ramen för programmets handlingsplan/genomförandedel. Aktiviteter inom
ramen för styrkeområdet ska bidra till att målen nås.
Ökat antal konkreta samarbeten inom olika områden, vilka bidrar till ökad konkurrenskraft.
Etablering av en plattform för gemensam och systematisk omvärldsbevakning som
bidrar till ett välunderbyggt beslutsfattande.
Ökad förädlingsgrad (räknat både i volym och antal produkter) med fler företag
och fler anställda.
Ökad försäljning såväl på som utanför hemmamarknaden Gotland.
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7. Uppföljning och lärande
Som Regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Gotland ansvar att skapa sättningar
för tillväxt, medan själva genomförandet oftast sker tillsammans med, eller hos andra aktörer. Detta ställer höga krav på Region Gotlands förmåga att leda, driva och stödja utvecklingsprocesser där flera olika aktörer deltar. Region Gotland ska därför organisera den regionala tillväxtpolitikens genomförande så att resultat från olika insatser leder till långsiktiga
och positiva effekter. Det kräver större fokus på hela kedjan av involverade aktörer och en
styrning genom gemensamt lärande. Region Gotlands ägarskap blir därmed mer aktivt och
ansvaret för planering, process och resultat tydliggörs.
Den regionala tillväxtpolitiken ska grundas på erfarenheter och resultat från genomförda
insatser. Region Gotlands ambition är att uppföljning och utvärdering av genomförda insatser inom ramen för Tillväxtprogrammet ska bidra till dels ett ökat lärande, dels en utveckling av tillväxtpolitiken, regionalt och nationellt.
Tillväxtprogrammet kommer årligen att följas upp och kvalitetssäkras av Näringslivsrådet
och Regionstyrelsen. Uppföljningen har tre övergripande syften:
-

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-08-29

-

Konkret identifiera och mäta resultatet av insatserna.
Beskriva konkreta effekter och/eller resultat av såväl projekt som andra inom programmet genomförda tillväxtfrämjande insatser.
Omfatta såväl organisation som struktur för det praktiska genomförandet av det
tillväxtfrämjande arbetet (projekt, aktiviteter m.m.).
Därutöver ska uppföljningen belysa vilken effekt tillväxtprogrammets insatser har
haft för de målgrupper programmet är tänkt att stödja.
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-14

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-24

BUN § 74
Au § 60

Utvärdering av lovfritids
BUN 2016/136

- Regionfullmäktige, 2014-10-27, Rf § 34
- Barn- och utbildningsnämnden, 2014-11-19, BUN § 105
- Regionfullmäktige, 2015-03-02, Rf § 119
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-16

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Utvärderingen godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut i Regionfullmäktige
•

Mot bakgrund av Region Gotlands ekonomiska situation föreslås att
försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut år 2016,
och som en följd därav att Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
revideras på så sätt att avgiften för lovfritids utgår.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2014 att tillstyrka en motion
om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids. Uppdrag gavs till barn- och
utbildningsnämnden, att i enlighet med nämndens eget förslag, genomföra
försöksverksamhet med tillfällig fritidsplats dvs så kallat lovfritids.
Regionfullmäktige uppdrog även åt barn- och utbildningsnämnden att löpande
utvärdera insatsen för att i god tid, innan försöksperiodens slut, kunna redovisa eller ge
indikationer om verksamheten ska fortsätta i ordinarie verksamhet.
Förvaltningen bedömer att lovfritids bör avvecklas och försöksverksamheten upphöra.
Bedömningen grundar sig dels på att nyttjandegraden är oerhört låg dels på Region
Gotlands ekonomiska situation.
Arbetsutskottet föreslog att, mot bakgrund av Region Gotlands ekonomiska situation att
försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut år 2016, och
som en följd därav föreslå Regionfullmäktige att Avgiftsregler för förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg revideras på så sätt att avgiften för lovfritids utgår.

Expedieras: Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Torsten Flemming

Ärendenr BUN 2016/136
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

16 maj 2016

Barn- och utbildningsnämnden

Utvärdering av lovfritids samt förslag om revidering av
Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg,
med avseende på lovfritids
Förslag till beslut
•

Utvärderingen godkänns.

•

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Regionfullmäktige att
försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminen slut,
2016, samt som en följd därav att Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg revideras på så sätt att avgiften för lovfritids utgår.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2014 att tillstyrka
en motion om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids. Uppdrag
gavs till barn- och utbildningsnämnden, att i enlighet med nämndens eget
förslag, genomföra försöksverksamhet med tillfällig fritidsplats dvs så kallat
lovfritids. Regionfullmäktige uppdrog även åt barn- och utbildningsnämnden
att löpande utvärdera insatsen för att i god tid, innan försöksperiodens slut,
kunna redovisa eller ge indikationer om verksamheten ska fortsätta i ordinarie
verksamhet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att lovfritids bör avvecklas och
försöksverksamheten upphöra. Bedömningen grundar sig dels på att
nyttjandegraden är oerhört låg och dels på Region Gotlands ekonomiska
situation.

Torsten Flemming
Handläggare

Besöksadress Visborgsallén 19

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

E-post registrator-bun@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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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/457
18 augusti 2016

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Utvärdering av lovfritids
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
•

Mot bakgrund av Region Gotlands ekonomiska situation föreslås att
försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut år 2016,
och som en följd därav att Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg revideras på så sätt att avgiften för lovfritids utgår.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2014 att tillstyrka en
motion om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids. Uppdrag gavs till
barn- och utbildningsnämnden, att i enlighet med nämndens eget förslag, genomföra
försöksverksamhet med tillfällig fritidsplats dvs så kallat lovfritids. Lovfritids erbjuds
på sportlov, påsklov och höstlov.
Regionfullmäktige uppdrog även åt barn- och utbildningsnämnden att löpande
utvärdera insatsen för att i god tid, innan försöksperiodens slut, kunna redovisa eller
ge indikationer om verksamheten ska fortsätta i ordinarie verksamhet.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utvärderat verksamheten och bedömer
att lovfritids bör avvecklas och försöksverksamheten upphöra. Bedömningen
grundar sig dels på att nyttjandegraden är oerhört låg dels på Region Gotlands
ekonomiska situation.
Bedömning

Ledningskontoret instämmer i barn- och utbildningsnämndens uppfattning att
försöksverksamheten bör avslutas både med hänsyn till de kraftiga besparingar som
ska genomföras kommande år och att nyttjandegraden varit låg.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
1 (1)

Region Gotland
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Regionstyrelsen

Region Gotland kulturplan 2017-2020
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner Region Gotland kulturplan 2017-2020.

Bakgrund

Den regionala kulturplanen är det styrdokument som målsätter regionens arbete med
kulturutveckling. Dokumentet ligger till grund för Kulturrådets bedömning av
Region Gotlands satsningar på kultur, vilket påverkar det statliga stödets omfattning.
Kulturplanen är också det verktyg som ska stärka förutsättningarna för kulturen på
Gotland och som styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik. Den
ger vägledning och gemensamma målbilder för planerings- och utvecklingsinsatser
hos samtliga berörda aktörer och ger uttryck för Gotlands samlade viljeinriktning.
Kulturplanen utgör också ett underlag som ska återspeglas i Region Gotlands övriga
planer. Kulturplanens övergripande syfte är att bidra till att nå målen i Vision
Gotland 2025.
Regionala kulturplaner tas fram som en del i åtagandet att ingå i
kultursamverkansmodellen. Region Gotlands första kulturplan gällde 2011-2013 och
den andra 2014-2016. Region Gotlands kulturplan 2014-2016, som beslutades i RF §
170, 2013-12-16, har under perioden de tre huvudprioriteringarna barn och unga,
tillgänglighet och samverkan.
Denna tredje kulturplan ska gälla perioden 2017-2020, vilket är ett år längre än
tidigare kulturplaner. Planen har förlängts av två orsaker; dels på grund av det
resurskrävande arbetet med framtagandet, dels för att den bättre ska synkronisera
med mandatperioderna. Kulturplanen omfattar, till skillnad från tidigare kulturplaner,
all kultur på Gotland, både den regionala inom kultursamverkansmodellen och den
primärkommunala.
Liksom vid framtagandet av kulturplanen för 2014-2016 har en politisk
referensgrupp följt processen. Referensgruppen har stakat ut de prioriterade
fokusområdena inklusive övergripande målsättningar för perioden. Den politiska
referensgruppen har, förutom politiker från kultur- och fritidsnämnden, också
innehållit tre representanter från regionstyrelsen, enligt beslut i regionstyrelsen den 17
september 2015, § 302.
Kultursamverkansmodellen följs upp kvalitativt och kvantitativt av Kulturrådet och
revideras årligen. Kulturrådet gör kontinuerliga bedömningar av måluppfyllelse och
utfall av regionens kulturverksamhet i förhållande till planerade satsningar.
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Den regionala kulturplanen togs i kultur- och fritidsnämnden i sin helhet den 23
augusti 2016. Dock lämnade opposition in ett yttrande där man bland annat
redogjorde för sin åsikt att planen är för detaljerad och för ambitiös, vilket gör den
orealistisk under rådande finansiella läge.
Kulturplanen ska efter beslut i regionstyrelsen 22 september sedan tas i
regionfullmäktige den 24 oktober 2016. Planen ska vara Kulturrådet tillhanda senast
4 november 2016.
Bedömning

Kulturplanen stakar ut fokusområden och mål för det förestående kulturarbetet
under perioden 2017-2020. Kulturplanen har arbetats fram, enligt Kulturrådets
direktiv, i bred dialog med aktörer både inom och utom kultursamverkansmodellen,
civilsamhället och det fria professionella kulturlivet. Framtagandet av kulturplanen
innefattade en remissperiod på cirka åtta veckor, under vilken det inkom drygt 30
remissvar.
Kulturplanens fokusområden för perioden är kulturellt delaktighet, villkor för
kulturskapande samt kulturdriven tillväxt och innovation. Målområdena i kulturplanen rör
en rad områden: mångfald, kultur för barn, ungdomar och unga vuxna,
marknadsföring, främjandefunktion kulturkonsulenter, kartläggning, mötesplatser
och arenor, försörjningsmöjligheter, arrangörs- och producentskap, samt kulturella
och kreativa näringar.
Horisontella perspektiv enligt Kulturrådet är jämställdhet, tillgänglighet, mångfald,
hbtq och barn och ungas rätt till kultur. Dessa perspektiv är uppmärksammade i
planen. Kulturplanens mål om att beakta mångfald i processer och vid stödgivning
kan ses som ett paraply för flera av dessa perspektiv.
I stort kan kulturplanen sägas ha god koppling till regionens övriga planer och
program samt till de nationella kulturpolitiska målen. Detta är av vikt vid
Kulturrådets bedömning av planen och medelstilldelning i förhållande till andra
landsting och regioner. Kopplingen till regionens tillväxtprogram i kulturplanen är
tydlig. Det är bra ur ett regionperspektiv, men svårare att rättfärdiga ur ett nationellt
perspektiv då de nationella kulturpolitiska målen varken nämner tillväxt eller kulturen
som ett instrument för tillväxt.
Kulturplanens indelning i nuläge, utvecklingsområden och strategi, under
verksamhetsområdena, ger en bra bild av kulturens breda fält och de vilka
utmaningar och möjligheter som finns inom varje område.
Konsekvenser för nedan tre perspektiv redovisas i samband med bedömningen.
• Barnkonsekvensanalys
Införandet av en barnkulturgaranti som garanterar likvärdighet och tillgänglighet till
professionell kultur i skolan bedöms tillgodose detta perspektiv. Detta är i enlighet
med de nationella kulturpolitiska målen som uttrycker att barns och ungas rätt till
kultur särskilt ska uppmärksammas. Satsningen på barnkulturgarantin är
kulturplanens enda prioriterade område som förutsätter en ramförstärkning. Då risk
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finns att den statliga delen av kultursamverkansmodellens medel sänks om målen i
kulturplanerna ej uppfylls är barnkulturgarantin den viktigaste strategiska åtgärden.
• Jämställdhetsperspektiv
Då planen lyfter mångfald som ett fokusområde och jämställdhet är en av de
aspekter som ska beaktas i förvaltningens arbete, bland annat vid bidragsgivning, kan
konstateras att frågan inom ramen för planen hålls levande och kontinuerligt arbete
görs. Som en del av jämställdhetsintegrering kan nämnas aktiviteten att
bidragsmottagande organisationer uppmanas att anordna och medverka i
utbildningar i jämställdhet, liksom att Region Gotland ska eftersträva en jämn
fördelning av kulturstöd samt årligen erbjuda bidragsmottagare utbildningstillfällen i
jämställdhetsarbete. Ifall omfördelning av resurser skulle genomföras inom
kultursamverkansmodellen skulle den sneda könsfördelningen inom musikområdet
kunna justeras, men detta är ej föreslagit för denna planperiod. I övrigt är
könsfördelningen relativt jämn (2014: 60/40) inom kultursamverkansmodellen både
vad gäller kärnkompetens och administrativ personal.
• Landsbygdsperspektiv
Kulturplanen belyser i sig inte landsbygdsperspektiv annat än vad gäller de nationella
kulturpolitiska målen om tillgänglighet till kultur för alla samt att uppnå målen för
funktionshinderspolitiken. Eftersom kulturplanen omfattar och målsätter all kultur
på Gotland är landsbygden inkluderad både ur deltagar- och konsumentperspektiv
bland annat genom ett rikt antal kulturföreningar.
Vad gäller att uppnå målen för funktionshinderspolitiken omfattas bland annat att
avhjälpa lätta hinder i publika lokaler, att tillgängliggöra websidor samt att informera
om tillgänglighet. I Kulturrådets terminologi och bedömning är geografisk
tillgänglighet en av tre delar, där de andra är socioekonomisk tillgänglighet och
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Kulturplanen, som dels är ett strategiskt styrdokument för Region Gotland, dels en
ansökan till Statens kulturråd för att få ta del av de statliga medel som delas ut enligt
kultursamverkansmodellen, tar ett brett grepp och stort ansvar. Mot bakgrund av det
sparbeting som ställts till kultur- och fritidsnämnden kunde en större hänsyn tagits
för att anpassa kulturplanen till det rådande ekonomiska läget för Region Gotland.
Ledningskontoret vill därför lyfta risken kring att besparingssituationen kan få
konsekvenser för kulturplanens genomförande.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KFF Tjänsteskrivelse - Region Gotland kulturplan 2017-2020, 2016-07-08
KFF Region Gotland kulturplan

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•
•

Region Gotland kulturplan 2017-2020 godkänns.
Förslaget överlämnas för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Den regionala kulturplanen är det styrdokument som sätter mål för regionens arbete
med kulturutveckling och tas fram som en del i åtagandet att ingå i
kultursamverkansmodellen. Kulturplanen omfattar, till skillnad från tidigare
kulturplaner, all kultur på Gotland, både den regionala inom
kultursamverkansmodellen och den primärkommunala.
Kulturplanen ligger till grund för Kulturrådets bedömning av Region Gotlands
satsningar på kultur, vilket påverkar det statliga stödets omfattning. Kulturplanen är
också det verktyg som ska stärka förutsättningarna för kulturen på Gotland och som
styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik.
Kulturplanens fokusområden för perioden 2017-2020 är kulturellt delaktighet, villkor för
kulturskapande samt kulturdriven tillväxt och innovation. Fokusområdena och målen i den
regionala kulturplanen ska kunna kopplas till de nationella kulturpolitiska målen.
En politisk referensgrupp, med representanter från kultur- och fritidsnämnden samt
regionstyrelsen (RS-beslut 2015-09-17, RS § 302), har följt framtagandet av planen och
stakat ut de prioriterade fokusområdena och målsättningarna för perioden.
Kulturplanen har enligt Kulturrådets direktiv arbetats fram i bred dialog med aktörer
både inom och utom kultursamverkansmodellen, civilsamhället och det fria
professionella kulturlivet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-23

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 februari 2016 (KFN § 8) att godkänna
remissutgåvan av kulturplan 2017-2020. Efter utskicket av remissen inkom drygt 30
remissvar. För att kunna beakta samtliga remissvar så har beslut om kulturplan flyttats
från den 14 juni till den 23 augusti 2016 (KFN § 61, 2016-06-14).
Förslaget till kulturplan ska efter godkännande av kultur- och fritidsnämnden, tas för
beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige den 22 september respektive den 24
oktober. Senast den 4 november 2016 ska kulturplanen vara Kulturrådet tillhanda.
Då regionen vid beslutsfattande arbetar med konsekvensanalyser ur perspektiven;
barn-, jämställdhets-, och landsbygd så har förvaltningen bedömt påverkan och
effekter utifrån dessa perspektiv vid beslut av kulturplan 2017-2020.
Kulturstrateg Catrine Wikström beskriver processen med att ta fram kulturplanen med
start 2015 och dess innehåll. På sammanträdet uppkommer diskussioner kring hur en
beslutad kulturplan och dess mål kan uppfyllas när Region Gotland befinner sig i ett
bekymmersamt ekonomiskt läge.

Beslutsgång
Två förslag till beslutspunkter finns i förvaltningens tjänsteskrivelse:
Beslutspunkt 1: Kultur- och fritidsnämnden godkänner Region Gotland kulturplan 2017-2020.
Beslutspunkt 2: Förslaget överlämnas för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Yrkanden 1
Ordförande, Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden bifaller
förvaltningens förslag, beslutspunkt 1 ”Kultur- och fritidsnämnden godkänner Region Gotland
kulturplan 2017-2020”.
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller detta yrkande/
förvaltningens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ordförande meddelar att Filip Reinhags (S) yrkande/förvaltningens förslag är
huvudförslag.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-23

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
− Nej-röst för avslag av beslutspunkt 1
− Ja-röst för att följa förslag till beslut (bifalla beslutspunkt 1)
Omröstningsresultat
Filip Reinhag (S), Lisa Berg (S), Kjell-Åke Wahlström (S), Mona Malmström (MP) och
Jan Svensson (V) röstar ja.
Anders Larsson (C), Rolf Nirs Wahlgren (C), Rolf K Nilsson (M) och Roger Wärn (M)
avstår från att rösta.
Resultat: 5 ja-röster.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla huvudförslaget och följa förslag till beslut
(beslutspunkt 1).
Yrkanden 2
Ordförande, Filip Reinhag (S), yrkar på att kultur- och fritidsnämnden bifaller
förvaltningens förslag, beslutspunkt 2 ” Förslaget överlämnas för beslut i regionstyrelsen och
regionfullmäktige”.
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller detta yrkande/
förvaltningens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ordförande meddelar att Filip Reinhags (S) yrkande/förvaltningens förslag är
huvudförslag.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
− Nej-röst för avslag av beslutspunkt 2
− Ja-röst för att följa förslag till beslut (bifalla beslutspunkt 2)
Omröstningsresultat
Filip Reinhag (S), Lisa Berg (S), Kjell-Åke Wahlström (S), Mona Malmström (MP) och
Jan Svensson (V) röstar ja.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-23

Protokoll

Anders Larsson (C), Rolf Nirs Wahlgren (C), Rolf K Nilsson (M) och Roger Wärn (M)
avstår från att rösta.
Resultat: 5 ja-röster.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla huvudförslaget och följa förslag till beslut
(beslutspunkt 2).
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut:
• Region Gotland kulturplan 2017-2020 godkänns.
• Förslaget överlämnas för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Överlämnande av yttrande
Anders Larsson (C), Rolf Nirs Wahlgren (C), Rolf K Nilsson (M) och Roger Wärn (M)
överlämnar ett yttrande angående Region Gotlands kulturplan 2017-2020 som bilägges
detta protokoll. Ulf Klasson (L) meddelar sitt stöd för detta yttrande.
Föredragande i ärendet: Förvaltningsdirektör Maria Modig och regional kulturstrateg
Catrine Wikström.

Expedieras:
Ledningskontoret/Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KFN 2016/7
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Catrine Wikström

Datum 8 juli 2016

Kultur- och fritidsnämnden

Region Gotland kulturplan 2017-2020
Förslag till beslut

•
•

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Region Gotland kulturplan 20172020.
Förslaget överlämnas för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Bakgrund

Den regionala kulturplanen är det styrdokument som sätter mål för regionens arbete
med kulturutveckling. Dokumentet ligger till grund för Kulturrådets bedömning av
Region Gotlands satsningar på kultur, vilket påverkar det statliga stödets omfattning.
Kulturplanen är också det verktyg som ska stärka förutsättningarna för kulturen på
Gotland och som styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik. Den
stakar ut fokusområden och mål för det förestående kulturarbetet under perioden.
Den ger vägledning och gemensamma målbilder för planerings- och
utvecklingsinsatser hos samtliga berörda aktörer och ger uttryck för Gotlands
samlade viljeinriktning. Den utgör ett underlag som ska återspeglas i Region
Gotlands övriga planer och dess övergripande syfte är att bidra till att nå målen i
Vision Gotland 2025.
Regionala kulturplaner tas fram som en del i åtagandet att ingå i
kultursamverkansmodellen. Region Gotlands första kulturplan gällde 2011-2013 och
den andra 2014-2016. Region Gotlands kulturplan 2014-2016, som beslutades i RF §
170, 2013-12-16, har under perioden de tre huvudprioriteringarna barn och unga,
tillgänglighet och samverkan.
Denna tredje kulturplan ska gälla perioden 2017-2020, vilket är ett år längre än
tidigare kulturplaner. Planen har förlängts av två orsaker; dels på grund av det
resurskrävande arbetet med framtagandet, dels för att den bättre ska synkronisera
med mandatperioderna. Kulturplanen omfattar, till skillnad från tidigare kulturplaner,
all kultur på Gotland, både den regionala inom kultursamverkansmodellen och den
primärkommunala.
Liksom vid framtagandet av kulturplanen för 2014-2016 har en politisk
referensgrupp följt processen. Referensgruppen har stakat ut de prioriterade
fokusområdena inklusive övergripande målsättningar för perioden. Den politiska
referensgruppen har, förutom politiker från kultur- och fritidsnämnden, också
innehållit tre representanter från regionstyrelsen, enligt beslut i regionstyrelsen den 17
september 2015, § 302.
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Kultursamverkansmodellen följs upp kvalitativt och kvantitativt av Kulturrådet och
revideras årligen. Kulturrådet gör kontinuerliga bedömningar av måluppfyllelse och
utfall av regionens kulturverksamhet i förhållande till planerade satsningar.
Kulturplanen ska, efter beslut i kultur- och fritidsnämnden, tas i regionstyrelsen den
22 september och därefter i regionfullmäktige den 24 oktober. Kulturplanen ska vara
Kulturrådet tillhanda senast 4 november 2016.
Bedömning

Kulturplanen har arbetats fram, enligt Kulturrådets direktiv, i bred dialog med
aktörer både inom och utom kultursamverkansmodellen, civilsamhället och det fria
professionella kulturlivet. Framtagandet av kulturplanen innefattade en remissperiod
på cirka åtta veckor, under vilken det inkom drygt 30 remissvar.
Kulturplanens fokusområden för perioden är kulturellt delaktighet, villkor för
kulturskapande samt kulturdriven tillväxt och innovation. Fokusområdena och målen i den
regionala kulturplanen ska kunna kopplas till de nationella kulturpolitiska målen och
det kan säkerställas att så skett.
Då regionen vid beslutsfattande arbetar med konsekvensanalyser ur tre olika
perspektiv redovisas nedan påverkan och effekter på dessa.
• Barnkonsekvensanalys
Tack vare införandet av en barnkulturgaranti som garanterar likvärdighet och
tillgänglighet till professionell kultur i skolan bedöms detta perspektiv tillgodosett,
vilket är i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen där kultur för barn och
unga är centralt. Satsningen på kulturgarantin är kulturplanens enda prioriterade
område som förutsätter en ramförstärkning. Då risk finns att den statliga delen av
kultursamverkansmodellens medel sänks om målen i kulturplanerna ej uppfylls är
detta den viktigaste strategiska åtgärden.
• Jämställdhetsperspektiv
Då planen lyfter mångfald som ett fokusområde och eftersom jämställdhet är en av
de aspekter som ska beaktas i förvaltningens arbete, bland annat vid bidragsgivning,
kan konstateras att frågan hålls levande och kontinuerligt arbete sker. Som en del av
jämställdhetsintegrering kan nämnas aktiviteten att bidragsmottagande organisationer
uppmanas att anordna och medverka i utbildningar i jämställdhet, liksom att Region
Gotland ska eftersträva en jämn fördelning av kulturstöd samt årligen erbjuda
bidragsmottagare utbildningstillfällen i jämställdhetsarbete. Ifall omfördelning av
resurser skulle genomföras inom kultursamverkansmodellen skulle den sneda
könsfördelningen inom musikområdet kunna förbättras, men detta är ej föreslagit för
denna planperiod. I övrigt är könsfördelningen relativt jämn i
kultursamverkansmodellen både vad gäller kärnkompetens och administrativ
personal.
• Landsbygdsperspektiv
Kulturplanen belyser i sig inte landsbygdsperspektiv annat än vad gäller de nationella
kulturpolitiska målen om tillgänglighet till kultur för alla samt att uppnå målen för
funktionshinderspolitiken. Det senare innebär bland annat att avhjälpa lätta hinder i
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publika lokaler, att tillgängliggöra webbsidor samt att informera om tillgänglighet. I
Kulturrådets terminologi och bedömning är geografisk tillgänglighet en av tre delar,
där de andra är socioekonomisk tillgänglighet och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Eftersom kulturplanen omfattar och målsätter all kultur på
Gotland är landsbygden inkluderad både ur deltagar- och konsumentperspektiv bland
annat genom ett rikt antal kulturföreningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig

Förvaltningsdirektör

Catrine Wikström

regional kulturstrateg
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Ordföranden har ordet

Gotland har ett fantastiskt kulturliv. Från Storsudret i söder till Fårö i norr myllrar det av
allt det som bidrar till att göra Gotland till en magisk plats. Gotland har en nationell och
internationell lyskraft. Kulturen är en stark och avgörande faktor till detta. Den skapar
intressanta möten, spännande insikter och den berättar om vår rika historia och samtid.
Gotlands rika kulturarv skapar också grogrund för samtiden att växa i.
Varje dag, året runt, skapas kulturella möten på Gotland. De bidrar till den innehållsrika
vardag vi medborgare kan ta del av. De möjliggör för oss att uppleva och att leva. Men
kulturen bidrar också i allra högsta grad till det livslånga lärandet och folkbildningen. Den
berättar var vi kommer ifrån, den debatterar var vi är och vart vi ska. Därför är allas möjlighet att ta del av den en central del i denna kulturplan. Genom alla de möjligheter och
möten som skapas ges också utrymme för individer att växa och utvecklas.
Kulturen möjliggör för människan att hitta en meningsfull plats i tillvaron. Gotland har
unika förutsättningar att profileras som kultur-ö och som en plats som ligger i framkant i
kultursammanhang. En plats människor i alla åldrar finner attraktiv, vill vara verksamma på
och där det finns goda möjligheter att verka som professionell kulturskapare. Kulturen ska
vara angelägen för alla, öka regionens innovationskraft och få människor och samhälle att
utvecklas.
Musiken, teatern, dansen, konsten, filmen, litteraturen, konsthantverket, kulturarvet och
många fler kulturformer bidrar till att göra Gotland till den magiska plats den är. Genom
denna kulturplan vill vi fortsätta att stärka kulturlivet över hela ön. Det gör Gotland till en
bättre plats att besöka, bo, leva och verka på.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Filip Reinhag
Ordförande kultur- och fritidsnämnden
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1. Inledning
1.1 Kultur på Gotland

På Gotland är kulturen rikt företrädd och man möter den i många olika former och uttryck.
Mest påtagligt är det historiska arvet gestaltat i form av den muromgärdade medeltida staden, kyrko- och klosterruinerna, ett rikt fornlämningsbestånd, det biologiska kulturarvet
och de 92 medeltida kyrkorna. Den unika känslan förstärks av ett forntida språk, gutamålet,
och av en saga om ön som steg ur havet, vars berättelser har givit platser och byggnader på
ön säregna namn. Här finner vi också ett brett utbud av konserter, utställningar, föreställningar och andra evenemang att konsumera, beskåda, lyssna på eller att delta i. Ett stort
antal kreativt begåvade och skapande människor verkar här. Om sommaren bjuds både
bofasta och besökare på ett flertal stora publika kulturevenemang.
Barn och unga har i olika hög grad varit en prioriterad målgrupp på Gotland sedan sjuttiotalet. Genom kulturskolans verksamhet, Skapande skola, kulturinstitutionerna och ett flertal
arrangemang inom det fria kulturlivet har barn och unga varje år drygt tusentalet kulturhändelser att välja på.
Inom ungdomskulturen är streetkulturen och andra subkulturer livaktiga. Populärkulturen
har ett stort antal evenemang, klubbar, arrangörer och utövare som gör särskilt Visby stad,
men även andra delar av ön, till ett populärt nöjescentrum. Genom möten mellan alla dessa
samtida uttryck och det gotländska landskapet och kulturarvet har ön en särställning som
bidrar till en attraktiv och livskraftig mylla för innovation och tillväxt liksom för social
samvaro och personlig utveckling.
Kulturen är en stark reseanledning, främst under sommarmånaderna, men utbudet är
mycket omfattande under alla årstider och boende och besökare är flitiga kulturkonsumenter. Det omfattande utbudet medför att konkurrensen om publiken blir stor, men samtidigt
finns ingen grannkommun att resa till utan att åka färja eller flyg, varför kulturkonsumtionen ofta stannar inom regionen.
1.2 Kulturell infrastruktur

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Landskapet och länet Gotland utgör en enda kommun, som sedan den 1 januari 2011 blev
Region Gotland. På Gotland finns inget landsting utan Region Gotland ansvarar för både
primärkommunala och landstingskommunala uppgifter som vård och kollektivtrafik, liksom det statliga regionala utvecklingsansvaret. Region Gotland gick in i kultursamverkansmodellen 2011 som en av fem regioner och landsting. Den första kulturplanen skrevs för
åren 2011-2013. Regionens andra kulturplan (2014-2016) omfattade framförallt mål för den
institutionaliserade kultur som erhöll statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. För att
ge en större helhetsbild och ett underlag för en medveten och aktiv kulturpolitik beskrivs i
denna tredje kulturplan, för åren 2017-2020, hela regionens kulturliv. Den tredje planen
omfattar med andra ord både den regionala och den primärkommunala kulturen.
Samverkan är nyckeln och den avgörande framgångsfaktorn. Kulturplanen har arbetats
fram i möten och dialog med regionens aktörer på kulturområdet och inom andra samhällssektorer. Exempelvis folkvalda inom andra politikområden, institutioner, fria professionella kulturskapare, civilsamhälle, kulturkonsulenter och näringsliv. Tillsammans utgör
dessa aktörer nätverk och plattformar som i samverkan med andra samhällssektorer och
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politikområden kommer att göra det möjligt att uppnå målen i Region Gotlands regionala
utvecklingsprogram Vision Gotland 2025 1.
Ett tydligt politiskt ledarskap har stor betydelse för ett framgångsrikt regionalt kulturutvecklingsarbete. Området är komplext och kräver såväl ett starkt engagemang som initiativkraft. Det handlar om att se helheten och vad som händer i omvärlden, men också att
kunna fokusera på ett fåtal strategiskt viktiga utmaningar. Vad gäller regionala kulturstrategier och kulturplanen är det av vikt att inriktningen förblir långsiktig och inte äventyras av
eventuellt skifte i politisk styrning. Det statliga ansvaret för regional kulturutveckling som
regering och riksdag via Kulturrådet ålagt Region Gotland ställer höga krav på ett starkt
regionalt ledarskap med förmåga att göra prioriteringar på både kort och lång sikt.
Region Gotland är huvudman för den primärkommunala och regionala kulturverksamheten. Regionen delar ansvaret för finansiering av den regionala verksamheten tillsammans
med staten genom Statens kulturråd.
1.2.1 Regional kultur inom regionen

Till den regionala delen hör de institutioner och verksamheter som erhåller både statligt
och regionalt stöd och som ingår i kultursamverkansmodellen. Dessa utgör basen för öns
kulturliv. Här finns en kvalitetsmässig spets och en stor professionell kompetens. Institutionerna har i sitt uppdrag att också vara en resurs för det fria kulturlivet. I villkoren för
beslut om medel till de regionala kulturinstitutionerna är barn och unga en prioriterad målgrupp.
De regionala kulturinstitutionerna på Gotland är:
•
•
•
•
•

Gotlands museum
Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken)
Länsteatern på Gotland
Film på Gotland
Gotlands länsbibliotek

Med institutionerna och Region Gotland som huvudman bedrivs konst- och kulturfrämjande verksamhet genom kulturkonsulenterna. Konstkonsulenten, två hemslöjdskonsulenter och en kulturarvskonsulent har alla Gotlands museum som huvudman. Det finns också
en scenkonstkonsulent med Länsteatern på Gotland som huvudman samt en filmkonsulent
och en danskonsulent med regionen som huvudman.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

1.2.2 Primärkommunal kultur inom regionen

Till den primärkommunala kulturen hör bland annat det fria kulturlivet i form av kulturorganisationer och de många fria kulturskaparna, såväl professionella som amatörer. Dessa
arbetar enskilt eller i grupper och verkar utanför institutionerna.
• Kulturavdelningen ansvarar för primärkommunal kulturverksamhet och arbetar med
stöd till kulturorganisationer och -arrangemang, barn- och ungdomskultur, den offentliga konsten och samordning av Skapande skola. Utvecklingsarbete inom kulturens område såväl som i samverkan med andra politikområden och det omgivande samhället är
högt prioriterade uppgifter.

1

Vision Gotland 2025 kommer innan 2020 att ersättas av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).
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Folkbiblioteken. På Gotland finns ett integrerat folk- och universitetsbibliotek; Almedalsbiblioteket. Det finns även ett integrerat folk- och skolbibliotek, tio distriktsbibliotek samt en bokbuss.
Fenix ungkulturhus riktar sig primärt till ungdomar i åldern 16-25 år. Här finns repetitions- och danslokaler, verkstad med mera och grupper i olika kreativa verksamheter.
Arkivcentrum Gotland där arkiv, papper, fotografi, rörlig bild och digital information
från samhällets samtliga sektorer bevaras och tillgängliggörs.

Kulturutbildning inom regionen

•
•
•
•

Kulturskolan erbjuder undervisning inom ämnesområdena musik, dans, teater och
film för barn och unga. Verksamheten omfattar i dagsläget cirka 1900 elever.
Inom grund- och gymnasieskolan bedrivs dagligen kulturverksamhet i olika former
som ett led i undervisningen, bland annat vid de estetiska gymnasieprogrammen.
Gotlands folkhögskola i Hemse och Fårösund anordnar utbildningar inom film, manus, foto, musik, textil och skrivande.
På Gotland finns åtta studieförbund: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Kulturens Bildningsverksamhet, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Samtliga studieförbund driver folkbildning och utbildningsverksamhet inom olika kulturområden och Folkuniversitetet arrangerar dessutom Gotlands tonsättarskola.

Nationella och statliga institutioner

•
•
•
•
•

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för kulturarvsfrågor. De medverkar i olika
externa sammanhang och processer som bidrar till kulturarvets bevarande.
Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet som ansvarar för frågor rörande
kulturarv och kulturmiljö. Myndigheten har sin fysiska placering på Gotland och arbetar med nationella frågor.
Riksutställningar är en statlig myndighet med nationellt uppdrag att vara en nationell
expert- och resursmyndighet för utveckling och samarbete inom museiområdet.
Riksarkivet är sedan 2010 en del av Arkivcentrum Gotland.
Uppsala universitet campus Gotland arrangerar många utbildningar inom kulturområdet och är en viktig samverkanspart i utvecklingen av det gotländska samhället.

Internationella verksamheter

•
•
•
•

Visby international centre för composers (VICC) tar årligen emot runt 70 tonsättare
från ett tjugotal länder, främst inom konstmusikområdet.
Baltic centre for writers and translators (BCWT) har årligen besök av drygt 200 författare och översättare från tjugotalet nationer.
Baltic art center (BAC), är ett internationellt center för samtidskonst som bedriver
projekt med hög konstnärligt kvalitet med särskilt fokus på Östersjöområdet.
Bergmangårdarna och Bergmancenter på Fårö verkar i hög grad internationellt och
är bärare av arvet efter filmskaparen Ingmar Bergman.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Kulturorganisationer

Föreningslivet på ön är rikt och aktivt. Inom kultursektorn återfinns närmare 200 föreningar och organisationer inom alla konstformer. Inom kulturarvsområdet är verksamheten
särskilt omfattande med bland annat 76 hembygdsföreningar och ett stort antal föreningsdrivna verksamheter som Kalkbruksmuseet i Bläse, två lantbruksmuseer, museigårdarna
Petes i Hablingbo, Kattlunds Museigård och Gotlands enda kulturreservat, Norrbys i Väte.
Landsbygdens kulturliv gynnas vidare av 62 bygdegårdsföreningar som fungerar som bygdens sociala mötesplats. Härutöver finns ett stort antal privata aktörer som i olika organisa6 (65)
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tionsformer bedriver kulturverksamhet, ofta av mycket hög kvalitet. Nämnas kan Bergmancenter på Fårö, Film- och kulturcenter i Fårösund, Lars Jonssons museum i Vamlingbo, Skulpturfabriken i Boge, Bungemuseet som drivs av ett aktiebolag och Körsbärsgårdens konsthall i Sundre. I sammanhanget kan också nämnas Roma kungsgård, som ägs av
staten.
Arrangörer och producenter

Kulturarrangemangen är många och så även antalet arrangörer. De större arrangörerna är
bland annat Medeltidsveckan, Kulturföreningen Roxy, Romateatern, Gotland art week,
Crimetime Gotland, Bergmancenter och länsinstitutionerna, med egna anställda producenter. Andra arrangörer är tre riksteaterföreningar, Folkets bio, galleriföreningen Gocart, kyrkor och församlingar och ett stort antal kulturföreningar.
Kulturella och kreativa näringar

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

På Gotland finns många framgångrika företag inom kulturella och kreativa näringar 2. Dessa
har stor betydelse för Gotlands attraktionskraft och för varumärket och är tätt sammankopplade med besöksnäringen.

2

Region Gotland har definierat nedanstående branscher inom kulturella och kreativa näringar: Arkitektur, Dataspel, Design och formgivning, Film, Foto, Konst och konsthantverk, Kulturarv, Litteratur, Media, Marknadskommunikation, Mode, Musik, Teater, Dans, Slöjd och
hantverk samt Upplevelsebaserat lärande. Definitionen bygger till stor del på Tillväxtverkets definition.
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2. Kulturpolitiska mål
2.1 Nationella kulturpolitiska mål

De mål och prioriteringar som görs i denna kulturplan har sin grund i de nationella kulturpolitiska målen och i Region Gotlands styrdokument inom såväl kultur som andra politikområden.
De nationella kulturpolitiska målen anger att:
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”
För att uppnå målen anges att den nationella kulturpolitiken ska:
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor
• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
• Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur
2.2 Vision Gotland 2025

Vision Gotland 2025 är det övergripande styrdokumentet för det regionala utvecklingsarbetet, som är vägledande och inriktningsgivande för alla utvecklings- och tillväxtinsatser i
regionen. Som styrdokument fungerar den även som ett paraply för regionens andra planer
och program, inklusive kulturplanen.
I Vision Gotland 2025 anges visionen ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och
magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”.
Visionsmålen sammanfattas i fem punkter:
• Minst 65 000 invånare bor på Gotland år 2025
• Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
• Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
• Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

2.3 Regional kulturplan

Kulturplanen är ett verktyg som ska stärka förutsättningarna för kulturen på Gotland och
som styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik. Kulturplanen visar på
inriktningen av det löpande kulturutvecklingsarbetet på ön. Den ger vägledning och gemensamma målbilder för planerings- och utvecklingsinsatser hos samtliga berörda aktörer
och ger uttryck för Gotlands samlade viljeinriktning. Kulturplanen utgör också ett underlag
som ska återspeglas i Region Gotlands övriga planer. Kulturplanens övergripande syfte är
att bidra till att nå målen i Vision Gotland 2025.
Kulturplanen vänder sig primärt till följande målgrupper:
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 Kulturrådet
 Region Gotland och dess koncernbolag
 Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter och bolag
 Kulturinstitutioner och konsulenter inom kultursamverkansmodellen
 Fria professionella kulturskapare inom och utom definitionen kulturella och kreativa näringar
 Kulturföreningar och ideella krafter
Avgränsningar

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Kulturplanen avgränsas till att omfatta insatser som Region Gotland antingen har rådighet
över eller som kan främjas med hjälp av insatser av olika slag.
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3. Regional kulturplan 2017-2020
Denna kulturplan innehåller tre regionala fokusområden. Fokusområdena har ett antal perspektiv som innehåller mål och aktiviteter som ska uppnås under perioden. Under perioden
ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de tre fokusområdena. Dessa är framtagna av en politisk referensgrupp med medlemmar från både regionstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden, mot bakgrund av övergripande kulturpolitiska mål, konstaterade behov och med erfarenheter från tidigare kulturplaner. För perioden har Region Gotland fastställt följande
prioriterade fokusområden:
Kulturell delaktighet
• Villkor för kulturskapande
• Kulturdriven tillväxt och innovation
•

Övergripande målbild för kulturen på Gotland

Målbildens syfte är att visa den politiska viljan och peka ut en långsiktigt hållbar riktning för
perioden. En målbild visar ett framtida önskat läge.
Målbild – önskat framtidsläge: År 2020 är Gotland det självklara navet i Östersjön med en
grogrund för kreativitet och medskapande. Kulturen stärker människor och ger livskvalitet
samt gör Gotlands samtid och rika historia tillgänglig för både boende och besökare.
3.1 Fokusområde 1: Kulturell delaktighet

Målbild – önskat framtidsläge: Kulturen bygger broar mellan människor på Gotland. Dessa
broar byggs bland annat genom att kulturen används som ett verktyg i integrations- och
jämställdhetsarbetet, genom en kulturgaranti för barn och unga samt genom att tillgången
till kulturlokaler såväl i stad som på landsbygd är säkrad.
Det första regionala fokusområdet kopplar mot de nationella kulturpolitiska målen genom
att det främjar allas möjlighet att delta i kulturlivet. Genom att utveckla sina skapande förmågor och sin kreativitet stärks människors möjligheter till bildning. Kulturell delaktighet
främjar också mångfald, som bland annat säkrar barn och ungas rätt till kultur. Att ett interkulturellt utbyte ska komma till stånd förutsätter många ytor där yttrandefriheten är
självklar. En bred kulturell delaktighet hjälper till att få detta till stånd.
Vad menas med kulturell delaktighet?

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Alla människor ska ges möjlighet att möta kultur. Inte bara för att det har ett värde i sig,
utan också för att kulturlivet utgör en arena för möten med andra människor och mellan
människor med olika bakgrund. Människors möten ökar förståelse och tolerans för olikheter och genom mångfald sker utveckling. Att människor är delaktiga i att forma Gotlands
alla kulturuttryck är väsentligt. Delaktighet föder kreativitet och kreativitet stimulerar nytänkande och innovationsförmåga. Regionen stödjer nätverkande och konstellationer där
påverkansmöjligheter finns och där idéer och förslag kring utbud och innehåll tas tillvara.
Gränserna mellan amatörverksamhet och professionell verksamhet och mellan producent
och konsument blir allt mindre distinkta och vi ser i allt högre grad tendenser av samverkan
och medskapande. Professionellt kulturskapande och amatörverksamhet är ömsesidigt beroende av varandra. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har underlättat både
skapandet och möjligheterna att ta del av och förmedla kultur, vilket ökar människors delaktighet.
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Med delaktighet menas här tillgång till en kulturell mångfald som:
gynnar en palett av konstnärliga uttryck
3
• medger delaktighet ur ett intersektionellt perspektiv
• håller god kvalitet
• är geografiskt tillgänglig
•

Perspektiv kopplade till fokusområdet kulturell delaktighet

• Mångfald
Målbild – önskat framtidsläge: Region Gotland och de organisationer som stöds med offentliga medel tillämpar ett mångfaldsperspektiv i sin verksamhet, bejakar pluralism och har en
öppen attityd och ett öppet förhållningssätt.
Mål: Kulturverksamheter som stöds av Region Gotland ska beakta mångfaldsperspektiv
kopplat till aspekterna genus, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning 4, ålder och klass.
Aktivitet: Region Gotland arbetar efter CEMR-deklarationen 5 och driver ett aktivt ställningstagande för jämställdhet och för att främja att jämställdhet uppnås i praktiken.
Inom perioden ska Region Gotland uppmana bidragsmottagande organisationer att anordna och medverka i utbildningar i jämställdhet.
Aktivitet: Region Gotland ska efterstäva en jämn fördelning av kulturstöd, samt årligen
erbjuda bidragsmottagare utbildningstillfällen i jämställdhetsarbete.
• Kultur för barn, ungdomar och unga vuxna
Målbild – önskat framtidsläge: Alla barn och unga på Gotland har möjlighet att ta del av kulturupplevelser som ger dem en grund att stå på i sitt identitetsbyggande, sin personlighetsutveckling och sina möjligheter att uttrycka sig konstnärligt och kreativt. Alla barn och
unga uppmuntras genom kulturupplevelserna till att utveckla en naturlig nyfikenhet inför
konstnärliga uttryck och för kulturarvet. Den kulturella bildningen ger en grundläggande
förståelse för människors olikheter och bidrar till ett normkritiskt förhållningssätt som
hjälper till att bygga det demokratiska samhället.
Mål 1: Region Gotland inför en kulturgaranti som erbjuder alla barn och ungdomar 6-18 år
regelbundna möjligheter att aktivt delta i kulturaktiviteter samt att få ta del av ett varierat
utbud av professionella kulturupplevelser.
Aktivitet: En kulturgaranti genomförs i olika etapper under perioden. Genomförandet
förutsätter en ramförstärkning på en miljon kronor per år.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

3

Med intersektionellt perspektiv avser Region Gotland genus, könsuttryck, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och klass.

4

Enligt Socialstyrelsen är begreppen ändrade sedan oktober 2007.

•
•
•

Funktionshinder betraktas inte längre som en synonym till funktionsnedsättning utan betecknar ett eget begrepp.
Definitionen av funktionsnedsättning är oförändrad.
Huvudvalet för terminologin är singular, det vill säga ”personer med funktionsnedsättning”.

5

CEMR (Council of European Municipalities and Regions är den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå, översatt till svenska av SKL, Sveriges kommuner och landsting.
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Mål 2: Under perioden ska ett tillgängligt kulturutbud till ålderskategorin unga vuxna 19-26
år säkerställas. Parametrar att beakta är framför allt socioekonomiska samt geografiska tillgänglighetsaspekter, men även möjligheter till medskapande och delaktighet.
Aktivitet: Region Gotland initierar ett samarbete med andra aktörer för att ta fram en
informationskampanj riktad till målgruppen unga vuxna som samlar utbudet av ungdoms- och studentrabatter till kulturarrangemang.
Mål 3: Region Gotland avser under perioden att stärka tillgängligheten till kultur, med särskilt fokus på barn och unga.
Aktivitet: Region Gotland påbörjar under planperioden ett internt arbete över förvaltningsgränser för att underlätta resandet med kollektivtrafik.
•

Marknadsföring

Målbild – önskat framtidsläge: På Gotland är det lätt att hitta information om det publika kulturutbudet och kostnadseffektivt och enkelt för arrangören att nå ut med sin marknadsföring.
Mål: Förbättrad marknadsföring av offentliga kulturarrangemang.
Aktivitet: Region Gotland ska under den tid kulturplanen gäller utarbeta en plattform i
tidningsmedia och/eller digitalt, i syfte att förbättra marknadsföringen av kulturarrangemang.
•

Främjandefunktion kulturkonsulenter

Målbild – önskat framtidsläge: Region Gotlands kulturkonsulenter är en motor som tillsammans med andra aktörer driver utvecklingen av kulturlivet.
Mål: Att uppnå högre effektivitet och långsiktig hållbarhet i arbetet med olika målgrupper.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Aktivitet: Region Gotland ska genomföra ett utredningsarbete där effekter av nuvarande
organisation för konsulenterna analyseras. Utredningen ska bland annat se över huvudmannaskapet och hur man kan skapa gemensamma strukturer och samordning. Utredningen ska innehålla ett förslag till organisation som optimerar utkomst och effekter av satsade
medel.
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3.2 Fokusområde 2: Villkor för kulturskapande

Målbild – önskat framtidsläge: Tack vare god tillgång till arenor och scener, arbetslokaler och
verkstäder är Gotland en plats som attraherar kulturskapare. Arvodesrekommendationer
såsom MU-avtal 6 följs och skapar en bra basinfrastruktur för försörjning för öns professionella kulturkskapare och tillgången till kulturella nätverk och öppna mötesplatser är god.
Kompetenshöjande utbildningar som attraherar kulturskapare finns tillgängliga.
Det andra fokusområdet kopplar mot de nationella kulturpolitiska målen främst genom att
det stödjer främjandet av kvalitet och konstnärlig förnyelse. Fokusområdet tar avstamp i de
infrastrukturfrågor som behöver lösas för att skapa en stabil grund för att konstnärlig utveckling ska kunna ske. Om kulturen ska kunna vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft och om konstärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling måste kulturen ha
förutsättningar som underlättar utövande på alla nivåer. När mötesplatser finns stimuleras
också samverkan och förutsättningarna för att individer och organisationer mer aktivt ska
kunna arbeta mot att internationalisera sina verksamheter.
Vad menas med villkor för kulturskapande?

Kulturskaparnas villkor, oavsett i vilken form man är verksam och oavsett nivå, är grundläggande för möjligheten att kunna vara kreativ och skapande. Värdet av attraktiva platser
för mänskliga möten kan inte underskattas. Sådana mötesplatser kan vara allt från torget,
parken, strandpromenaden, ungdomsgården och biblioteket till bygdegårdar, biosalonger,
konsertsalar, caféer och dansgolv. Kulturen ska ha en stark ställning i och samverka inom
stadsplaneringen. I det följande avses främst tillgången till ändamålsenliga och anpassade
lokaler för produktion, repetition och presentation av konst och kultur.
Bristen på lokaler för scenkonsten är ett känt faktum sedan många år och etableringen av
ett scenkonsthus har varit en återkommande fråga. Den frågan kan under rådande ekonomiska realiteter inte ges högsta prioritet, men en strategi för hur olika aktörer kan arbeta
aktivt för att få till stånd ett scenkonsthus bör tas fram. Även på bildkonstens område finns
brister i både produktions- och presentationsledet. På samma sätt som idrotten behöver
lokaler med rätt slags golv och korrekta mått, rätt utrustning och rätt belysning, lokaler för
omklädning och plats för en betalande publik behöver scen- och bildkonsten tillgång till väl
anpassade lokaler samt bra möjligheter att ta del av olika konstnärliga uttryck på ändamålsenliga arenor.
Region Gotland ser behovet av att stärka fria professionella aktörers villkor och har en
ambition att arbeta i den riktningen.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Arrangörs- och producentled

De många arrangörerna och kulturproducenterna på Gotland fyller en viktig funktion och
har olika och kompletterande roller. De större arrangörerna har ofta egna anställda producenter, medan särskilt de mindre arrangörerna skulle behöva stärka kompetensen kring
arrangörs- och producentskap för att höja kvaliteten i publikarbetet, ekonomi och marknadsföring. Här finns behov av utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder. En
förstärkning kan också vara att skapa ett producentkluster där de professionella producenterna samarbetar och delar med sig av sina kunskaper till varandra och till de ideella kulturarrangörerna.

6

MU-avtal är ett statligt ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar.
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De ideella arrangörerna av scenkonst på Gotland ser ett stort behov av att skapa bra spelplatser för scenkonst då det i dagsläget, särskilt i Visby, är svårt att arrangera exempelvis
riksteaterproduktioner av lite större format då de tekniska kraven inte kan tillgodoses.
Digitalisering

Kulturupplevelser är idag tillgängliga för de flesta medborgare genom olika nätbaserade
tjänster där musik, film, bilder, föreställningar och utställningar görs tillgängliga digitalt via
streaming eller på annat sätt. Detta har naturligtvis kraftigt förbättrat möjligheterna för
konsumenten att ta del av ett stort kulturutbud samtidigt som det ökat möjligheterna att
utan mellanhänder nå ut till konsumenten. Nackdelen är ofta att de allmänt kända tjänsterna huvudsakligen förmedlar mainstreamkultur och att den konstnärliga upplevelsen inte
delas med andra. Dessutom ger många delningstjänster upphovspersonen ingen eller en
mycket låg ekonomisk ersättning. Tydliga tendenser i samhället har dock under det senaste
decenniet varit att alltfler uppskattar en liveföreställning och att cd-försäljningen gått ner
mycket kraftigt, men intresset för och konsumtionen av exempelvis musik har inte minskat.
Region Gotland arbetar aktivt för att skapa bättre möjligheter för konsumenten att ta del av
livemusik och andra föreställningar. Det ger en större upplevelse och en social dimension
för konsumenten samtidigt som det ger större intäkter till upphovspersoner.
Avtal och arvodesrekommendationer

Region Gotland verkar för att MU-avtalets villkor och riktlinjer skrivs in vid avtalsskrivningar med alla arrangörer som erhåller stöd från regionen. MU-avtalets syfte är att skapa
bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. För att
skapa en långsiktigt hållbar arbetsmarknad och försörjningsmöjligheter för människor som
arbetar i konstnärliga yrken är det av största vikt att ersättningsnivåer är rimliga och likvärdiga ur ett nationellt perspektiv. Bild- och formkonstnärer, konsthantverkare och andra
som arbetar inom detta fält ska kunna förvänta sig anständiga ersättningsnivåer.
Perspektiv kopplade till fokusområdet villkor för kulturskapande

1. Kartläggning
En kartläggning som frambringar en helhetsbild av kulturen på Gotland behövs. En sådan
bör ha som främsta syfte att tjäna som underlag för framtida politiska beslut. Kulturens
ekosystem beskrivs, det vill säga hur olika delar samspelar och är beroende av varandra.
Kartläggningen ska vara pedagogiskt och har också ett kompetenshöjande syfte.
Målbild – önskat framtidsläge: Politiker och andra beslutsfattare är väl medvetna om kulturens
ekosystem och har tillräckliga kunskaper för att kunna fatta välgrundade beslut.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Mål: Att skapa en sammanhållen helhetsbild av kulturen på Gotland.
Aktivitet: Region Gotland ska under perioden göra en kartläggning av kulturen på Gotland. Kartläggningen ska bland annat beskriva kulturens infrastruktur och grundläggande förutsättningar.
2. Mötesplatser och arenor
Med mötesplatser och arenor menas främst lokaler för produktion, repetition och presentation. I begreppet ingår både fysiska lokaler men även andra plattformar som nätverk och
digitala mötesplatser.

14 (65)

Region Gotland
Kultur- och fritidsförvaltningen

Region Gotland
kulturplan
2017-2020

Region Gotland arbetar för att åstadkomma gränsöverskridande arenor och mötesplatser
och för att skapa den infrastruktur som är grunden för varje konst- och kulturområdes
möjligheter att växa och utvecklas i samklang med det omgivande samhället.
Målbild – önskat framtidsläge: På Gotland finns en god infrastruktur av mötesplatser inom alla
konst- och kulturområden. Mötesplatserna tillfredsställer behov för både publik och utövare, från ideellt arbetande till professionella kulturskapare. Här finns också utbildningar för
konstnärligt och kulturellt verksamma i alla åldrar och på alla nivåer.
Mål: Strategi för arenor för scenkonst och andra konstarter.
Aktivitet: Region Gotland ska under perioden påbörja arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för att få till stånd arenor för scenkonst och andra konstarter på ön. Strategin ska innefatta inventering av behov, en beskrivning av involverade aktörer, kartläggning av befintliga förslag, förslag på tänkbara metoder och modeller för att nå målet
samt förslag på alternativ finansiering.
3. Försörjningsmöjligheter
Målbild – önskat framtidsläge: Som fri professionell kulturskapare finns goda försörjningsmöjligheter på Gotland.
Mål: Att skapa godast möjliga förutsättningar för att professionella kulturskapare ska kunna
försörja sig på sin konstnärliga verksamhet.
Aktivitet: De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria professionella
kulturskapare enligt gällande avtal och arvodesrekommendationer, exempelvis MUavtalet och KLYS-organisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
4. Arrangörs- och producentskap
Målbild – önskat framtidsläge: På Gotland är alla publika kulturarrangemang professionellt
arrangerade med god marknadsföring, god ekonomisk kontroll och god konstnärlig kvalitet.
Mål: Att skapa förutsättningar för förbättrat arrangörs- och producentskap i regionen.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Aktivitet: Att arrangera utbildningar i arrangörs- och producentskap i syfte att höja
kompetensen hos arrangörer.
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3.3 Fokusområde 3: Kulturdriven tillväxt och innovation

Målbild – önskat framtidsläge: På Gotland är det lätt att driva företag inom kulturella och kreativa näringar. Regionen arbetar aktivt med att främja företagande inom dessa näringar.
Det tredje fokusområdet kan kopplas till målet om att kulturarvet ska bevaras men också
användas och utvecklas. Detta sker bland annat genom de kulturella och kreativa näringarna på Gotland, vars produkter och tjänster ofta har sitt ursprung i kulturarvet. Att underlätta företagande och stimulera innovation bidrar till att skapa den tillväxt på ön som är nödvändig. Det möjliggör att fria professionella kulturskapare kan ha sin försörjning på ön och
kan därmed kopplas till det nationella målet om allas möjlighet att delta i kulturlivet och att
kreativitet ska prägla samhällets utveckling. I förlängningen kan detta även stimulera till
ökade möjligheter att stärka varumärket Gotland, vilket attraherar inflyttning. Att arbetstillfällen blir fler och att skattekraftsutvecklingen är positiv gynnar i förlängningen den samhällsstödda kulturen och främjar därigenom kvalitet och konstnärlig förnyelse. Då kulturella och kreativa näringar i högre grad än andra företag anses interagera med globala marknader främjas även internationell samverkan.
Vad menas med kulturdriven tillväxt och innovation?

Utgångspunkten för Region Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025,
är att dess mål syftar till att uppnå en hållbar utveckling. Målsättningen är att Gotland ska
vara ett långsiktigt hållbart samhälle och att de tre dimensionerna i hållbar utveckling ska
samspela och genomsyra alla målen i visionen. De tre dimensionerna i hållbar utveckling
inbegriper såväl ekologiska som sociala och ekonomiska perspektiv.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Bild: Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket.
Innovation

Tillgång till kulturupplevelser och eget skapande gynnar fantasi och kreativitet, särskilt för
den unga människan. Att kunna erbjuda sådana upplevelser och miljöer i ett öppet samhälle
som är tolerant för ny- och oliktänkande ger människor bra förutsättningar för att utveckla
fantasi och innovationsförmåga vilket i sin tur kan gynna såväl individen som samhället i
stort. Innovation är något som oftast inte uppstår metodiskt, utan på ett oväntat, spontant

16 (65)

Region Gotland
Kultur- och fritidsförvaltningen

Region Gotland
kulturplan
2017-2020

sätt genom kreativitet inom angränsande områden, som experiment i mellanrummen mellan de kreativa elementen mellan det traditionella och det oprövade.
Innovationer behöver inte nödvändigtvis leda till företagande och arbetstillfällen, lika lite
som att all konstnärlig verksamhet leder till ett företag inom kulturella och kreativa näringar
och ekonomisk tillväxt. Ur ett instrumentellt perspektiv handlar det dock oftast om att finna nya lösningar på gamla problem, vilket måste vara en ständig utmaning i ett föränderligt
samhälle. Inte sällan löser en nydanande innovation problem som man inte visste fanns;
den kan bryta helt ny mark och skapa helt nya behov.
Kulturens betydelse för regional utveckling

Kulturens betydelse för regional utveckling har beskrivits och konstaterats i årtionden.
Gemensamt för de teorier och forskningsrapporter som presenterats 7 har varit att man på
många orter har sett att satsningar på kultur ofta har medfört positiva effekter även i andra
samhällssektorer. Många är dock de som på senare år har varnat för en instrumentalisering
av kulturen. Man menar att dess egenvärden riskeras och att den konst som inte är lönsam
mister sitt berättigande. Genom att underlätta för kulturskapare med en kommersiell ambition att bedriva och utveckla sin verksamhet gynnas tillväxten och arbetstillfällen skapas.
En viktig kugge i det innovativa maskineriet är inkubatorer 8 som möjliggör fokus på företagande och affärsutveckling, nätverksskapande och kunskapsuppbyggande för de kulturutövare som önskar vara entreprenörer. På Gotland finns ett nära samarbete mellan inkubatorverksamheten Science park och Uppsala universitetet campus Gotland, vilket möjliggör kopplingar till forskning inom exempelvis ny teknik och förbättrar möjligheterna till
experimenterande verksamheter.
De kulturella och kreativa näringarna bör inte ses som en separat sektor. Fokus bör istället
riktas mot att utveckla en förståelse för hur kulturella och kreativa näringar och andra ekonomiska och sociala sektorer är ömsesidigt beroende av varandra och hur dessa kan berika
varandra. Att tillhandahålla arenor för inspiration och utbyte inom och mellan branscher är
viktigt i syfte att utveckla och stärka företagande inom kulturella och kreativa näringar. Utifrån definierade behov arbetar regionen för att kunna bidra till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att sådana möten ska kunna äga rum, exempelvis genom att initiativ
från branschen uppmuntras och stöttas.
Perspektiv kopplade till fokusområdet kulturdriven tillväxt och innovation

1. Kulturella och kreativa näringar

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Målbild – önskat framtidsläge: Gotland är en unik plats som attraherar och utvecklar både
kulturskapare och företag inom kulturella och kreativa näringar. Gotlands varumärke som
en innovativ plats är starkt. Kulturens betydelse för tillväxt och attraktivitet för inflyttning,
boende, besökande och företagande bekräftas. Region Gotland främjar företagande inom
de kulturella och kreativa näringarna.

7
Bland annat Åke Andersson "Kreativa miljöer" (1984), Svensson/Adolfsson "Kulturen som drivkraft" (1995), Richard Florida "The rise of
the creative class" (2002) och Lindeborg/Lindkvist "Kulturens Kraft för regional utveckling” (2010).
8
Inkubatorverksamhet innebär en organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet.
Inkubatorns främsta uppgift är att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning eller affärscoaching, samt nätverk för att underlätta kontakter
med kunder, partners och investerare.
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Mål: En övergripande målsättning är att regionen ska bidra till att det skapas arenor och
nätverk som stärker de kulturella och kreativa näringarna och möjliggör möten mellan aktörer. Möten kan skapas inom kulturella och kreativa näringar men även mellan dessa och
övrigt näringsliv.
Aktivitet: Region Gotland ska göra en kartläggning av kulturella och kreativa näringar på
Gotland.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Övriga insatsområden för kulturella och kreativa näringar tas upp i Hållbart tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020.

18 (65)

Region Gotland
Kultur- och fritidsförvaltningen

Region Gotland
kulturplan
2017-2020

3.4 Kulturplanens koppling till regionens övriga planer och program

Nedan redovisas kopplingen mellan kulturplanen och regionens andra planer som har bäring på kultur.
Folkhälsopolitiskt program. Detta program nämner kultur som en viktig del när det gäller målet att gotlänningar ska ha en bra hälsa och må bäst i landet. I det folkhälsopolitiska
programmet är närhet till kultur beskrivet som en parameter som stärker god hälsa. Vår
hälsa påverkas av en rad olika faktorer. Uppväxtvillkor, utbildning, arbetsliv, kultur- och
fritidsutbud, ekonomiska resurser, bostadsförhållanden, stadsmiljö och trafikplanering är
bara några exempel på förhållanden av betydelse. Alla dessa påverkar dessutom våra förutsättningar att välja hälsosamma levnadsvanor. Med hälsosamma levnadsvanor avses här
främst deltagande i kultur och social gemenskap, fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor,
minskat bruk av tobak och alkohol samt trygg och säker sexualitet. Kulturupplevelser och
aktivt kulturutövande anses ha stor betydelse för människors hälsa och beskrivs kunna stimulera barns och ungas sociala, emotionella och intellektuella utveckling. Kollektivtrafiken
nämns som en faktor som har stor betydelse för att öka tillgängligheten till kulturupplevelser, inte minst för barn och ungdomar. Målet att en god hälsa ska stimuleras på lika villkor
överensstämmer väl med kulturplanens första fokusområde, kulturell delaktighet, där
mångfaldsperspektivet ytterligare ska beaktas. Kultur för barn, ungdomar och unga vuxna,
målsätts i kulturplanen för perioden, bland annat genom en kulturgaranti och genom målet
att underlätta resandet för barn och unga. Kultur, idrott och föreningsliv är i folkhälsoprogrammet beskrivet som en faktor som möjliggör delaktighet och social samvaro, vilket väl
stämmer överens med kulturplanens ambition att bidra till att göra Gotland till en plats där
det är gott att leva.
Jämställd regional tillväxt, handlingsplan. I målet om hållbar utveckling är jämställdhetsperspektivet i samhällsplaneringen nyckeln till ekonomisk och social framgång då det
gäller att fördela makt och resurser mer jämställt. Bygg Gotland 2010-2025 och de fördjupade översiktsplanerna har som syfte att skapa förutsättningar för en god livsmiljö och ett
gott välstånd och lägger därmed fundamenten för boende, näringsverksamhet, fritid, besöksmål samt utveckling av natur- och kulturområden. Handlingsplanens mål om att arbeta
med ett integrerat jämställdhetsperspektiv rimmar väl med kulturplanens första fokusområde, kulturell delaktighet, där mål om CEMR-deklarationen slår fast att regionen ska eftersträva jämn fördelning av kulturstöd, uppmuntra bidragstagande organisationer att anordna
och medverka i utbildningar för jämställdhet, samt årligen erbjuda utbildningar i jämställdhetsarbete.
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Bredbandsstrategi. I regionens bredbandsstrategi nämns att underhållning går mot kraftig
digitalisering, exempelvis genom digitala biografer och föreställningar som livestreamas från
operascener direkt till bygdegårdar, varför tillväxten på Gotland är avhängigt ett modernt
kulturutbud som kan distribueras digitalt.
IT-strategiskt program. Det IT-strategiska programmet nämner bland sina övergripande
mål utveckling av förutsättningar för ett mer flexibelt och mobilt arbetssätt, vilket är ett
behov som finns inom den regionala kulturen bland annat på konsulentsidan. Behovet tas
upp i kulturplanen under området konst- och kulturfrämjande verksamhet som en strategi
för att nå nya målgrupper.
Regional digital agenda. Agendan har horisontella mål om jämställdhet, jämlikhet och
mångfald som är direkt tillämpbara på kulturplanen, framför allt det första fokusområdet,
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kulturell delaktighet. I agendan utpekas att digitalt förmedlade kulturupplevelser underlättar
för alla att delta i kulturaktiviteter, men även samhällsdialog och debatt.
Internationell strategi. Den internationella strategin kan kopplas till kulturplanen genom
att Östersjöområdet utgör ett prioriterat geografiskt område. Där finns många av kulturens
nätverk. Gotland är starkt beroende av Östersjöområdets miljö, ekonomiska utveckling,
tillgänglighet och säkerhet och samarbetet på bland annat det kulturella området har historiska rötter långt tillbaks i tiden. Östersjöområdet har högsta prioritet för Region Gotlands
internationella arbete. Prioriterade långsiktiga samarbeten är utveckling av näringslivssamarbetet, främst avseende turism och kulturaktiviteter. Ett kulturmål är beskrivet i strategin
som anger ett kontinuerligt internationellt utbyte där Gotland är den naturliga mötesplatsen
i Östersjön. Detta kopplar väl an till kulturplanens skrivning om de tre internationella
konstnärscentren som finns på ön.
Miljöprogram. I miljöprogrammet framhålls att Gotlands natur- och kulturmiljöer är en
viktig faktor när det gäller att locka nya människor till ön, både tillfälliga besökare och inflyttare. Miljöprogrammet kopplar till kulturplanen främst genom kulturplanens tredje fokusområde, kulturdriven tillväxt och innovation, genom att modeller för hållbar tillväxt
definieras. Ekologisk, social och ekonomisk dimension av hållbarhet diskuteras och miljöprogrammet håller den ekologiska dimensionen som överordnad. De förutsättningar som
ger jorden vår försörjning, stöd till samhällets infrastruktur, kultur och rekreation menar
man inte kan överskridas i ett hållbart samhälle. Kulturplanen använder, på grund av periodens fokus på tillväxt och innovation, en modell som inte i lika hög grad fokuserar på miljömässigt hållbar tillväxt utan placerar de tre olika dimensionerna som lika värda men samspelande med varandra.
Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen utgår från regionens likabehandlingspolicy samt
diskrimineringslagen och det framgår att arbetet med likabehandlig omfattar både jämställdhet och mångfald. Genom kulturplanens första fokusområde, kulturell delaktighet,
och dess mål om kulturell mångfald, där genus är en parameter som tas upp bland andra
diskrimineringsgrunder, dockar planerna väl i och förstärker varandra. Kulturplanens mål
om att erbjuda utbildning i jämställdhet för bidragsmottagare sträcker sig utanför regionen,
medan jämställdhetsplanen har ett mer internt arbetsmiljöfokus.
Tillväxtprogram. Den regionala tillväxtpolitiken ska vara hållbar och nämner en kulturell
dimension där mänskliga resurser utvecklas och kulturmässiga värden långsiktigt tas tillvara.
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Tillväxtprogrammet nämner utmaningarna med integration där det handlar om att ge människor lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kulturen nämns som en viktig
kanal för integrering, exempelvis via föreningslivet. Detta kopplar till kulturplanens första
fokusområde, kulturell delaktighet, och dess målskrivningar om regionens mångfaldsperspektiv.
Vad gäller Gotlands attraktionskraft påpekas i tillväxtprogrammet att ett brett kultur- och
idrottsutbud och goda rekreationsmöjligheter är faktorer som påverkar. En prioriterad insats är att ta fram en långsiktig stadsplanering för att utveckla Visby som bland annat kulturarv och besöksmål. Tillväxtprogrammet nämner också kulturen som en viktig parameter
i konkurrensen om unga människors val av bostadsplats. Attraktiviteten gäller också Gotland som destination med öns unika kombination av turistmagneter som sol och bad med
spännande natur, kultur och historia, inklusive Visby som Hansestad och världsarv. Att
Gotland ska kunna vara en hållbar destination, som kännetecknas av en innovativ näring,
beskrivs i tillväxtplanen ha sin bas bland annat i naturen och kulturen. Ett mål i tillväxtpro20 (65)
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grammet är att bredda utbudet av upplevelser baserade på kultur och ett prioriterat område
är insatser för hållbar produktutveckling utifrån natur, kultur och mat. En ambition i tillväxtprogrammet är att understödja arbetet med att öka intresset för Gotland som en plats
för forskning med bäring på de unika förutsättningarna som råder inom exempelvis arkeologi och kulturvård. Kulturplanens alla tre fokusområden har bäring på Gotlands varumärke som är en central del av tillväxtprogrammet.
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Tillväxtprogrammets insatsområde angående vassare produkter och paketering har direkt
bäring på besöksnäringen och därmed kulturella och kreativa näringar. Utmaningen är att
kunna utveckla nya produkter och sälja mer samtidigt som bilden av Gotland som ett genuint och välkomnande resmål kvarstår. Tillväxtprogrammet har som prioriterad insats att
utarbeta och implementera en plan för kulturella och kreativa näringar, liksom att stärka
kopplingen mellan de gröna näringarna och kultur- och besöksnäringen. Mötesplatser för
entreprenörskap och innovation nämns. Kulturplanens tredje fokusområde, kulturdriven
tillväxt och innovation, fokuserar på kulturella och kreativa näringar och kreativa miljöer
och mötesplatser som bereder förutsättningar för att innovationer ska kunna uppstå. Kulturens betydelse för regional utveckling och tillväxt beskrivs och huvudmålet är att regionen bidrar till att det skapas arenor och nätverk som stärker de kulturella och kreativa näringarna och möjliggör möten mellan dessa och andra aktörer, exempelvis övrigt näringsliv.
Området målsätts endast övergripande eftersom planen för kulturella och kreativa näringar
kommer att ta upp mer konkreta insatsområden och aktiviteter.
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4. Verksamhetsområden
Under verksamhetsområden redovisas områden både inom och utom kultursamverkansmodellen. De inom modellen har statlig och regional årlig verksamhetsfinansiering för ett
antal specifika områden, vilka lyder under ett regelverk som utgår från kulturdepartementet.
I de fall områden utom kultursamverkansmodellen beskrivs så har dessa andra finansieringskällor.
4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet

Regional institution inom kulturmiljö- och kulturarvsområdet är Gotlands museum, övriga
aktörer ligger utanför kultursamverkansmodellen. Gotlands museum ansvarar även för
Gotlands konstmuseum.
Definitionen av ordet kulturarv är att det består av materiella och immateriella uttryck för
mänsklig verksamhet; det som människor i äldre generationer skapat i form av materiella
uttryck, exempelvis byggnader, fornlämningar, föremål, miljöer, verksamheter och immateriella uttryck som traditioner, berättelser, kunskaper, konst, musik med mera. Kulturarvet är
inte statiskt utan förändras och omformuleras under olika tidsperioder. Kulturarvet har inte
några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid deltar vi i skapandet av både vårt eget
och morgondagens kulturarv.
De senaste decennierna har ett förändrat synsätt på kulturarvet anammats: Kulturarvet
uppfattas inte längre som bara en del av det förflutna, utan också någonting som kan användas för att förstå, påverka och samspela med samtiden. Synen idag är inte bara att arvet
ska beskrivas, vårdas och bevaras utan att det också kan, eller till och med bör, brukas.
Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, som i varierande grad präglats av
olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan avgränsas till att omfatta
en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller
en region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som
extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets
fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna
till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. Från och med 2014 finns
nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. 9
Målbild – önskat framtidsläge: På Gotlands museum är alla besökare och brukare, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk eller kulturell bakgrund, delaktiga och ges goda upplevelser med möjlighet till reflektion och kreativitet. Många av Gotlands kulturmiljöer är
tillgängliga för allmänheten och kulturarvet ses som en del av tillväxten inom regionen.
Landsarkivet i Visby säkerställer samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning
som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Användningen av arkiv utgör en vital
och öppen arena för kultur, forskning och kunskapsutveckling.
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4.1.1 Nuläge och utvecklingsområden – museiverksamhet

Gotlands Museum är regionens länsmuseum och därmed huvudaktör inom museiverksamheten på ön. Museet ägs av föreningen Gotlands fornvänner. Med sina cirka femtio anställda driver Gotland museum flera museer och besöksgårdar, bland annat Fornsalen, Got9
Från 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regering och riksdag har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet
på regional och kommunal nivå.
•
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
•
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
•
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
•
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.
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lands konstmuseum och kulturreservatet Norrbys. Ett av dess övergripande mål är att öka
kunskapen om, förståelsen för och brukandet av Gotlands kulturmiljöer och kulturarv.
Detta sker bland annat genom att producera utställningar, skapa publik verksamhet, initiera
och delta i forskningsprojekt samt att ingå i olika styrelser och arbetsgrupper i syfte att utveckla kulturarvsområdet på Gotland. På Gotlands museum finns även en kulturarvskonsulent som har i uppdrag att främja det gotländska kulturarvet, bland annat genom ett nära
samarbete med civilsamhället.
Gotlands museum fungerar som inspiration och stöd till övriga museer och aktörer inom
kulturarvssektorn på Gotland och är en stark aktör inom kulturturism med tydlig koppling
till besöksnäringen. Museet ansvarar även för det internationella nätverket Museums in the
Baltic, som omfattar ett fyrtiotal museer runt Östersjön. Gotlands museum samverkar vetenskapligt och verksamhetsmässigt med Uppsala universitet campus Gotland, Riksutställningar, Riksantikvarieämbetet, Gotlands Hembygdförbund och flera internationella museer
och universitet. Gotlands museum är huvudman för tre områden inom konsulentverksamheten, hemslöjd, konst och kulturarv.
Förutom Gotlands museum finns ytterligare ett museum som omfattar hela öns kulturarv,
Bungemuseet AB. Aktiebolaget, som bildades 2015, har i uppdrag att driva och utveckla
friluftsmuseet i Bunge, vilket främst består av äldre kulturhistoriska byggnader och föremål.
På Gotland finns museer med olika omfattning och ämnesmässig inriktning, med god geografisk spridning över ön. Museerna speglar allt från enskilda händelser, personer, industriutveckling, arbetsliv och byggnadshistoria till konst- och allmän kulturhistoria, samt omfattar även hembygdsmuseer på sockennivå. De flesta museer drivs och sköts av ideella krafter med riktad kunskap inom ämnesområdena. Föreningen Gotlandståget i Dalhem och
Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde är exempel på arbetslivsmuseer med omfattande
verksamhet. Intresset för att bilda nya museer är fortfarande starkt, trots att det är svårt att
få en långsiktigt hållbar ekonomi.
4.1.2 Nuläge och utvecklingsområden - kulturmiljö
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Gotländska kulturmiljöer har en starkt positiv inverkan på bilden av Gotland och är en
resurs för öns möjlighet att utvecklas hållbart. På Gotland finns det många som arbetar
med det gotländska kulturarvet. Förutom Gotlands museum och Länsstyrelsen som har
kulturarvet som sin profession finns Gotlands Hembygdsförbund som är en paraplyorganisation som samlar 76 hembygdsföreningar och fjorton övriga museer och organisationer.
De olika aktörerna arbetar på olika sätt med att bevara, synliggöra, tillgängliggöra och utveckla arbetet med kulturarvet.
Kulturmiljön är en del av det kulturarv som vi har att vårda, utveckla och förvalta för
kommande generationer. Inom området kulturmiljö ingår bland annat jordbrukslandskapet,
fornlämningar, sockenstrukturen, små tätorter, ”Gotlandshus”, trä- och bulhus, medeltida
kyrkomiljöer, kalkindustrin, fiskelägen, samt Visby - både innerstaden och utanför murarna.
En kulturmiljö har formats av mänsklig aktivitet och berättar om människors liv och leverne. Kulturarvet är av varierande ålder. Det är de medeltida kyrkorna, det är 1800-talets allmogekultur, men även 1900-talet är en del av vårt kulturarv. Den tid vi lever i nu är så föränderlig att skyddande av vår tids miljöer och kulturarv är än viktigare än tidigare.
Kyrkorna speglar genom placering, utformning och inredning det moderna Sveriges framväxt under närmare tusen år. Successivt har de blivit centra för ett väl fungerande administrativt system av socknar. Sedan 1666 har sockenkyrkorna betraktats som ett omistligt kul-
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turarv som genom lagar och förordningar har givits ett starkt lagskydd. Därav kommer
också att deras bebyggelsehistoriska och arkitekturhistoriska värden står utan jämförelse.
Inom kulturarvet ingår även det immateriella kulturarvet där sägner och kunskap om hur de
föremål vi bevarar har använts och brukats genom tiderna ingår.
Gotlands historia kännetecknas av mångsidiga internationella kontakter alltsedan urminnes
tider. Med rötterna i det medeltida handelssamarbetet i Östersjön och en tidig roll i Hansaförbundet, upptogs Hansestaden på FN:s världsarvslista av UNESCO 1995. Motiveringen
var ”ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad
som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som
till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning."
Världsarvsstatus innebär en hög internationell status men även ett stort ansvar för världsarvets bevarande, kommunikation och hantering i linje med UNESCO:s riktlinjer. En ny
hanteringsplan ska tas fram med en förnyad vision för hur världsarvet ska hanteras och
ersätta den plan som antogs av Gotlands kommuns fullmäktige 2003. Världsarvsstaden ska
bevaras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och har genom sitt unika värde särskilda förutsättningar för innovation, kreativitet och attraktionskraft för hela Gotlands tillväxt. En viktig utgångspunkt är att utveckling ska utgå från världsarvsvärdet och att staden
behålls levande, mångfunktionell och attraktiv för såväl boende, besökare och näringsliv.
Länsstyrelsen samverkar inom ramen för tillsyn med Region Gotland, Gotlands museum
och Gotlands Hembygdsförbund, Skogsstyrelsen och Visby stift med flera. Samverkan sker
också inom arbetet med ett regionalt kulturmiljöprogram samt inom Romarådet, Världsarvsrådet och Kulturarvsrådet.
Utmaningen för området är att det är många aktörer som arbetar med kulturmiljö utefter
olika strategier. Otydlighet uppstår lätt kring vem som gör vad, hur de olika organisationers
uppdrag skiljer sig från varandra och hur de samverkar.
4.1.3 Nuläge och utvecklingsområden – arkiv

Landsarkivet grundades 1905 och 1958 blev landsarkivet egen statlig myndighet och sedan
2010 är landsarkivet en avdelning inom Riksarkivet. Regionarkivet Gotland grundades 1978
som Gotlands kommunarkiv och förvarar idag handlingar från kommunala och landstingskommunala verksamheter.
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På Gotland samverkar sedan 2008 de båda arkivinstitutionerna, Landsarkivet i Visby och
Regionarkivet, i Arkivcentrum Gotland. Här bevaras arkiv, papper, fotografi, rörlig bild och
digital information från samhällets samtliga sektorer, det vill säga statlig, kommunal, landstingskommunal och enskild sektor. Det innebär att besökarna kan ta del av källmaterialet
på en och samma plats, vilket är helt unikt i landet.
Vad som utmärker Landsarkivet och Regionarkivets verksamhet är det omfattande publika
arbete som bedrivs, med besökssiffror som står sig mycket väl i nordisk jämförelse. Landsarkivet har ett väl etablerat samarbete med andra kulturinstitutioner, föreningsliv samt universitet, skola och annat utbildningsväsende och är en viktig resurs i det livslånga lärandet.
Skola och utbildningsväsende har i ökad omfattning riktat intresse mot arkivet. I läroplanerna finns tydliga mål om att arkiv och källkritik ska vara delar i historieundervisningen.
På Gotlands finns genom Arkivcentrum Gotland goda förutsättningar för att på nära håll ta
del av och arbeta med det källmaterial som bevaras. Landsarkivet tar också emot skolklas24 (65)
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ser från lågstadiet upp till gymnasiet, men resurserna är inte tillräckliga för att möta efterfrågan. Ett stort behov är därför en arkivpedagogisk resurs som målinriktat kan arbeta med
förmedling och lärande för öns skolelever.
4.1.4 Strategi - museiområdet

•

Investeringar och utveckling av Gotlands museums verksamheter och byggnader
behövs. Besöksantalet ökar med nya målgrupper och därmed krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet, vilket kräver ökade åtgärder och insatser vad gäller verksamhet och lokaler.

•

Gotlands museum ser behovet av att anordna aktiviteter för att nå och interagera
med nya gotlänningar och besökare för att tillsammans utmana invanda tankar och
värderingar, exempelvis genom utställningar med föremål ur museets samlingar
som är valda av personer med olika kulturell och etnisk bakgrund.

•

För att möta den förväntade ökningen av kryssningsturismen och nya gotlänningar
finns behov av utbildning och samordning av kompetensutveckling. Det gäller bemötande och språklig tillgänglighet, men även paketering av tjänster och utveckling
av verktyg för integration.

•

Behov finns av att i ännu högre grad vara stöttande gentemot övriga museer och intressenter på ön, främst genom utbildningar och föreläsningar med externa föreläsare, utbildare och experter. Hembygdsmuseer och arbetslivsmuseer utan museiutbildad personal behöver stöd vad gäller insamling, arkivering, föremålhantering, utställningsteknik, marknadsföring med mera.

•

Det finns en ambition att visa fler utställningar med internationell inriktning, delvis
finansierat av EU-medel. Ambition finns också att samverka kring digitalisering av
samlingar och utveckling av hemsidor och appar. Att skapa ökad delaktighet och
interaktion med allmänheten, främst barn och unga, samt att höja kvaliteten och
tillgängligheten vid öns övriga museer och besöksmål, är ytterligare strategier.

Nedan följer en kort beskrivning av ansvar och roller för att underlätta förståelsen av hur
kulturmiljöarbetet på Gotland bedrivs.
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska som myndighet tillvarata de statliga intressena och verka för att den nationella politiken och målsättningen får genomslag i länet. Länsstyrelsen ska samordna de
statliga intressena i länet för att främja regional utveckling.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Enligt kulturmiljölagen har länsstyrelsen till uppgift att ha tillsyn över kulturmiljövården i
länet och beslutar i ärenden som rör kulturmiljölagen. Kulturmiljöfrågor arbetas också in i
övriga beslut som hanteras av länsstyrelsen. De nationella målen om en god livsmiljö och
en långsiktig hushållning med kulturmiljöresurserna i den regionala utvecklingen eftersträvas.
Länsstyrelsens kulturmiljöstrategi

Länsstyrelsen har i bred regional samverkan tagit fram Gotlands kulturmiljöprofil och kulturmiljöstrategi för det så kallade 7:2 anslaget 10. Kulturmiljöstrategin är ett övergripande
10

Länsstyrelsen beslutar om bidraget till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer i länet. Man arbetar utifrån en regional kulturmiljöprofil
och har en strategi som anger riktlinjer för fördelning av det så kallade 7:2-anslaget för kulturmiljövård. En del av anslaget fördelas till
årligen återkommande verksamheter och miljöer, vilket garanterar långsiktighet och kontinuitet i förvaltningen av kulturmiljöerna.
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inriktningsdokument för hur Länsstyrelsen på Gotland vill ta sig an det kommande kulturmiljöarbetet, för att på så sätt bidra till att de kulturpolitiska målen uppfylls.
Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den centrala myndigheten för kulturmiljövård i Sverige och leds
av Riksantikvarien. Myndigheten fördelar nationellt ut det regionala kulturmiljöbidraget till
länen och ger även vissa direktiv om hur det ska användas samt har tillsyn över hur länen
använder pengarna. Inom myndigheten pågår ett visionsarbete för hur kulturmiljövården
ska bedrivas i framtiden. Där ska man identifiera olika utvecklingsområden för kommande
arbete där länsstyrelserna tillsammans med andra aktörer kommer att vara involverade.
Region Gotland

Vid planering och bygglovsprövning tas hänsyn till kulturvärden. Ändring av bebyggelse i
världsarvet Visby styrs av en detaljplan med tillhörande byggnadsordning och hela Visby
innerstad är en fast fornlämning. Region Gotland har en världsarvsstudio där världsarvssamordnaren, regionantikvarien, stadsträdgårdsmästaren och stadsarkitekten ingår som en
strategisk grupp som tar hand om frågor som rör världsarvet.
I kulturmiljöprogram för Gotland (KMP), antaget 2014, finns utpekade kulturmiljöer som
anses ha ett särskilt högt kulturhistoriskt värde. Programmet är helt webbaserat och lyfter
fram både kulturlandskap, bebyggelsemiljöer, gårdsmiljöer och enstaka byggnader. Att
KMP är digitalt innebär att ny information kan läggas till varefter den blir känd. KMP används som underlag vid bedömningar som görs utifrån plan- och bygglagen. Till programmet hör en strategi (2015-2019) med tre fokusområden med strategiska mål angivna för
kulturmiljöarbetet. Dessa är ”kulturmiljö som tillväxtfaktor”, ”världsarvet Hansestaden
Visby” och ”bebyggelse och landskap”.
Region Gotland har initierat ett kulturarvsråd, som sedan 2011 samlat kulturarvsaktörer på
ön för erfarenhetsutbyte och gemensam planering. Det grundläggande syftet är att kulturarvsarbetet på ön kvalitativt stärks.
Gotlands museum

Gotlands museum har inom avdelningen för kulturmiljö arkeologer, byggnads- och landskapsantikvarier. De bistår med rådgivning till och utför uppdrag åt företagare, organisationer och privatpersoner vid byggnation, renovering eller exploatering av mark.
Övriga aktörer

Andra viktiga medverkande i kulturmiljöarbetet är exempelvis medborgare, arkiv, skolor,
bibliotek, näringsliv, Svenska kyrkan, föremålsantikvariska programmet på Uppsala universitet campus Gotland och andra utbildningsinstanser, studieförbund, kulturhistoriska stiftelser och föreningar, konsulter, sockenutvecklingsgrupper, Skogsstyrelsen, Gotlands läns
hembygdsförbund samt alla privatpersoner och egenföretagare som dagligen gör insatser
för kulturmiljön.
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4.1.5 Strategi – kulturmiljöområdet

•

Att tillgängliggöra kulturarvet i integrationsarbetet med nya gotlänningar, samt att
med digitala verktyg kunna nå fler personer och därmed locka dem att besöka våra
kulturmiljöer.

•

Att öka samverkan, tillgängligheten och mångfalden i arbetet med kulturarvet,
bland annat samarbete mellan kulturarvsaktörer, besöksnäringen och inflyttarbyrån.

•

Att integrera kulturmiljön i det regionala tillväxtarbetet inom regionen.
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Utbildningar och kompetensutveckling för de små föreningsdrivna museerna, då
behov finns av utbildningar i föremålsvård, digitalisering samt utbildning i utställningsteknik och tillgängliggörande.

4.1.6 Strategi – arkiv

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

•

Landsarkivet fortsätter arbetet med att göra samlingarna tillgängliga genom registrering och digitalisering samt arbeta för att vidga arkivens användande genom att rikta sig till olika målgrupper, framför allt mot skolväsendet, i syfte att erbjuda ett brett
och varierat utbud. För detta ändamål skulle Landsarkivet behöva etablera en arkivpedagogisk resurs.
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4.2 Scenkonst

Scenkonstområdet omfattar teater, dans och musik och bedrivs både i regional regi inom
kultursamverkansmodellen och utanför av fria aktörer. De regionala institutionerna är Gotlands Musikstiftelse (Gotlandsmusiken) och Länsteatern på Gotland.
Målbild – önskat framtidsläge: Teater, dans och musik på Gotland är en angelägenhet för alla
och speglar en mångfald på scen och i publiken. Deltagandet är brett och mångfacetterat
för både professionella och amatörer. Scenkonsten på Gotland tillhandahåller fysiska mötesplatser, kreativa miljöer och strukturer. Medborgaren kan under hela livet vara aktiv i
såväl eget utövande som att delta i och som publik få uppleva scenkonst.
4.2.1 Nuläge och utvecklingsområden – scenkonst

Nuläge och utvecklingsområden beskrivs både inom och utom kultursamverkansmodellen
samt gemensamt.
Scenkonst inom kultursamverkansmodellen

Länsteatern på Gotland är sprungen ur den fria teatergruppen Bryggeriteatern. Under 1990talet blev teatern en av landets 19 länsteatrar. Länsteatern på Gotland, den organisation
inom kultursamverkansmodellen som har ansvar både för professionell teater och dans, är
en av Sveriges 19 regionteatrar och har idag en tillsvidareanställd skådespelare och totalt
cirka 12 årsverken samt ett flertal konstnärer kontrakterade periodvis. Årligen genomförs
cirka 250 aktiviteter över hela ön med en publik på cirka 22 000 personer. Därutöver har
teatern kontinuerligt börjat gästspela på fastlandet och lägga ut produktioner på web och
radio. Länsteatern är huvudman för en scenkonstkonsulent med främjandeområdena teater,
dans och musik.
Dansen på Gotland har bedrivits av fria grupperingar tillfälligt stöttade av regionala och
nationella medel. Sedan 2014 har Länsteatern på Gotland även haft det regionala uppdraget
gällande dans.
Gotlandsmusiken är en orkester med anor ända från 1838 då Gotlands Beväringars Musikkår bildades. År 1988 – 150 år senare – omvandlades den statliga regionmusikavdelningen
till Gotlands Musikstiftelse med dåvarande Gotlands kommun, nuvarande Region Gotland,
som ägare. Gotlandsmusiken, som ingår i kultursamverkansmodellen med ansvar för den
professionella musiken, är en av Sveriges 22 regionala musikinstitutioner och har idag 15
heltidsanställda musiker där basverksamheten i huvudsak utförs i tre mindre ensembler, en
jazzgrupp, en blåsarkvintett och en brassextett. Man genomför årligen cirka 370 aktiviteter
över hela ön för drygt 35 000 personer, övervägande delen bosatta på ön.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Scenkonstorganisationernas samverkan formaliseras genom samarbetsorganet Samscen. De
tidigare planerna på ett totalt samgående är skrinlagda på grund av för många negativa
aspekter.
Utvecklingsområden specifika för den regionala scenkonsten är:
• Samarbetsorganet Samscen ska tydliggöras och göras tydligare strukturellt för att borga
för långsiktighet och kontinuitet.
• Jämställd representation i kärnkompetens, framförallt på musiksidan, ska eftersträvas
och tillgodoses.
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Scenkonst utanför kultursamverkansmodellen

Scenkonsten utanför den regionala kulturens institutioner är livfull. Fria professionella kulturskapare, kulturföreningar, grupper och etablissemang erbjuder med relativt god geografisk spridning ett stort utbud av föreställningar och konserter året runt. Det fria kulturlivet
består av ett stort antal kulturskapare, individer – både amatörer och professionella – såväl
som fria professionella musik- och teatergrupper inom olika genrer, kultur- och arrangörsföreningar och privata institutioner inom framför allt konst. Inom populärkulturen är utbudet, särskilt sommartid, mycket stort med klubbar och konserter i krogmiljö.
Inom scenkonsten finns ett litet antal frilansande dansare, något fler skådespelare och ett
något större antal musiker, varav flertalet behöver ha andra verksamhetsområden än Gotland för att klara sin försörjning. Många arbetar också delvis i andra branscher.
Gotland är en kultur-ö där samverkan snarare regel än undantag. Framförallt arrangörsföreningen Roxy, men även Musikaliska sällskapet och körlivet, tillhandahåller en basinfrastruktur för musikevenemang på ön. Institutionerna utgör ofta en värdefull stöd- och kompetensresurs för såväl det fria professionella kulturlivet som för kulturföreningar.
Gemensamma utvecklingsområden scenkonst

Ett gemensamt utvecklingsområde för scenkonsten inom såväl som utom kultursamverkansmodellen är lokaler för scenkonst. Dansens infrastuktur är ett område som skulle behöva stärkas.
Det finns ett behov av utvecklingsverksamhet för unga vuxna inom scenkonstområdet för
att kunna iscensätta deras och allas berättelser, samt skapa en större mångfald som speglar
det nuvarande gotländska samhället. För att öka delaktigheten i skapandet av scenkonst är
ett sätt deltagarstyrda kulturer, där individer inte bara interagerar som konsumenter, utan
även bidrar som medarbetare och producenter.
Det finns behov av fysiska mötesplatser, arbetsplatser – lokaler för dans, musik och teater
– där kulturutövare på både regional och primärkommunal nivå kan mötas och utvecklas
tillsammans. Hållbara strukturer för medskapande och för kulturutveckling, -utövande och
-brukande skulle behöva utvecklas, samtidigt som befintliga mötesplatser fortsatt utvecklas
och värnas. En av de största utmaningarna är scener i stora och små format. Ett scenkonsternas hus står fortfarande högt på önskelistan.
4.2.2 Strategi – scenkonst

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

•

•

För att kunna erbjuda verksamhet på hög konstnärlig kvalitetsnivå och för att kunna öka utbudet och generera större variation och attraktionskraft krävs samarbetsstrategier mellan scenkonstinstitutionerna. Synergieffekter avseende produktion,
teknik och marknadsföring, kan uppnås genom fortsatt aktivt samarbete mellan
Gotlandsmusiken och Länsteatern. Samarbetsformerna konkretiseras genom den
gemensamma organisationen Samscen.
I syfte att nå nya målgrupper och för en långsiktig kompetensutveckling bör ansträngningar göras för att identifiera nya spelplatser, att engagera kulturutövare utifrån ett mångfaldsperspektiv, att utveckla den digitala tillgängligheten och att hitta
interregionala samverkansparters såväl som i Östersjöregionen och världen. Scenkonstorganisationerna ska även fortsätta att stötta det lokala kulturlivet genom att
tillhandahålla forum för kunskapsutbyte, nätverk och utveckling, samt aktivt samverka med fria aktörer i olika projekt och produktioner.
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Scenkonstorganisationernas strategiska arbete med att verka för den prioriterade
målgruppen barn och unga görs exempelvis genom att tillgängliggöra respektive
konstform, interagera med, synliggöra och spegla barn och ungas verklighet i syfte
att aktivera och involvera dem i produktionsprocesser och stimulera till eget skapande.
Verksamheterna inom scenkonst ska ge medborgarna möjlighet till deltagande och
inkludering genom att, i samband med föreställningar, fånga upp publikens åsikter i
syfte att skapa en levande dialog och anpassa utbudet. Detta kan ske genom enkäter, sociala medier och publiksamtal och genom att öka deltagandet är produktioner
där publiken är medskapande och kan interagera. Genom att synliggöra minoriteter
och kulturskapare som ofta är underrepresenterade på scenen och i produktioner
arbetar scenkonstorganisationerna för inkludering och mångfald. Man bör också se
över rekryteringsprocesserna så att de blir mer normkritiska.
Lyhördhet för aktuella samhällsämnen både lokalt, regionalt och nationellt samt ge
perspektiv på dessa och vad det innebär att vara människa är av stor vikt.
Att tillhandahålla och delta i gränsöverskridande nätverk och mötesplatser, att ständigt arbeta med konstnärlig utveckling och vara öppen för smala och utmanande
projekt gynnar ett innovationsklimat där nya idéer kan födas.
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4.3 Bild- och formkonst

Regional bild- och formkonst avser Gotlands Konstmuseum i regi av Gotlands museum.
Övriga nämnda aktörer ligger utanför kultursamverkansmodellen.
Målbild – önskat framtidsläge: Bild- och formkonsten på Gotland är tillgänglig för alla över
hela ön. Bild- och formkonstaktörerna på Gotland har de resurser som krävs för att i
trygghet arbeta långsiktigt med sina olika verksamheter. Förutsättningar för bild- och formkonstnärernas arbetsmiljö är så stimulerande och utvecklande att fler unga konstnärer väljer
Gotland som en attraktiv region att verka i. De bidrar till Gotlands varumärke som en levande konst-ö. Konstpedagogiken är en etablerad verksamhet och når alla grupper i befolkningen över hela ön och på utbildningssidan är ön välförsedd med konstnärliga utbildningar på flera nivåer.
4.3.1 Nuläge och utvecklingsområden – bild- och formkonst

Gotland har ett flertal aktörer på bild- och formkonstområdet: konstnärer, museer och
andra utställare, residensverksamhet, konstkonsulent och intendent för hantering av den
offentliga konsten. Under vinterhalvåret är utbudet framförallt koncentrerat till Visby, medan under sommarmånaderna växer utbudet för konstpubliken och antalet utställningar
mångdubblas med en bra spridning över ön. På Gotland verkar cirka 100 aktiva bild- och
formkonstnärer varav ett fåtal lever helt på konsten. Dessutom finns ett stort antal konsthantverkare som befinner sig i gränslandet mellan konst och hantverk.
Regionalt stöd ges till Gotlands museum med Konstmuseet, som har två permanenta utställningar av gotländsk konst samt ett stort antal växlande utställningar med samtidskonst,
konsthantverk och design. Primärkommunalt stöd ges bland annat till Baltic Art Center
(BAC), som är en internationell mötesplats för konstnärlig produktion med residensverksamhet, Öppna Ateljéer Gotland, Galleri GoCart som är är ett konstnärsdrivet galleri, som
visar samtidskonst, Grafikföreningen, samt Gotländska Konsthantverkare och Formgivare
(GKF), som är ett konsthantverkskooperativ som bedriver galleriverksamhet och visar
samtida konsthantverk och design. Fria aktörer utan regionalt stöd är bland annat Körsbärsgården i Sundre, som har utställningshus och skulpturpark och visar samtida konstnärer och modern konst, glasstudion Big Pink i Norrlanda och Skulpturfabriken i Boge.
Gotland var den första kommunen i Sverige att 1957 anta den så kallade 1 %-regeln för
offentlig gestaltning. Tack vare detta beslut når den offentliga konsten dagligen stora delar
av Gotlands befolkning, framför allt i offentliga lokaler som skolor, vårdinrättningar, arbetsplatser, bibliotek och i det offentliga rummet.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

I Region Gotlands konstsamling finns cirka 5 000 konstverk, stationär och flyttbar, som
kräver förvaltningsöverskridande samverkan. Gotlands museum har genom uppdrag från
Region Gotland ansvar för att tillgängliggöra, vårda, samordna och hantera konstsamlingen.
I nuläget befinner sig konstscenen på Gotland i en fas av både uppgång och utmaningar. Å
ena sidan visar en del aktörer på växande besökssiffror och nya initiativ som Gotland Art
Week visar att det finns potential, å andra sidan är infrastrukturen inte optimal då några
eftergymnasiala utbildningar lagts ner eller flyttat från ön. En av de största utmaningarna är
att det saknas en konstpedagog som kan generera konstpedagogiska aktiviteter och synliggöra konst som visas på Gotland. Det saknas även medel för att rusta upp befintliga lokaler, framförallt Gotlands Konstmuseum. Behov finns också av renovering och tillgängliggörandet av offentliga konstverk och önskvärt vore även att fler samtida konstverk kunde köpas in till samlingarna.
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Området står också inför utmaningen att bild- och formkonstutbildning i kommunal regi
för barn och ungdomar saknas, liksom att bild- och formkonstnärer skulle behöva kompetensutveckling för att bli bättre på att söka finansiering. Behov finns av en större samverkan mellan institutionerna och fria aktörer så att gemensamma resurser nyttjas. En satsning
på konstpedagogiska aktiviteter skulle möjliggöra en ökad prioritering av barns och ungas
möjligheter att skapa och uppleva konst. Behov finns av ungdomsverksamhet med integrationsperspektiv samt projekt med konst och kultur för nyanlända till Sverige, då det skulle
kunna öka interaktionen mellan internationella konstnärer och det lokala samhället.
4.3.2 Strategi – bild- och formkonst

•
•
•

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

•
•

Förutsättningar som underlättar för konstnärer att arbeta på Gotland bör stärkas
exempelvis genom ateljéstöd samt genom att säkra att utställningsersättningar och
befintliga avtalsrekommendationer följs.
Gemensam och förbättrad marknadsföring av verksamheterna inom och utom regionen är angelägen.
Regionen i samarbete med Gotlands museum avser att syn- och tillgängliggöra den
offentliga konsten inklusive regionens egen konstsamling, så att den i högre grad
kommer medborgarna till del, samt göra en kartläggning av den offentliga konstens
vård och renoveringsbehov.
Tillfälliga konstprojekt i det offentliga rummet ska främjas.
En strategi för att få till stånd en konstpedagogisk funktion behövs.
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4.4 Arkitektur, form och design, hemslöjd

Området arkitektur-, form- och design ligger utanför kultursamverkansmodellen, men
formdelarna tangerar form- och slöjdkonsulenternas område, varför även området främjande av hemslöjd återfinns under denna rubrik.
Arkitektur

Målbild – önskat framtidsläge: Gotland en framstående och progressiv region inom samtida
arkitektur och design.
4.4.1 Nuläge och utvecklingsområden – arkitektur

Arkitekturen på Gotland är utmärkande på flera olika sätt. Dels den medeltida och ännu
äldre bebyggelse som präglar Visby innerstad, exempelvis ringmuren. På övriga ön finns
väderkvarnar, fiskelägen och alla kyrkor samt gamla gotlandshus i kalksten och gårdar med
särpräglad stil. I modernare tid har Gotland sett flera arkitekter som arbetat med att konstruera hus som vårdar de gamla traditionerna och passar in i äldre miljöer, men ändå är
nyskapande.
Det finns i nuläget inga framtagna strategier inom området, vilket gör att det långsiktiga
planeringsarbetet försvåras. Arkitekturområdet berörs översiktligt i en del kommunala planeringsdokument som översiktsplaner och byggnadsordning för Visby innerstad.
Det finns många yrkesverksamma på Gotland inom arkitektur- och designområdet, flertalet
är företagare inom kulturella och kreativa näringar. Region Gotland har arkitekttjänster
kopplat till samhällsplaneringsområdet, exempelvis stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare.
En utökad samverkan inom stadsbyggnads- och arkitekturområdet är ett utvecklingsområde och framtagande av strategiska dokument skulle säkra det långsiktiga arbetet. Behov
finns av utbildningsinsatser, exempelvis riktade utbildningsinsatser till tjänstepersoner och
politiker, företrädare för näringsliv och kulturliv i form av seminarier, informativa utställningar med mera, med syfte att sprida kunskapen om arkitektur i samhället. För att sprida
kunskaper och få fler intresserade av arkitektoniska frågor finns av behov av utställningar,
konferenser och seminarier.
4.4.2 Strategi – arkitektur

•

Att skapa ett styrdokument för arkitektur för Gotland, kopplat till den kommunala
översiktsplanen, är den mest angelägna strategin.

•

Ökad samverkan inom arkitektur- och designområdet och med bild- och konstområdet bör ske och skulle sannolikt leda till synergieffekter och berika båda områdena.
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Form och design

Målbild – önskat framtidsläge: Gotland är en kreativ plats som ger goda förutsättningar för
olika former av designföretag att utvecklas i samverkan med industri och hantverk och med
hela världen som marknad.
4.4.3 Nuläge och utvecklingsområden – form och design

Gotland har redan i dag en attraktionskraft på såväl en formintresserad allmänhet som professionella aktörer inom designområdet. Sammanfattningsvis kan sägas att de olika initiativ
som tagits på designområdet på Gotland de senaste tio åren, har strandat på avsaknaden av
en eller flera aktörer med resurser för långsiktig drift. Regionalföreningen Svensk Form
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Gotland har arbetat för att engagera design och formföretag på Gotland i att lyfta designfrågorna.
Design som arbetsprocess är starkt sammankopplad med produktutveckling för varor och
tjänster. De vanligaste designområdena är produktdesign, grafisk design, tjänstedesign och
destinationsdesign. Gotland har ett fåtal starka varumärken inom form och design med
internationell genomslagskraft vad gäller konst- och konsthantverksprodukter, men är inte
lika framträdande vad gäller industriell design.
Gotland är bas för flera företag som arbetar med småskalig design. Några har egen tillverkning, men de flesta arbetar mot underleverantörer i form av småskalig produktion av varor
och tjänster, ibland med hela världen som marknad. Trots att Gotland under de senaste
decennierna sett de större industrierna fasas ut mot en växande besöksnäring finns det fortfarande ganska många mindre hantverksföretag som arbetar på varierande teknisk nivå,
ofta relaterade till byggsektorn.
En basinfrastruktur för utveckling av Gotland som designregion, till exempel i form av det
design och konstruktionsprogram som bedrevs från 2001-2012 vid Högskolan på Gotland,
skulle behövas. Ett sådant program med entreprenörskap som profil skulle kunna utgöra en
bas för olika utvecklingsfrågor och möta utmaningen att koppla samman det befintliga näringslivet med designområdet. Med framtida forskningsanknytning skulle Gotland kunna
skapa en ytterligare dragningskraft på designsektorn genom att bygga såväl kompetens som
nätverk inom designområdet. Att skapa strukturer som förbättrar symbiosen mellan gotländskt industrihantverk, innovatörer, designers och entreprenörer, är ett utvecklingsområde för Gotland. Behov finns vidare av att utveckla en designplan för Gotland i samverkan
med berörda organisationer, designföretag och utbildningsanordnare.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

4.4.4 Strategi – form och design

•

En designplan för Gotland bör utarbetas i samverkan med berörda organisationer,
designföretag och utbildningsanordnare. Tänkbara strategier i en sådan plan kan
vara att inrätta en verksamhet för produktutveckling, att etablera utbildningar inom
designområdet och att lyfta bilden av design.

•

Ett Formlab med avancerad utrustning för produktutveckling samt kompetensstöd
skulle kunna ordnas genom samordning av de resurser som finns i redan existerande verksamheter. En sådan verksamhet skulle också kunna kopplas till verksamma
designers och designutbildningar och bli ett regionalt nav i experimenterande inom
formområdet. Ett Formlab skulle också kunna utgöra en resurs för gotländska
verksamheter med barn och unga i fokus.

•

Gotland behöver en designutbildning på högre nivå och bör verka för att ett design- och konstruktionsprogram åter etableras på ön.

•

Bilden av design på Gotland och området form och design skulle behöva lyftas.
Exempelvis genom återkommande utställningar, föredrag eller seminarier där designprocessen som metod kan presenteras och goda exempel belysas.
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Slöjd och form

Regionalt främjande av hemslöjd inom kultursamverkansmodellen genomförs av slöjd- och
formkonsulenterna med Gotlands museum som huvudman. Konsulenterna har förut kallats hemslöjdskonsulenter. Med bakgrund mot Gotlands särart inom konsthantverk och
småskalig design har huvudmannen valt att göra ett titelbyte för konsulenterna till slöjdoch formkonsulenter som genomförs från 2017. Konsulenternas ansvarsområde är, liksom
förut, både slöjd, konsthantverk och småskalig design.
Målbild – önskat framtidsläge: Slöjd och form förenar kultur och näring och är en del av alla
människors vardag. Professionella utövare i gränslandet mellan slöjd, konsthantverk och
småskalig design bidrar till tillväxt inom både produktion och besöksnäring. Slöjd är ett
levande kulturarv som speglar den mångfald som finns på Gotland.
4.4.5 Nuläge och utvecklingsområden – slöjd och form

Gotlands läns hemslöjdsförening har fram till 2015 varit huvudman för det regionala området främjande av hemslöjd och hemslöjdskonsulenterna. Därefter skedde bytet av huvudmannaskap till Gotlands museum. Flytten till Gotlands museum har inneburit en större
arbetsplats med fler möjligheter till utåtriktad verksamhet samt fler kollegor inom konst
och kulturområdet vilket skapat synergieffekter.
I slöjd- och formkonsulenternas främjandeuppdrag ingår att arbeta med näringsutveckling
av samtida konsthantverk och småskalig design samt att dokumentera och tillgängliggöra
det immateriella kulturarvet. Främjandeområdets målgrupper är såväl barn som vuxna och
både amatörer och professionella utövare.
På Gotland finns många föreningar som berör området slöjd och även föreningar med
intresse för historiska hantverk. Därtill finns ett stort antal vävstugor, stickcaféer och andra
handarbetsgrupper som ofta organiseras via studieförbunden. Konsulenterna samverkar
med ett flertal föreningar och nätverk.
Konsthantverk och design har stor betydelse för varumärket och är viktiga för Gotland
som besöksmål. Slöjd- och formkonsulenterna samverkar med ett hundratal gotländska
företagare inom kulturella och kreativa näringar. Utmaningar inom detta område är att stärka kompetensutveckling bland annat inom marknadsföring samt att främja utställningsmöjligheter. Eftersom utställningar också fungerar som en plattform för andra aktiviteter som
workshops och föreläsningar är de en viktig arbetsmetod för att synliggöra slöjd, konsthantverk och småskalig design och göra dessa tillgängliga för allmänheten.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Universitet, gymnasium, folkhögskola, konstskola och lärlingsutbildningar är nödvändiga
för utveckling inom slöjd- och formkonsulenternas främjandeområde. Utbildning inom
design och konstruktion på universitetnivå är särskilt viktiga eftersom denna inriktning
också är en faktor för tillväxt.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Slöjd- och formkonsulenterna samverkar med
ungdomsgårdarna och med föreningen Stavgard och dess lägerskola, där flera hundra barn
får en slöjdupplevelse varje år.
Inom det pedgaogiska arbetet finns behov av ett närmare samarbete mellan konsulenter
och skola, exempelvis i form av kompetensutveckling, fortbildning och inspirationsdagar.
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Fler platser där slöjdens amatörer kan ha verkstäder, arbetslokaler och
utställningsverksamhet behövs. Likaså behövs fler platser där slöjd och konsthantverk kan
visas utanför Visby.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

4.4.6 Strategi – slöjd och form

•

För att främja området hemslöjd kommer konsulenterna att arbeta mer mobilt och
att utveckla samarbeten med mötesplatser utanför Visby, framförallt på bibliotek
och landsbygdsmuseer, där vandringsutställningar och andra utåtriktade aktiviteter
kan genomföras med viss kontinuitet.

•

Att skapa en dialog mellan besöksnäringens större aktörer och konsthantverkarna
för att stärka konsthantverkets roll i varmärket Gotland.

•

Att värna utbildning och stärka den pedagogik som är väsentlig för områdets
utveckling, liksom att verka för ökade utbildningsmöjligheter inom design och
hantverk.

•

Att skapa former för långsiktig samverkan med skolor, exemelvis genom att
utveckla tydligare nätverk och att erbjuda kompetensutveckling.

•

Att öka intresset för form och design hos unga genom innovativa inslag på
utställningar samt designinriktade evenemang.

•

Att arrangera fler nationella och internationella utbyten samt att arbeta med projekt
där slöjd och hantverk används för ökad integration är strategier för konsulenternas
fortsatta arbete.

•

Fler strategier för att sprida kunskap och nå nya yngre målgrupper är tt satsa mer på
filmdokumentation av hantverkstekniker som kan tillgängliggöras på nätet, liksom
att överlag skapa informationsmaterial om slöjd och konsthantverk för olika typer
av social media.
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4.5 Bibliotek och läsfrämjande, litteratur

Regional biblioteksverksamhet inom kultursamverkansmodellen handhas av Gotlands
Länsbibliotek, som från och med 2015 också ansvarar för området litteratur och läsfrämjande. Folkbiblioteksverksamheten ingår inte i kultursamverkansmodellen men dess utvecklingsområden och strategier beskrivs.
Bibliotek och läsfrämjande

Målbild – önskat framtidsläge: Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De
bidrar till samhällets utveckling genom att främja fri informationstillgång, åsiktsbildning
och yttrandefrihet. Biblioteken är viktiga kulturella och demokratiska mötesplatser som
främjar läsning, dialog, delaktighet och mångfald.
4.5.1 Nuläge och utvecklingsområden – bibliotek och läsfrämjande

Folkbiblioteken på Gotland utgörs av Almedalsbiblioteket som är huvudbibliotek, tio distriktsbibliotek spridda över ön samt en bokbuss. Huvudbiblioteket är ett integrerat folkoch universitetsbibliotek knutet till Uppsala universitet campus Gotland. Här finns även ett
integrerat folk- och skolbibliotek, ett medicinskt fackbibliotek och patientbibliotek. Länsbiblioteket är en regional utvecklingsavdelning som genom omvärldsbevakning, nätverkande och utvecklingsprojekt stärker bibliotekspersonal och chefer bland annat genom kompetenshöjande insatser. Länsbiblioteket ska främja folkbibliotekens samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Länsbiblioteket driver även regionens taltidning för personer med
läsnedsättning.
Med den nya bibliotekslagen 11 skärptes kraven för biblioteken att verka för det demokratiska samhällets utveckling och tillgänglighet för alla. Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter samt
personer med annat modersmål än svenska. Flyktingmottagandet ökar på Gotland vilket
ställer nya krav på biblioteken att göra verksamheten angelägen även för denna grupp. Bibliotekens utbud och tjänster ska präglas av mångfald, delaktighet och inkludering. För att
biblioteken ska kunna vara angelägna och tillgängliga för alla krävs ett målmedvetet arbete
att kommunicera det man redan gör på nya sätt till nya användare. Behov finns av att gå
utanför biblioteksrummen och möta människor där de befinner sig, men också att kartlägga
användarnas behov för att utforma miljöer, digitala rum och tjänster som tilltalar olika befolkningsgrupper.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Genom bibliotekslagen och de nationella målen för läsfrämjande definieras bibliotekens
uppdrag. Läsförmåga är en förutsättning för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare.
Eftersom läsförståelsen och läsförmågan sjunker, framför allt bland unga, är arbetet med
att stärka läsandet hos barn, unga och vuxna viktigt och det behövs stödjande åtgärder som
förbättrar förmågan och ökar lusten att läsa. Folkbiblioteken ska arbeta för ökad läsförståelse och språkutveckling där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Länsbiblioteket
bidrar med kompetensutveckling på området. Ett utvecklingsområde är att, tillsammans
med andra förvaltningar, utforma metoder gentemot familjer med yngre barn för att främja
11

Utdrag ur: Bibliotekslag (2013:801) Svensk författningssamling 2013:801.
Ändamål: 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
Prioriterade grupper: 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta
del av information. 5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna
och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska. Regional biblioteksverksamhet: 11 § Varje
landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
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högläsning men också bredda det läsfrämjande stödet gentemot personer med annat modersmål samt personer med dyslexi och andra funktionsnedsättningar.
Trots att Sverige toppar listan över högst andel internetanvändare i EU finns det flera
grupper som befinner sig i digitalt utanförskap. I ett samhälle där allt fler offentliga och
privata tjänster digitaliseras blir det ett demokratiproblem. Bibliotekens uppgift, enligt bibliotekslagen §7 12, är bland annat att följa den tekniska utvecklingen och öka sin kunskap om
hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i
kulturlivet. Biblioteken ska skapa förutsättningar för att öka den digitala delaktigheten och
verka för ökad medie- och informationskunnighet (MIK) hos allmänheten. Biblioteken kan
också utveckla kreativa metoder för att uppmuntra till innovativt digitalt och tekniskt skapande. Då kan barn och unga lära sig hur tekniken påverkar samhället och hur de själva kan
påverka tekniken.
4.5.2 Strategi - bibliotek och läsfrämjande

•

Länsbiblioteket ska stödja biblioteken i arbetet med att ta fram en gemensam
kommunikationsplan. Biblioteken ska skapa popup-verksamheter för olika ändamål
och platser. Biblioteken ska, med stöd av länsbiblioteket, genomföra enkäter, fokusgruppsundersökningar och projektansökningar för att främja verksamhetsutveckling. Biblioteken ska, med stöd av länsbiblioteket, fortlöpande se över sin verksamhet så att den i alla led främjar mångfald, delaktighet och inkludering.

•

Länsbiblioteket ska, tillsammans med skolan och andra aktörer, ta fram en regional
läsfrämjandeplan vars innehåll ska börja genomföras under perioden. Länsbiblioteket och folkbiblioteken ska, tillsammans med andra förvaltningar, utarbeta metoder
för att öka de vuxnas högläsning för barn. Länsbiblioteket och biblioteken ska i
samarbete med andra aktörer stärka och stödja bibliotekens läsfrämjande arbete
gentemot barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, personer med
dyslexi och andra funktionsnedsättningar.

•

Länsbiblioteket och biblioteken ska kompetensutveckla bibliotekspersonalen så att
biblioteken kan arbeta med att öka allmänhetens digitala delaktighet och media- och
informationskunnighet, till exempel genom e-serviceverkstäder och kreativa lab.
Länsbiblioteket möjliggör detta genom kompetensutvecklingstillfällen och samordningsinsatser i nära samarbete med andra aktörer, till exempel skolan.

Litteratur

Målbild – önskat framtidsläge: Litteraturen som konstform är en vitaliserande kraft och har en
stark ställning på Gotland med flera nätverk, plattformar och arenor. Alla tar aktiv del av
litterära texter och berättelser i olika former och barn och unga inspireras till eget litterärt
skapande.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

4.5.3 Nuläge och utvecklingsområde - litteratur

Litteratur är en egen konstform, den är språk- och kulturbärande och bildar förutsättningar
för demokrati och yttrandefrihet. Det litterära fältet innefattar många aktörer på Gotland,
professionella utövare, amatörer, förmedlare och mottagare. Bibliotek, studieförbund, litterära sällskap, bokhandlare och antikvariat förmedlar litteratur och främjar läsandet. Den
professionella litteraturens utveckling gynnas av tillgången till Östersjöns författar- översät12
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
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tarcentrum (ÖFÖC), ett internationellt centrum för professionella författare och översättare, där en väsentlig del av Östersjöområdets litteratur skrivs och översätts.
Litteraturområdet ingår sedan 2015 i kultursamverkansmodellen och ligger under länsbibliotekets ansvar i samverkan med andra, till exempel folkbiblioteken. Länsbiblioteket fördelar tryckningsstöd till litteratur vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. Sedan flera
år anordnar Almedalsbiblioteket, i samarbete med länsbiblioteket, Gotlands bokmässa tillsammans med författare, bokförlag, bokhandlare och litterära sällskap på Gotland. Sveriges
författarförbund har ett regionombud på ön. På Gotland finns gott om aktörer, men det
saknas strukturerade samarbetsformer och en regional strategi för professionella litterära
aktörer.
För att stärka litteraturens ställning och utveckla en långsiktig strategisk plan för området
behövs en kartläggning av aktörerna och deras behov samt litteraturens villkor på Gotland.
Aktörerna inom fältet behöver strukturerade samarbetsformer. Här kan Region Gotland
skapa arenor, dialogmöten och nätverk för att öka samverkan mellan aktörerna, skapa nya
samarbeten, identifiera utvecklingsmöjligheter och öka synligheten för litteraturen i regionen. Även det internationella litteraturutbytet behöver främjas.
Den gotländska litteraturen och dess upphovspersoner behöver synliggöras i högre grad för
allmänheten och kontakten mellan författare och publik stärkas, genom författarsamtal,
uppläsningar och workshops, exempelvis på bibliotek och i skolor.
Barn och unga behöver inspireras till eget berättande och skrivande. Att själv bidra och
prova på konstformen ökar delaktigheten och förmågan att själv kunna ta del av litteratur.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

4.5.4 Strategi - litteratur

•

En kartläggning av aktörerna och deras behov samt en inventering av litteraturens
villkor görs. Utifrån detta utformas en långsiktig strategi som synliggör det som
görs samt pekar ut den framtida utvecklingen för litteraturområdet.

•

Att skapa plattformar för möten mellan aktörer inom det litterära fältet.

•

Att engagera regionens författare i olika sammanhang, i exempelvis skriv- och läsfrämjande aktiviteter på folkbibliotek och skolor, liksom att ytterligare utveckla biblioteken som arenor för gotländska författare.

•

Att utveckla och erbjuda möjligheter för barn och ungas eget skrivande på exempelvis bibliotek och skolor.

•

Det internationella litteraturutbytet och den gotländska professionella litteraturen
främjas genom ökat samarbete mellan ÖFÖC, biblioteken och de professionella litterära aktörerna på Gotland.
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4.6 Film- och foto

Regional filmverksamhet inom kultursamverkansmodellen ansvarar Film på Gotland för.
Övriga här nämnda aktörer ligger utanför kultursamverkansmodellen.
Film

Målbild – önskat framtidsläge: Gotland är en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner inom
såväl filmkulturell- och filmpedagogisk verksamhet som kommersiell filmproduktion. Filmverksamheten på Gotland ska ge avtryck i hela landet och även nå utanför landets gränser.
4.6.1 Nuläge och utvecklingsområden - film

Filmen på Gotland är rik både till omfång och på innehåll. Här finns filmhistoria med ett
hundratal filmer som är inspelade på Gotland, en filmfond, ett regionalt resurscentrum, en
filmstudio på 3000 kvadratmeter, två filmutbildningar på folkhögskolenivå och ett filmpedagogiskt arbete som sträcker sig från förskola till gymnasium. Här finns också elva aktiva
biografer, fyra filmstudioföreningar inklusive Sveriges enda ungfilmsstudio, ett Bergmancenter, som bland annat arrangerar Bergmanveckan, och ett exklusivt residensboende i
Bergmangårdarna på Fårö, Ingmar Bergmans före detta hem och arbetsplats. Region Gotland äger även Gotlands filmfond som utvecklar och investerar i långfilm och tv-serier. Ett
utvecklingsområde för filmfonden är att tillsammans stimulera till ökad kommersiell filmproduktion på Gotland.
Idag kan film och rörlig bild konsumeras och produceras individuellt dagligen i ett flertal
olika fönster närsomhelst på dygnet. Rörlig bild är ett språk och biografen är ett rum bland
många där filmer visas idag. På Gotland står vi inför samma utmaningar som i resten av
landet, det vill säga hur man bättre kan nå och engagera barn och unga med ett kvalitativt
utbud av filmer och aktiviteter inom eget skapande. Andra utmaningar är hur man ska
kunna erbjuda attraktionsvärden och ett bra klimat för talanger och professionella så att de
vill vara verksamma i regionen, samt hur biograferna ska kunna locka ny publik.
Utveckling av samarbetet på norra Gotland är fortfarande prioriterat. Ett exempel är den
verksamhet som bedrivs i projektform i Kustateljén i Fårösund år 2014-2017. I detta samverkar Film på Gotland, Folkhögskolan i Fårösund, Gotlands Filmfond och ungdomsgården i syfte att utveckla filmen och samhället på norra Gotland och skapa synergieffekter på
många nivåer. Utvecklingsarbete pågår för att hitta en långsiktig organisatorisk form för en
sammanhållen framtida filmverksamhet.
Gotlands Filmfonds uppdrag är att stimulera filmproduktioner på Gotland och i filmstudion i Fårösund samt skapa underlag för film- och bokrelaterad turism.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Tack vare ett aktivt arbete och stöd från Svenska Filminstitutet, Region Gotland, Leader
Gotland och eldsjälar kring öns biografer är samtliga av Gotlands biografer nu försedda
med digital teknik. Även Folkets bio Visby har en renoverad salong och ny teknik. Svenska
Bio-ägda Biostaden Borgen driver även fyra digitala salonger i Visbys innerstad. Tillgången
på film på biograf är mycket god på Gotland.
Det filmpedagogiska arbetet gentemot skolan ingår i kulturskolans verksamhet som från
och med 2017 har nya lokaler, vilket förmodas innebära bättre anpassade lokaler som blir
en kulturmötesplats för barn och unga närmare skolans värld. Från och med 2014 gick
Region Gotland in med ett stöd till Stiftelsen Bergmancenter som förbättrade möjligheterna för centret att bedriva professionell verksamhet. Ytterligare ett utvecklingsområde är
mångfalds- och genusperspektiv på filmproduktionssidan. Det är även en utmaning att öka
den kommersiella filmproduktionen på ön.
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4.6.2 Strategi - film

•
•

För att stärka varumärket Gotland och för att skapa arbetstillfällen ska Gotland bör
bli mer attraktivt för kommersiell filmproduktion, såväl nationellt som internationellt.
I enlighet med förslaget om den nya framtida filmpolitikens inriktning ska de övergripande ledorden för arbetet med filmens utveckling på Gotland vara kvalitet, förnyelse, tillgänglighet och jämställdhet. Genom dialog, samverkan och öppenhet ska
resultat nås, bland annat att skapa ökade möjligheter för grupper och kulturer att
mötas och interagera.

•

Filmaktörerna på norra Gotland, Kustateljéns aktörer och Bergmanaktörerna på
Fårö med flera, bör fortsätta utveckla samarbeten, aktiviteter och kontaktytor med
syfte att initiera och etablera ny filmverksamhet där lokala aktörer, deltagare, företagare engageras.

•

Filmpedagogisk verksamhet ska öka ungas entreprenörskap och eget skapande med
film i samarbete med bland annat ungdomsgårdar, skolor och biografer. Filmpedagogisk verksamhet ska fortsatt vara ett verktyg för läsfrämjande i samverkan med
skolan.

•

Ökad tillgänglighet till gotländsk film med fokus på unga 15-22 år, ett breddat utbud på öns biografer och nya kontaktytor mellan filmens aktörer och turistnäringen
är ytterligare strategier.

Foto

Fotoområdet ligger utanför kultursamverkansmodellen och de aktörer som finns är endera
professionella inom kulturella och kreativa näringar eller amatörer verksamma i föreningar.
Bildens betydelse i samhället och för kommunikation människor emellan får allt större betydelse. Förmågan att tolka bilder är en färdighet som krävs för att på sikt kunna ta aktiv
del i den demokratiska processen.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

På Gotland finns ett antal fotoföreningar och ett trettiotal frilansande fotografer med olika
inriktning, varav flera har sin verksamhet även utanför Gotland. En utbildning finns på
folkhögskolenivå. Ett antal utställningsmöjligheter finns bland föreningsägda lokaler och
privata gallerier.
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4.7 Konst- och kulturfrämjande verksamhet

Den konst- och kulturfrämjande verksamheten sker i regional regi då den är ett område
som omfattas av kultursamverkansmodellen. Den avser till största delen kulturkonsulenterna. Aktörer är även kulturinstitutionerna, framför allt Gotlands museum som både ansvarar
för Gotlands Konstmuseum och har huvudmannaskap för fyra konsulenter.
Konsulenterna stödjer och stimulerar samverkan mellan enskilda professionella kulturskapare, kulturinstitutioner, föreningslivet, Uppsala universitet campus Gotland, skolorna och
näringslivet. De har barns och ungas delaktighet och deltagande i fokus. Konsulenterna
främjar även olika samverkansformer genom sin medverkan i nationella och internationella
nätverk.
4.7.1 Nuläge och utvecklingsområden – konst- och kulturfrämjande verksamhet

Kulturkonsulentverksamhet på Gotland finns inom film, slöjd och form, konst, kulturarv,
samt inom scenkonst (dans, musik, teater). Konsulenterna, tillsammans med sakkunniga
inom områdena barnkultur, ungdomskultur samt bibliotek, läsfrämjande och litteratur, bildar ett nätverk för samordnad kulturutveckling genom det regionala forumet för kulturutveckling (RFKU).
Kulturkonsulenter har funnits på Gotland sedan slutet av 1960-talet då en hemslöjdskonsulent inom hårdslöjd tillsattes. I och med kulturplanen 2014-2016 formaliserades arbetssätt
och en tydligare målsättning för konsulenterna infördes.
Konsulenternas uppdrag definieras i fem punkter.
•
•

•
•
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•

Att öka alla människors möjligheter att möta olika kulturyttringar.
Att bidra till att barn och unga, liksom andra prioriterade målgrupper, får möjlighet att
möta den professionella kulturens olika uttrycksformer hos såväl institutioner som fria
utövare.
Att ha ett helhetsperspektiv inom respektive område med överblick och detaljkännedom
– lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Att vara en aktiv resurs för alla utövare inom området, exempelvis genom att verka via
olika nätverk, ge stöd i frågor om extern finansiering och projektansökningar samt initiera kompetensutveckling.
Att arbeta både strategiskt och operativt, utefter främjandeområdets specifika förutsättningar.

Ett antal olika utvecklingsområden är identifierade inom främjandeområdena scenkonst
(dans, teater, musik), konst, kulturarv, film och slöjd och form. Bland annat skulle konsulenterna vid behov kunna samordna sig mer och skapa gemensamma strategier och insatser, dock utan att tappa sin särart och sitt individuella utvecklingsarbete inom respektive
område. Konsulenterna har ett uppdrag att främja barn och unga, varför pedagogik är en
viktig del. Det finns ett behov av att utveckla förvaltningsöverskridande samarbeten i syfte
att uppnå högre effektivitet och långsiktig hållbarhet framför allt vad gäller arbetet med
barn och unga. Behov finns också av att stärka folkbildningen, samt att verka för att konstnärliga och kulturella utbildningar behålls och utvecklas. Det finns även behov av en större
samverkan mellan institutionerna, de fria professionella kulturskaparna och amatörkulturen
med syfte att fånga upp tendenser och utvecklingsområden. Behov finns också av att stärka
det fria kulturlivet och förbättra deras villkor. Då flertalet av fria professionella kulturskapa-
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re är verksamma inom kulturella och kreativa näringar finns behov av att på adekvata sätt
stödja näringen. Ett annat utvecklingsbehov är att över lag verka för större tillgänglighet,
delaktighet och mångfald inom respektive område.
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4.7.2 Strategi – konst- och kulturfrämjande verksamhet

•

För att uppnå högre effektivitet och långsiktighet i arbete med olika målgrupper bör
större och mer medvetna samarbetsformer mellan konsulenterna utarbetas.

•

För att effektivt nå olika målgrupper med konst och kultur i bildningssyfte, där
barn och unga utgör en prioriterad målgrupp, skapas en god kontakt med skolan,
ideella kulturföreningar, kulturinstitutioner och fria professionella kulturskapare. En
långsiktig och kvalitativ samverkan med skolan är till stor del beroende av ett förvaltningsöverskridande samarbete där konsulenternas medverkan vid framtagandet
av en kulturgaranti spelar en viktig roll.

•

Folkbildning är en central del i målen för kulturpolitiken. Genom strategisk samverkan med föreningsliv, studieförbund, organisationer och de utbildningar på Gotland som tangerar de olika främjandeområdena, bidrar konsulenterna till
en utveckling som gagnar ett reflekterande förhållningssätt i olika samhällsfrågor.

•

Konstnärliga utbildningar är strategiskt viktiga för att behålla och vidareutveckla
konstnärlig och hantverksmässig kompetens och för att främja företagande inom
kulturella och kreativa näringar. Konsulenternas strategi innebär också att främja
utbildningsinfrastrukturer inom respektive område.

•

Genom att årligen arrangera och bjuda in till nätverksmöten för respektive område,
bidrar konsulenterna till att skapa en plattform som uppmuntrar till större samverkan mellan institutionerna, fria professionella kulturskapare och amatörkulturen,
där nya projektidéer och samarbeten kan födas och områdets utvecklingsbehov
fångas upp.

•

Genom att arbeta för infrastrukturer som främjar talangutveckling, kompetenshöjning och professionalism stödjer konsulenterna det fria kulturlivet. Kompetensoch kvalitetshöjande åtgärder är exempelvis att verka för att fria professionella kulturskapare erhåller ersättning enligt branschmässiga avtal, liksom för att det ska finnas ändamålsenliga plattformar och lokaler för möten och nätverk.

•

Konsulenterna arbetar också för att det ska finnas fortbildningsmöjligheter, samt
söker vägar för gemensam marknadsföring för gotländska tjänster och produkter,
vilket gynnar fria kulturskapare både inom och utom kulturella och kreativa näringar.

•

Kulturen ska representera hela samhället, motverka utanförskap och vara tillgänglig
och angelägen för alla. Arbetet för en större tillgänglighet, delaktighet och mångfald
är brett. En grundläggande strategi är att kartlägga olika gruppers behov för att
kunna utforma miljöer och aktiviteter som tilltalar fler, så att den mångfald som
finns bland befolkningen synliggörs.

•

Konsulenterna medverkar vid urvals- och planeringsprocesser för att bistå med
rådgivning. Det handlar också om att anpassa egna arrangemang för fysisk tillgänglighet samt om att modifiera sin kommunikation och sitt sätt att arbeta för att nå
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nya användare. Strategin är att gå utanför de vanliga arenorna, exempelvis genom
att arbeta mer mobilt och genom att överlag stärka den digitala tillgängligheten.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

•

Att verka för integrationsarbete inom kulturens område, genom att göra kulturen
mer tillgänglig och nå fler av de som idag inte nås.
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4.8 Spelutveckling

Spelutvecklingsområdet är framförallt kopplat till Uppsala universitet campus Gotland som
bedriver utbildning på masternivå. Området är också en del av kulturella och kreativa näringar.
Målbild – önskat framtidsläge: Nytänkande, kreativitet, kunskap och innovation präglar spelutvecklingsområdet som står sig väl konkurrensmässigt i internationell jämförelse. Satsningar
på professionalitet, jämställdhet, internationalisering, innovation och forskning i utbildningen har gjort att området genererar många framgångsrika företag inom kulturella och
kreativa näringar.
4.8.1 Nuläge och utvecklingsoråden - spelutveckling

Verksamhet inom det område som idag benämns speldesign startade 2001 vid dåvarande
Högskolan på Gotland och utbildningen är därmed den äldsta inom området i landet. Tonvikten blev så småningom forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete ledde fram till en omdaning av utbildningen som resulterade i att man 2016 startade ytterligare två kandidatprogram: Speldesign och projektledning samt Speldesign. Utbildningarna vänder sig till både svenska och utländska sökande
och är Uppsala universitets första kandidatprogram som ges på engelska.
Idag finns etablerade samarbeten med lärosäten i Estland, Finland, Frankrike och Japan.
Institutionen ingår dessutom i HEVGA, Higher Education Video Game Alliance, en sammanslutning av i huvudsak nordamerikanska lärosäten med utbildning och forskning inom
speldesignområdet.
Kännetecknande för utbildningen har alltid varit kombinationen av konst, teknik och humaniora. Det är allmänt omvittnat att utbildningen håller en mycket god kvalitet sett såväl
ur ett nationellt som ur ett internationellt perspektiv när det gäller de produktioner som
studenterna åstadkommer. Studentteam från Gotland har under de senaste tre åren varje år
vunnit flera av klasserna i Swedish Game Awards och vid tre tillfällen också nominerats till
internationella utmärkelser. Idag är en av verksamheternas största styrkor de mycket goda
kontakterna i spelbranschen.
Spelutveckling är ett av de mest utvecklingsintensiva områdena inom den kreativa sektorn.
Spelutveckling är relevant som underhållning, men har de senaste åren även kommit att ha
allt större betydelse som pedagogiska verktyg inom utbildning, som verktyg för analys och
simulering för forskare, samt för träning, turism och forskning. Sedan 2006 ligger branschens årliga tillväxttakt på 39 procent.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Tack vare digitaliseringen blir allt fler spelförsäljningskanaler lättillgängliga. Den kostnadseffektiva distributionen gör att spelprodukter säljer med stor geografisk och åldersmässig
spridning. En utmaning är att, eftersom en global marknad redan från lanseringen av en ny
produkt är ”hemmamarknad” för spelen, krävs allt större kunskaper i engelska och även
bättre kunskaper om omvärlden.
Utmaningar finns även inom utvecklandet av varumärken och affärsmodeller för nyutexaminerade studenter som startar företag. Ett tydligt behov av företagsinkubatorer syns, då
nystartade företag behöver stöd i affärsutveckling och för att skapa lönsamhet.
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4.8.2 Strategi - spelutveckling

•

Kandidatprogrammet som inkluderar projektledning är tänkt att i framtiden underlätta behovet av finansiell kontroll för att stimulera bildandet av nya företag och
skapa bättre förutsättningar för framgångsrikt företagande.

•

Ur ett jämställdhetsperspektiv skulle större satsningar på flickor i åldrarna 8-16 år
skapa en bättre grund för fler kvinnor inom spelutbildningar. En styrka är det intresse som finns för spelutbildningar, vilket kan härledas till de framgångar man kan
se inom branschen. Speldesign uppfattas av ungdomar som ett kreativt och spännande område då det omfattar både konst och teknik.

•

I Skolverkets nationella strategi för skolans digitalisering som gäller förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan, finns förslag till insatser som
syftar till att alla elever och personal ska utveckla en digital kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Strategin
anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.

•

Uppsala universitets satsningar på att profilera utbildning och forskning inom speldesign skulle kunna synkroniseras med regionens framtida satsningar på inkubatorer eller acceleratorer med gemensamt mål att främja företagande inom spelutveckling.

•

Satsningar på små företag inom spelbranschen i syfte att skapa en miljö på Gotland
där forskning, utbildning och företagande samspelar, skulle skapa ett gemensamt
digitalt fönster mot omvärlden.
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5. Horisontella perspektiv
Då kulturen genomsyrar hela samhället är det mycket viktigt att kulturen samverkar med
andra politikområden och sektorer.
5.1 Hälsa

Sambandet mellan kultur och hälsa har under senare år undersökts och vidimerats på
många olika områden. Forskare har kunnat påvisa förbättrade studieresultat och ökad
hjärnaktivitet hos människor som lyssnar på en viss sorts musik eller som spelar ett instrument och musicerande har också visat sig sänka kroppens stresshormoner. Hjärnan behöver träning och en bra motionsform är kulturaktiviteter av olika slag som kan främja kreativitet och nytänkande. Senare års hjärnforskning visar också att kulturaktiviteter som körsång och dans har en positiv effekt på hälsan.
5.2 Jämställdhet

Inom Region Gotland är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå
det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att
påverka samhället och sitt eget liv. Bemötande och möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga oberoende av kön. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ingår i allt beslutsfattande, planering och utförande av regionens verksamhet. I arbetet ingår att utbilda förtroendevalda politiker och medarbetare, att utveckla verktyg för jämställda förutsättningar i
samråd och dialoger samt att handleda och stödja förvaltningar och enheter som aktivt
arbetar med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet.
Länsstyrelsen Gotland har tagit fram regional statistik på jämställdhetsområdet. I användarguiden till Kön spelar roll som kom 2015 står att läsa att könsfördelningen har förbättrats
bland chefer i näringslivet, men skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är fortsatt stora
och har dessutom ökat mellan 2007 och 2013. Kvinnors ohälsotal på Gotland är högre än
mäns och högre än riksgenomsnittet för både kvinnor och män. Andelen kvinnor med
eftergymnasial utbildning på ön är högre än andelen män med motsvarande utbildningsnivå.
Kulturplanens mål om att verksamheter som stöds av Region Gotland ska beakta ett mångfaldsperspektiv rör aspekten genus och arbetet sker med hjälp av CEMR-deklarationen.
Region Gotland ska uppmana bidragsmottagande organisationer att anordna och medverka
i utbildningar i jämställdhet, efterstäva en jämn fördelning av kulturstöd, samt ska årligen
erbjuda bidragsmottagare utbildningstillfällen i jämställdhetsarbete.
Inom kultursamverkansmodellen är könsfördelningen relativt jämn, bortsett från musikområdet.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

5.3 HBTQ

Region Gotland har ett ansvar för att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga
rättigheterna. Arbetet med frågan om HBTQ-personers (homo- och bisexuella, transpersoner och queer) rättigheter sker bland annat genom att fortbilda medarbetare i dessa frågor.
Regionen har i samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län gjort en mindre kartläggning
under 2014, om levnadsvillkoren för HBTQ-personer boende på Gotland, vilken visar att
många verksamheter har kommit en bit på väg, men att det fortfarande finns en del kvar att
förbättra bland annat vad gäller bemötande och likvärdiga villkor. Sammanfattningsvis fastslås i rapporten att behov finns av synliggöranden av mångfald och brytande av normer vad
gäller sexualitet och könstillhörighet behövs överlag, att behovet av kompetenshöjning är
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stort, att skolan behöver bli bättre på att hantera frågor och situationer kopplade till kön
och sexualitet samt att mötesplatser under enkla sociala former är viktiga. Under 2015 och
2016 genomfördes en rad fortbildningstillfällen på högstadieskolor för personalen med
syfte att de ska bli tryggare i sitt bemötande. Kultur- och fritidsförvaltningen stödjer kontinuerligt projekt med HBTQ-initiativ. Kulturplanens mål om mångfaldsperspektiv rör
aspekterna könsidentitet och könsuttryck samt sexuell läggning så tillvida att dessa ska särskilt beaktas vid stödgivning till verksamheter.
5.4 Barn och unga
Barn

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Region Gotland fortsätter att
satsa på Skapande skola genom årlig ansökan hos Kulturrådet. Medlen berör elever i
årskurs F-9 inklusive grundsärskola. Skapande skola stärker samverkan mellan skolan och
det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.
Genom att årligen erbjuda ett brett utbud av gästande aktörer i skolan stimuleras de estetiska lärprocesserna och elevernas delaktighet. Regionen fortsätter att utveckla arbetssättet
med olika konstarter som redskap i skolarbetet. Intresset har gradvis ökat både från kulturaktörerna och från skolorna. Professionella kulturaktörer kan årligen lämna förslag på kulturinsats till Skapande skola.
Skapande skola på Gotland är framgångsrikt och har lyfts nationellt som ett bra exempel.
Skolans samverkan med kulturutövare på Gotland samordnas och metodutvecklas efterhand.
Ungdomar och unga vuxna

Kulturen är ett viktigt verktyg i arbetet med att uppnå mångfald, integration och jämställdhet. Ett aktivt arbete med barn och unga i dessa frågor skapar ett normkritiskt och långsiktigt socialt hållbart samhälle.
Ett brett spektra av kulturella och estetiska uttrycksmedel och upplevelser bidrar positivt
till ungas hälsa och utveckling till självständiga och kritiskt tänkande vuxna. Kulturens
främjande plats i barns och ungas vardag, i skolan och på fritiden är därför avgörande.
Även det som barn och unga själva definierar som kultur och kulturutövande, som exempelvis nördkulturer och subkulturer, ska lyftas och respekteras.
Region Gotland strävar efter att unga och unga vuxna ska ha tillgång till olika arenor för
egna kreativa uttryck där de får uppleva både professionella och unga kulturuttryck. En
annan ledstjärna är att det ska finnas goda möjligheter att ta plats i det offentliga rummet
och göra sin röst hörd.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Region Gotland prioriterar att utöver de traditionella konstformerna även stödja kulturformer som speglar barns och ungas kulturutövande. Målgruppen ungdomar och unga
vuxna är i stort behov av kollektivtrafik för att nå kulturarrangemang.
Gotland saknar ett flexibelt, tillgänglighetsanpassat centrum för unga, fria grupper, ideella
kulturaktörer och personer med funktionsnedsättning där de kan skapa och uppleva dans,
teater, musik, konst och andra kulturyttringar.
Bättre samverkan mellan kulturinstitutioner, skolor, ungdomsgårdar och studieförbund
behövs och kan uppnås genom samverkansgrupper, återkommande gemensamma arran-
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gemang och mål. Detta kan i längden skapa mer verksamhet för både aktörer och målgruppen. En synergieffekt av detta blir att mängden av framtidens kulturbärare fylls på, både i
form av utövare och konsumenter.
I prioriteringen barn och unga hamnar allt för ofta gruppen tonåringar och unga vuxna
utanför. Målgruppen 13-25 år är en mellanålder. Ett exempel är att professionella musikarrangemang ofta arrangeras i lokaler med serveringstillstånd som har en åldersgräns på 18
eller 20 år, vilket medför att majoriteten av denna grupp inte har tillgång till arrangemangen.
5.5 Bildning och utbildning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens mål för en likvärdig och tillgänglig kulturverksamhet i förskola och skola bygger på barnkonventionen och finns i de olika skolformernas
kurs- och läroplaner. I dessa uttrycks bland annat alla barns rätt till kulturupplevelser, reflektion och eget skapande samt till fler språk och uttryck. Även det demokratiska värdet av
kulturaktiviteter, för individen och samhället, framhålls. Estetik och skapande i skolan
främjar hela elevens lärande, utveckling och kreativitet.
I den gotländska kulturgarantin betonas två mål, likvärdighet och samordning. Dessa konkretiseras genom att garantin, som är ett basutbud av kulturaktiviteter, kontinuerligt ska nå
alla barn på Gotland, samt att det ska ske genom en samordnad väg in i förskola och skola.
Aktiviteterna ska inordnas i skolans ordinarie verksamhet och uppdrag och vara ett stöd i
skolans arbete. I detta betonas vikten av barns och ungas egen aktivitet, lärarnas inflytande
samt erfarenheter från kulturpedagogiskt arbete. För att säkra kvalitet, utveckling och långsiktighet är målsättningen att en utvecklad samverkan mellan skola, kulturskola och kulturaktörer sker. Arbetet med den kommande kulturgarantin utgår från mål i förskolans och
skolornas kurs- och läroplaner kombinerat med erfarenheter från kulturpedagogiskt arbete
och i dialog med personal inom förskola och skola.
Kulturgarantin ska verka som en bro mellan kulturen och skolan. Den ska i slutändan ge
eleven upplevelser, möjlighet till reflektion samt eget skapande. Insatsen sker integrerat i
skolans vardagliga arbete. Ambitionen är att erbjuda varje enskild elev professionella kulturaktiviteter varje läsår under hela skolgången. Kulturgarantin är framför allt en viktig likvärdighets- och tillgänglighetsfråga då alla barn på Gotland under skoltid genom garantin
får ett basutbud av professionella kulturaktiviteter med upplevelser, reflektion och eget
skapande.
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Skapande Skola är statliga stimulansmedel från Kulturrådet, som är till för att komplettera
redan befintlig verksamhet. Den ger möjlighet att ytterligare förstärka kultur i skolan. För
bästa kvalitet och kostnadseffektivitet samordnas insatser för Skapande Skola med kulturgarantin och kan på så sätt ge eleverna ytterligare fördjupning och bredd i kulturupplevelser
och eget skapande.
Bildning och kultur hör samman och estetik och skapande i skolan främjar allt lärande,
varför samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn är grundläggande. Kulturskolan är
en viktig samarbetspart och ett Kulturpedagogiskt centrum har en viktig samordnande
funktion. Biblioteken har en stor och viktig roll i bildningsarbetet och studieförbundens
folkbildningsarbete är mycket omfattande med åtta av landets nio förbund verksamma på
ön.
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Verksamheter inom Region Gotlands utbildnings- och arbetslivsförvaltning som har utbildning inom kulturområdet är Gotlands folkhögskola, gymnasiets estetutbildningar och
kulturskolan. Dessa har ett mycket stort antal deltagare och bär upp viktiga delar av Gotlands kulturliv då man utbildar framtidens kulturaktörer. Gymnasieskolan har ett estetiskt
program och Gotlands folkhögskola har kurser inom film, manus, foto, musik, textil och
skrivande. På folkhögskolan studerar cirka 350 deltagare de långa kurserna och cirka 700
deltar i sommarkursverksamheten. Kulturskolan, som ger frivillig undervisning i musik,
drama och dans för grund- och gymnasieskolans elever, har 1900 elever (2016). Folkuniversitetet driver Tonsättarskolan. På Gotland finns även flera privata dansskolor.
5.6 Tillgänglighet

Med begreppet tillgänglighet avser Region Gotland geografisk och socioekonomisk tillgänglighet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Regionen bedriver
ett systematiskt tillgänglighetsarbete för att personer med funktionsnedsättning ska säkras
rätten att ta del av och vara aktiva i kulturlivet. Ett kontinuerligt arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i offentliga miljöer pågår, liksom arbete
med att tillgängliggöra information, webb och IT. Region Gotland har fastställt ett system
och en struktur byggd på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Alla nämnder i regionen har tagit fram åtgärdsplaner utifrån FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De regionala kulturinstitutionerna har handlingsplaner för tillgänglighet och arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att bidra till att de nationella målen för funktionshinderspolitiken
uppnås. 13
På Gotland är en stor del av befolkningen bosatt på landsbygden och därmed beroende av
bil, kollektivtrafik eller andra färdmedel för att kunna ta del av det kulturutbud som erbjuds
i tätorter. Största delen av kulturutbudet finns i Visby, men både institutioner och fria utövare eftersträvar att förlägga delar av sin verksamhet i de gotländska socknarna. Bygdegårdar, föreningshus, biografer, lokala museer och andra typer av samlingsplatser fungerar i
praktiken som lokala kulturhus, dit gästspel, turnéer, föreläsningar och utställningar – av
både lokal och nationell karaktär – förläggs. De flesta bygdegårdar på landsbygden har tillgänglighetsanpassat sina lokaler, men flera kulturhistoriskt intressanta gårdar och kulturmiljöer har svårigheter att möta de behov som finns. I kulturminnesmärkta byggnader måste
olika värden prioriteras jämlikt. Det är alltså lika viktigt att bevara en byggnads karaktärsdrag som att se till att den uppnår en viss nivå av tillgänglighet. I Visby ställs det därför
stora krav på att vid ökad tillgänglighet i gamla byggnader planera och genomföra detta
med finess. Vidare måste kollektivtrafiken anpassa fordon för att dessa ska ta sig fram på
innerstadens gator.

13
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Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, om mänskliga rättigheter
och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. De nationella målen för funktionshinderspolitiken beslutades år 2000 i arbetet med den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” (prop. 1999/2000:79). Målen är
ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns.
Nationella
•
•
•

mål:
samhällsgemenskap med mångfald som grund
samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet
jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Inriktningen på arbetet:
•
identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning
•
förebygga och bekämpa diskriminering
•
skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.
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Kollektivtrafiken, som är ett större utvecklingsområde, begränsar många gånger framförallt
ungdomars tillgänglighet till den kultur som bedrivs i Visby och andra mindre tätorter, exempelvis på ungdomsgårdar. Även skolbarns möjligheter att åka till och från kulturarrangemang i Visby begränsas delvis.
Digitaliseringen inom kultursektorn har möjliggjort att tillgängligheten till kultur har ökat
exempelvis genom att man i högre grad kan ta del föreställningar via nätet. Kulturskolan är
en verksamhet som finns över hela ön.
Ö-läget bidrar dock till att möjligheten för alla att ta del av andra kommuners kulturutbud
är begränsad.
5.7 Regional utveckling

Interaktion mellan kultur och andra politikområden främjar samhällsutvecklingen, då det
skapar ett socialt och kulturellt kapital som kan fungera som ett kitt i den regionala utvecklingen. Positiva effekter för samhället som kan uppstå är ökad social tillhörighet samt ökad
attraktionskraft för både företagande, turism och inflyttning.
Kultur har kopplingar till näringspolitik och regional tillväxtpolitik främst genom kulturella
och kreativa näringar (KKN). Kulturdriven företagstillväxt utgår från en kärna av konstnärligt skapande, kring vilken kreativa företag byggs på i långa värdekedjor där kulturbaserade
tjänster och produkter skapas.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Bild: David Throsbys modell med kulturekonomins koncentriska cirklar (ursprungligen från 2001).
Kulturella och kreativa näringar utgår från en konstnärlig eller skapande kärna. Ett konstnärligt verk kan kommersialiseras och lämnar då kärnan och beger sig ut i kulturekonomin
där oftast andra aktörer tar över. Kulturpolitik har ansvar för att stärka kärnan. Näringspolitik ansvarar för att främja kulturella och kreativa näringar. Genom samverkan mellan kulturpolitik, näringspolitik och regional tillväxtpolitik, stärks kopplingarna mellan värdekedjans länkar.
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Kulturella och kreativa näringar på Gotland

Kulturella och kreativa näringar har stor betydelse för Gotlands attraktionskraft och kan
direkt kopplas till varumärket och den bild av Gotland som besökare har. Nedan presenteras nuläge och förutsättningar för KKN på Gotland. Utvecklingsområden för kulturella
och kreativa näringar tas upp i Hållbart tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, §xx, som
togs den xxx 2016 i regionfullmäktige.
Region Gotland har definierat nedanstående branscher inom kulturella och kreativa näringar: arkitektur, dataspel, design och formgivning, film, foto, konst och konsthantverk, kulturarv, litteratur, media, marknadskommunikation, mode, musik, teater, dans, slöjd och
hantverk samt upplevelsebaserat lärande.
Besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar på Gotland är ömsesidigt beroende, då
besöknäringens attraktionskraft till viss del bygger på KKN-företagens verksamhet, samtidigt som besökarna utgör potentiella kunder för dessa. Det finns en stor potential i att utveckla samverkan och samarbete vilket kan leda till ökad produktutveckling och paketering.
Ett exempel på integrering mellan besöksnäring och kulturella och kreativa näringar är de
specifika temaveckor som marknadsför Gotland mot olika målgrupper. Dessa är Bergmanveckan, Barnkörveckan, Almedalsveckan, Gotland chamber music festival, Crimetime Gotland, Medeltidsveckan och Gotland art week.
Region Gotland har haft kulturella och kreativa näringar som ett prioriterat område i alla
kulturplaner. En rapport från 2012 (Almi Företagspartner) visade att det finns en potential
för tillväxt och sysselsättning inom KKN på Gotland. Rapporten pekade också på att generationsväxling och attitydförändring gentemot företagande är på gång, att stödstrukturer
fortsatt behövs och att utvecklingsinsatser bör fortsätta. Rapporten fastslog också att branschen är viktig för varumärket Gotland, samt att fortsatt och utvecklat samarbete mellan
kultur- och näringslivssatsningar behövs.
Referensgrupp för fria professionella kulturskapare

År 2015 skapades en referensgrupp för fria professionella kulturskapare. Referensgruppen
syftar till att skapa ett kunskapsutbyte mellan regionen och de fria professionella kulturskaparna. Målet att gruppen ska bidra till regionens arbete med kulturutveckling, bland annat i
processen med kulturplanen. Gruppens medlemmar är verksamma inom områdena teater,
dans, musik, litteratur, konst, film, konsthantverk, spelutveckling och form och design.
Referensgruppen möts två gånger per år då man träffar representanter för kultur- och fritidsförvaltningen samt konsulenterna. Arvodering av referensgruppen sker enligt KLYS
rekommendation.
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5.8 Besöksnäring

Besöksnäringen är en stor och viktig näringsgren på Gotland. För 2015 redovisades
923 230 gästnätter och 3 200 årsanställda har sin utkomst direkt eller indirekt från de turister, konferensgäster och andra besökare som söker sig till ön. Redan 2016 beräknas besökarvolymerna öka tack vare större kapacitet både med färja och med flyg och med den nya
kryssningskaj som invigs 2018 beräknas volymerna öka ytterligare. Inspiration Gotlands
mål till 2020 är att öka antalet gästnätter och antalet resande med 20 procent och antalet
internationella gästnätter med 30 procent.
Kulturen i dess olika skepnader – Världsarvet Visby, museerna, Ingmar Bergman, de 92
medeltida kyrkorna, Gotlands museum, Medeltidsveckan, Crimetime Gotland, Gotland art
week och den samtida konsten, filmen, musiken, konsthantverket och populärkulturen –
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har tillsammans med öns säregna kulturlandskap en väsentlig del av varumärket Gotland
och är en viktig reseanledning.
5.9 Nationella minoritetskulturer

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, samer, sverigefinnar, tornedalingar och romer. På Gotland finns en låg organiseringsgrad inom dessa grupper. Region
Gotland behöver därför påbörja en uppsökande verksamhet för att stärka dialogen med
Region Gotland och med länsinstitutionerna. Region Gotland ser också ett behov av att
fortsätta sprida kunskap om minoriteternas särskilda rättigheter och det offentligas ansvar
gentemot dessa, såväl inom organisationen som mot medborgarna. Idag finns ett påbörjat
arbeta inom ramen för minoritetsspråklagstiftningen vid biblioteken vilket under kulturplanens giltighet kommer stärkas ytterligare. Lärdomar och kunskaper från detta kan även tas
om hand inom ramen för arbetet vid övriga länsinstitutioner. Den låga organiseringsgraden
innebär att arbetet under kulturplanperioden främst kommer att inriktas på att hitta strukturer för dialog och samverkan i syfte att öka minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sina kulturer inom ramen för arbetet med kultursamverkansmodellen med syftet
att bidra till att lagen om de nationella minoriteterna 14 efterlevs.
5.10 Interkulturell verksamhet

Med interkulturell verksamhet menas att individer med olika kulturell bakgrund möts och
utbyter erfarenheter och perspektiv. Kulturer betraktas som dynamiska, vilket gör dem
föränderliga och stadda i ständig utveckling. Interkulturell verksamhet understryker dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper, det vill säga möten
mellan kulturer. Detta utbyte är nödvändigt för att kulturen ska fungera som en sammanhållande och utvecklande kraft, som bidrar till att skapa samförstånd och samhörighet.
Mot bakgrund av det ökade antalet asylsökande på Gotland arbetar kultur- och fritidsförvaltningen med att erbjuda tillgängliga och meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter och att
erbjuda kontaktytor för mötet med gotlänningar. Under 2016 fattades ett inriktningsbeslut
att ansvaret för integrationsfrågornas utveckling och samordning överförs till linjen. Lokala
arbetsgrupper ska bildas i nätverksform, vilka har kontakter med civilsamhället lokalt och
ansvarar för kontakter med asylboenden och hvb-hem. I bidragsgivningen är kriterier införda som ger fördel i bedömningen om det finns integrationsperspektiv i verksamheten.
Förvaltningen har även riktat inköp av kultur så att alla oavsett språk kan delta.
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Exempel på aktiviteter som genomförts på bibliotek, ungdomsgårdar och badhus, samt
genom den regionala kulturverksamheten i form av institutioner och kulturkonsulenter är:
skyltning, språkcaféer och sagostunder på fler språk, Ny i Sverige-hyllor på bibliotek, ”Låna
en gotlänning” för samtal, språkpraktik, uppsökande musikensembler, lånekort för papperslösa, informations- och utbildningsinsatser för personal samt introduktionssamtal för
nya besökare kring regler, förhållningssätt och förväntningar på ungdomsgårdar och badhus.

14
Utdrag ur: Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, Svensk författningssamling 2009:724 till och med SFS
2010:943
3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna
lag. 4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
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6. Konst-, kultur- och näringspolitik
6.1 Konst eller kultur

Begreppen konst och kultur används ofta i samma andetag och det kan ibland vara svårt att
veta vad som avses när varje person utifrån sin bakgrund och erfarenhet har olika tolkning.
Kulturområdet har många delar och är komplext då det tangerar flera politikområden och
kan ses ur flera synvinklar. Nedanstående bild förklarar hur ”konstnärs-”, ”kultur-” och
”näringspolitik” hänger ihop, men också särskiljs.

Konstpolitik
Konstarterna
Konstområdets
förutsättningar

Kulturpolitik
Medborgarna
Allas rätt till
kultur

Näringspolitik
Regionen
Kulturens roll i
regional utveckling

Konstpolitiken utgår från de villkor och förutsättningar som råder inom konstarterna samt
hur dessa ska kunna utveckla möjligheterna att verka professionellt utifrån sitt område.
Konstpolitik kan exempelvis vara insatser som främjar förutsättningarna för professionella
kulturskapare, tillgången till arbetslokaler och publikförutsättningar. Begreppet konstpolitik
är bredare än begreppet konstnärspolitik. Med begreppet konstnärspolitik menas här politik
som endast syftar till att driva frågor om konstnärers villkor. Dock handlar det inte bara om
bild- och formkonstnärer utan konstnärer inom hela fältet, exempelvis ton-, ord- och scenkonstnärer med flera.
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Med ordet ”konst” avses i denna kulturplan konstarterna, det vill säga bildkonst, måleri,
skulptur, arkitektur, design, poesi, konsthantverk, musik, litteratur och prosa, teater, dans,
film, fotografi och tecknade serier. Konstarterna innebär gestaltning av upplevelser, idéer
och kunskap i konstnärlig form inom, exempelvis litteratur, bildkonst, musik, dans, teater
och film.
Kulturpolitiken utgår från ett medborgarperspektiv och sätter människan i centrum. Kulturpolitikens uppgift är att erbjuda en bas med kulturella mötesplatser med syfte att främja
mångfald och social sammanhållning. Kulturpolitiken ska underlätta för medborgarna att ta
del av konst och kultur och även uppmuntra till deltagande och eget skapande. Kulturpolitiken ska värna både bredd och spets och omfattar såväl amatörverksamhet som professionell verksamhet. Den breda kulturen drar sitt strå till stacken genom att den skapar sammanhållning och är identitetsskapande, vilket bidrar positivt till samhällsutvecklingen.
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Ordet ”kultur” är bredare än ”konst” och inkluderar konstarterna men även kulturarvet,
och har dessutom en än vidare betydelse som inkluderar levnads- och beteendemönster,
seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer och lagar för moraliska system samt trossystem. Kultur kan exempelvis handla om personlig bildning, estetiska uttryckssätt, ett kollektiv av människor, gruppers handlingsmönster eller ses som något pågående som ständigt
omskapas. Kultur är också de värderingar, traditioner och livsstilar som håller samman en
grupp, en befolkning eller ett samhälle i social gemenskap.
Näringspolitiken styr den regionala utvecklingen, dit delar av kulturen har självklara
kopplingar eftersom den är en del av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Främst
genom kulturella och kreativa näringar, det vill säga företag med kärnan i någon form av
konstnärlig verksamhet, men också genom att innehållet i olika kulturella, konstnärliga och
kreativa uttryck spelar en stor roll både ur ett socialt men också ekonomiskt samhällsperspektiv.
6.2 Konstens och kulturens egenvärde

Konsten och kulturen ska vara en dynamisk, utmanande, obunden och ifrågasättande kraft
med basen i yttrandefrihet och grundläggande demokratiska värden. Egenvärdet är en förutsättning för att konsten och kulturen i nästa led också ska kunna vara en resurs och ett
verktyg och som skapar mervärde.

Region Gotland driver en konstnärs- och kulturpolitik som värnar konstens och kulturens
egenvärde, stöttar den konstnärliga utvecklingen i länet och verkar för alla människors tillgänglighet till kultur. Att värna egenvärdet är en självklar utgångspunkt för att behålla och
fortsätta utveckla Gotlands attraktivitet och för att skapa ett klimat där människor känner
livskraft och är kreativa.
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6.3 Armlängds avstånd

Friheten till ett obegränsat konstnärligt uttryck är en förutsättning för det demokratiska
samhället och det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas också när det trotsar och provocerar. Principen är viktig att upprätthålla även vid olika typer av extern finansiering. Sponsring förutsätter att båda parter gynnas av ett samarbete, varför armlängden här kan vara
kortare. Samma sak gäller vid exempelvis beställning av offentlig konst.
Enligt principen ska konstnärliga och kvalitativa bedömningar inte göras av den politiska
sfären utan av sakkunniga ämnesexperter, yrkesverksamma kulturskapare och konstnärliga
ledare, exempelvis ur särskilda referensgrupper och bedömningskommittéer.
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Den regionala politiken och tjänstepersoner inom Region Gotland arbetar efter principen
om armlängds avstånd. Principen innebär att det ska finnas ett avstånd mellan offentlig
finansiär och utförare, vilket ska garantera att den konstnärliga friheten inte begränsas. Den
politiska nivån beslutar övergripande inriktning och medlens storlek, men överlåter konstnärliga val och kvalitativa bedömningar till konstnärligt ansvariga och sakkunniga.
Även i tjänstepersonledet gäller principen om armlängds avstånd, exempelvis gentemot de
kulturinstitutioner och andra verksamheter som erhåller offentligt stöd. I en liten region
som Gotland är avstånden mellan beslutsfattare och utförare ofta små, varför principen är
extra viktig att upprätthålla.
6.4 Kvalitet

Det talas ofta om att kultur ska hålla en hög kvalitet. Svårigheten är att definiera kvalitet
och att svara på frågan om hur den ska mätas. Att mäta kvalitet inom kulturens område
låter sig inte alltid göras. Inom de konstnärliga områdena kan kvalitet inte per definition
mätas utan den måste bedömas. Bedömningen, som inte nödvändigtvis delas av alla, måste
göras av personer med stor erfarenhet och kompetens inom det aktuella konstområdet.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Kvalitet kan betyda olika saker:
•

Konstnärlig kvalitet. Med en förväntat hög kvalitet i konstinstitutionernas eller
andra professionella konstnärer menas ofta en hög konstnärlig kvalitet, både i själva
framförandet som i arrangemanget i stort. Likaså förväntas en hög vetenskaplig och
pedagogisk kvalitet i de verksamheter som exempelvis ett professionellt museum
erbjuder.

•

Medskapande. I det fria kulturlivet, inom kulturföreningar och hos amatörer, är
det dock inte alltid den konstnärliga kvaliteten som är den mest väsentliga. Här kan
andra aspekter vara viktigare: lärandet och utvecklandet, det mänskliga växandet,
den sociala samvaron, tillfredställelsen i att skapa någonting tillsammans med andra.

•

För konsumenten. För konsumenten kan kvaliteten i en kulturupplevelse bestå i
den konstnärliga upplevelsen såväl som att bli sinnligt berörd. Kvalitativa konsumentvärden som social samvaro och känslan av tillhörighet och personlig utveckling ska heller inte underskattas. Den sociala dimensionen bör särskilt framhållas; vi
kan idag få tillgång till väldigt många kulturupplevelser på egen hand genom nätbaserade tjänster som erbjuds i den ens egen dator. Där förloras den gemensamma
upplevelsen som en liveföreställning kan ge.

•

Arrangörskapet. Kvalitet inom kulturens område omfattar inte heller bara själva
kulturupplevelsen. Om arrangörskapet, lokalen och marknadsföringen håller låg
kvalitet kan det påverka besökarens uppfattning om kvalitet i det konstnärliga eller
pedagogiska innehållet i arrangemanget i fråga.
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7. Internationella verksamheter och nätverk
Tack vare det internationellt kända kulturarvet och det historiskt kulturella nav som ön
varit är Gotland än idag en mötesplats där många internationella kulturaktörer möts och
samverkar. Många återkommande och tillfälliga gotländska kulturaktiviteter har en delvis
internationell målgrupp.
Internationella samarbeten bedrivs inom flera områden varav flertalet i olika branschnätverk inom Östersjöområdet, exempelvis Museums in the Baltic och Gotlandsmusikens
nätverk Jeunesses musicales international. Visbys status som världsarv medför att Gotland
är medlem i det internationella nätverket Organization of world heritage cities och Gotland
är även medlem i Hansenätverket.
En övergripande målsättning med det internationella kulturarbetet är att synliggöra den
gotländska kulturen i ett internationellt perspektiv men också att uppmuntra kulturella influenser för inspiration och påfyllnad från andra delar av världen. Region Gotland följer
och stödjer utvecklingen av internationella kontakter inom kulturområdet. Ett viktigt verktyg är att utvidga internationellt samarbete exempelvis genom EU-finansierade projekt,
vilket är ett utvecklingsområde inom regionen.
Konstnärsresidens

På Gotland finns fyra internationella konstnärsresidens, med uppgift att ta emot svenska
och internationella tonsättare, författare, översättare, filmskapare och bildkonstnärer och
erbjuda dem en kreativ vistelse som stimulans för konstnärligt skapande. De fungerar som
en internationell kulturell mötesplats i Östersjön och lockar konstnärer från världens alla
hörn att komma till Gotland för att bedriva koncentrerat konstnärligt arbete i residensmiljö.
Tre av konstnärsresidensen finansieras av statliga och regionala medel:
Visby International Centre för Composers (VICC) generar cirka tusen gästnätter genom att man
årligen tar emot runt 70 tonsättare från ett tjugotal länder. Tonsättarna är främst aktiva
inom konstmusikens område, men verksamheten är öppen för alla musikaliska genrer.
Centret erbjuder repetitions- och inspelningsmöjligheter och samarbetar brett med övriga
gotländska musikorganisationer.
Baltic Centre for Writers and Translators (BCWT) har årligen drygt 200 författare och översättare från tjugotalet nationer. Man erbjuder genom sin residensverksamhet en plattform för
professionell litteraturutveckling som är unik i sitt slag. Här skrivs och översätts en väsentlig del av östersjöområdets litteratur.
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Baltic Art Center (BAC), ett internationellt center för samtidskonst, har funnits i snart två
decennier. Man har en begränsad omfattning i sin residensverksamhet, men bedriver, med
särskilt fokus på Östersjöområdet, hög konstnärligt kvalitativ verksamhet genom projekt,
utställningar och interaktiva medier.
Den internationellt mest välkända kulturpersonligheten med gotländsk anknytning är Ingmar Bergman. Hans tidigare hem på Fårö, Bergmangårdarna, är numera ett konstnärsresidens
som drivs i privat regi för verksamma inom ett brett konstnärligt fält. Detta sträcker sig
vidare än filmens område, då konstnärer inom flera kategorier, som musik, teater, litteratur
och bildkonst, men även forskare och journalister, söker residensplats. I den närbelägna
före detta skolan har Bergmancenter etablerat en pedagogisk och museal verksamhet kring
Bergmans filmskapande, som är ett attraktivt besöksmål för internationella filmkännare och
cineaster.
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8. Samverkan
Att samverka med andra är viktigt för att bygga relationer som kan nära varandras verksamheter. Framgångsrika regioner kännetecknas oftast av väletablerade, respekterade och
varaktiga samarbeten. Nya former av mer dialog- och processorienterade samarbetsformer
har växt fram. Gotlands tillväxt och utveckling inom kulturens område bestäms och
genomförs inte av ett fåtal aktörer utan ställer krav på samarbete och samverkan mellan
inblandade aktörer, offentliga liksom privata och ideella organisationer och medborgarna.
Inom kultursektorn handlar samverkan ofta om utbudsplanering, personella och tekniska
resurser, lokaler, marknadsföring, publikarbete och producentskap, men lika ofta om idéutbyte och verksamhetsutveckling. Genom en aktiv dialog mellan samhällets aktörer förstärks
regionens utveckling. Samarbete innebär inte främst att kompromissa, utan snarare att
komplettera och stärka varandra.
Den regionala kulturplanen tar i sina ansatser för kulturens utveckling på Gotland ansvar
för att kulturutvecklingsarbetet i regionen blir hållbart utifrån de tre fokusområdenas aspekter, kulturell delaktighet, villkor för kulturskapande samt kulturdriven hållbar tillväxt och
innovation.
8.1 Kultursamverkansmodellen

Svensk författningssamling förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet från kulturdepartementet, beslutad av regeringen, definierar Statens kulturråds uppgifter. Förordningen anger hur myndigheten ska vara organiserad samt
hur ärendena ska handläggas. Den innehåller också kriterier för bidragsfördelning inom
kultursamverkansmodellen. Syftet med fördelningen av statsbidraget är enligt 4 § i förordningen är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. I förordningen (2012:515) med instruktion för Kulturrådet anges att myndigheten särskilt ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör regional kulturverksamhet. Vidare
ska Kulturrådet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv
samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet.
Kulturplanen ska enligt direktiven från Kulturrådet, i enlighet med ovan nämnda förordning, utarbetas efter samråd med det civila samhället och det professionella kulturlivet.
En definition av sektorn som brukar användas och som Region Gotland ställer sig bakom
är: ”Det civila samhället utgörs av alla de initiativ där människor går samman av fri vilja och
organiserar sig för att förbättra sin egen eller andras vardag. Engagemanget i dessa föreningar, stiftelser, kooperationer och andra sammanslutningar gör tillsammans med staten,
näringslivet och familjen samhället komplett.” För Region Gotlands del handlar samråd
med civilsamhället främst om dialoger med aktiva inom kulturföreningar.
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Region Gotland definierar fria professionella kulturskapare enligt nedan.
•
•

Personer med högskoleutbildning inom ett konstnärligt område och personer som har
motsvarande relevant kunskap.
Personer som helt eller delvis lever på sitt yrke som professionell kulturskapare och
som har ambitionen att helt leva på sitt yrke.
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Områden som ingår i kultursamverkansmodellen: 15
professionell teater-, dans- och musikverksamhet
• regional museiverksamhet
• regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
• konst- och kulturfrämjande verksamhet
• regional enskild arkivverksamhet
• filmkulturell verksamhet
• främjande av hemslöjd
Regional enskild arkivverksamhet finns inte på Gotland, varför området inte redovisas
inom kultursamverkansmodellen.
•

De regionala kulturinstitutionerna på Gotland som erhåller statligt och regionalt stöd inom
kultursamverkansmodellen är Gotlands museum, Gotlands musikstiftelse (Gotlandsmusiken), Länsteatern på Gotland, Film på Gotland och Gotlands länsbibliotek.
Kulturinstitutionerna har ett gemensamt regionalt uppdrag, vilket innebär att institutionen
inom sitt verksamhetsområde ska regionalt tillgängliggöra sin verksamhet, vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer, sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar
med konstnärlig utveckling och förnyelse och särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt
till kultur. I förekommande fall ska institutionen även tillhandahålla främjandeverksamhet
genom huvudmannaskap för kulturkonsulenter. Kulturinstitutionernas uppdrag villkoras i
ett årligt beslut om verksamhetsmedel. Inom kultursamverkansmodellen används fördelningsmodellen att systemet bygger på procentuell fördelning mellan stat och region.
Sedan 2016 pågår ett arbete med att uppdatera de regionala styrdokumenten för kultursamverkansmodellen med syfte att ytterligare tydliggöra roller och ansvar kopplat till ekonomi
och övergripande regional utveckling.
8.2 Uppföljning och ett lärande kulturutvecklingsarbete

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Den regionala kulturpolitiken ska grundas på erfarenheter och resultat från genomförda
insatser. Det är Region Gotlands ambition att uppföljning och utvärdering av mål och
genomförda insatser inom ramen för kulturplanen ska bidra till en utveckling av kulturpolitiken, regionalt och nationellt.
På nationell nivå svarar Kulturrådet för kvantitativ och kvalitativ uppföljning av kulturplanen, bland annat med syfte att skapa nationella jämförelser. Uppföljningen ska också belysa
vilken effekt kulturplanen och insatserna haft för de målgrupper den är tänkt att stödja.
Myndigheten för kulturanalys svarar för nationell utvärdering av den regionala kulturpolitiken och gör större övergripande analyser. Regionens egen uppföljning är till största delen
kvalitativ och sker genom möten då avstämning av verksamhetsplaner och mål i förhållande till beslut och kulturplan sker. Kulturplanens mål följs upp och en revidering av kulturplanen görs en gång om året, då man har möjlighet att modifiera. I revideringen redovisas
måluppfyllelsen och eventuella avvikelser rapporteras.
Därutöver ansvarar Region Gotland för uppföljning och utvärdering av det regionala och
primärkommunala kulturutvecklingsarbetet för att kunna leverera underlag till beslutsfattare.
15
I kulturplanen beskrivs fler verksamhetsområden än dessa sju, beroende på att planen är övergripande och därmed
också omfattar primärkommunal verksamhet, liksom på vissa områden även statlig verksamhet.
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8.3 Genomförande och kommunikation

Genomförandet och uppföljningen av kulturplanen ska vara styrande eller vägledande för
många olika aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med att utveckla kulturen på Gotland. Ett särskilt stort ansvar vilar dock på Region Gotland när det gäller att i praktiken
omsätta kulturplanen i konkret handling. Planen ska ge vägledning och gemensamma målbilder för planerings- och utvecklingsinsatser hos samtliga berörda kulturutvecklingsaktörer
i regionen och ge uttryck för Gotlands samlade viljeinriktning på kulturområdet.
Genomförandet av kulturplanen skapar en god grund för handlingskraft i frågor av betydelse för regionens utveckling ur ett kulturperspektiv. Det krävs en bred dialog mellan olika
intressen. Avvägningar och målkonflikter ska hanteras. Bedömningen är att en god genomförandeprocess måste involvera den politiska nivån i regionen, bygga på nationella kulturpolitiska mål och involvera så många aktörer inom kulturen som möjligt. Kulturplanen blir
i och med detta lika mycket en plattform för politisk dialog om kulturfrågor som en plan
för Gotlands utveckling inom kulturområdet. Region Gotlands roll är att samordna arbetet
med kulturplanen, att inspirera och vara en samlande kraft för kulturens utveckling, men
också att själv genomföra vissa av de prioriterade insatserna.
Kommunikation

En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att skapa kunskap om, förståelse
för och delaktighet i arbetet med långsiktig och strategisk kulturutveckling. Till kulturplanen kommer därför en kommunikationsplan att utarbetas (Bilaga 1 – Kommunikationsplan för
kulturplan Region Gotland 2017–2020). Det övergripande syftet med den är att kommunicera
det strategiska kulturutvecklingsarbetet på ett enkelt och tydligt sätt till berörda aktörer och
allmänhet.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Kommunikationen ska:
 stödja arbetet med att uppnå kulturplanens mål samt förklara samhälls- och individvärdet av att dessa uppnås,
 framhålla och visa upp det regionala kulturutvecklingsarbetet som bedrivs,
 skapa förtroende för regionens arbete med kulturutveckling genom de resultat som uppnås, samt
 politiskt förankra kulturplanen med syfte att hålla planen levande.
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8.4 Framtagandet av kulturplanen

Arbetet med framtagande av Region Gotlands tredje kulturplan startade hösten 2014 med
internt planerings- och förankringsarbete. Under 2015 genomfördes dialogmöten och politiskt beredning och under 2016 genomfördes en remissperiod och slutgiltiga politiska beslut. Kulturplanen antogs i kultur- och fritidsnämnden, beslutades av regionstyrelsen och
fastställdes av regionfullmäktige.
Våren 2015 genomfördes dialogmöten inom områdena utbildning, folkbildning, film, bio,
foto, spelutveckling, konst, konsthantverk, design, form, hemslöjd, litteratur, bibliotek,
museiverksamhet, kulturarv, kulturmiljö, scenkonst, kulturella och kreativa näringar och fria
professionella kulturskapare. Mötena annonserades ut i dagspress och målgruppen var civilsamhället, särskilt ideellt arbetande främst i kulturföreningar, och fria professionella kulturskapare. Även institutionsföreträdare, konsulenter, tjänstepersoner från relevanta områden och politiker deltog. Totalt fördes dialog med cirka 150 personer. På mötena användes
processverktyget O.P.E.R.A – en metod som fångar både den enskildes egna tankar och
gruppens. Frågeställningen som grupperna arbetade med var: Vad behöver kulturplanen innehålla för att stimulera medborgarna till ökad kulturell aktivitet?
På bildens ses exempel på resultat från ett dialogmöte där metoden O.P.E.R.A genomfördes. På just detta möte medverkade representanter från områdena konst, konsthantverk,
design, form och hemslöjd.
Mötesplatser
för skapande

Dialog

Tillgänglighet

Mer kultur i
skolan

Kvalitet

Öppen verkstad
- mötesplatser
- hantverkscentrum
Arenor för aktivt
skapande

Samordning

Tillgänglig kultur
Kulturbasar

Mer kultur i skolan
- samhällsfråga

Holistiskt perspektiv
Politisk vilja

Tillgänglighet
- socioekonomisk
- fysiska mötesplatser på hela ön
Förmedling
Tillgänglighet

Stimulera föryngring
- utbildning

Kvalitet
- utbildning
- mångfald
Konstnärlig förnyelse
Kvalitet

Kommunikation
- utbyte
- nätverk
- samverkan

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Inkludering
- eget skapande/konsumtion
- delaktighet

Utveckling och användning av konst i
off miljöer
Öka status för kulturarbetare
- varumärket Gotland

Resultatet från alla dialogmöten kunde kokas ner till nedanstående nyckelord, som i många
avseenden har legat till grund för arbetet med att skriva fram kulturplanen.
• Tillgänglighet
• Kulturhus/mötesplatser/arenor
• Politiska visioner
• Omvärldsanalys och trendspaning
• Delaktighet/samverkan barn och unga
• Kvalitet
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Dialog med civilsamhällets parter sker kontinuerligt över året och så kommer att ske även
genom kommande planperiod. Genom så kallade ”Kulturfrukostar” och ”Rum för kultur”
diskuteras teman, ofta med kortare eller längre föreläsning av inbjudna gäster för att belysa
ett ämne och få igång diskussioner och debatt. Under våren arrangerades kulturfrukostar
med tema gestaltning av offentliga miljöer i världsarvet, kulturdriven tillväxt, filmen som
tillväxtfaktor och producentskap i kultursammanhang. En näringslivsfrukost anordnades
gemensamt av näringslivsenheten och kultur- och fritidsförvaltningen där frågeställningarna
var hur kulturen och idrotten kan bidra till årets tillväxtkommun och hur man kan utöka
samarbetet med näringslivet.
Hösten 2015 startade den politiska referensgruppen sitt arbete med att staka ut fokusområden och mål. Parallellt med detta fortsatte ett antal dialogmöten med framförallt tjänstepersoner internt och externt. Totalt genomfördes cirka tio stycken större möten, bland annat
med tema folkhälsa och jämställdhet, kulturarv och kulturmiljö, konstnärliga residens, besöksnäring och tillväxt. Utöver detta fördes dialog med Riksutställningar, länsstyrelsen samt
alla kulturinstitutioner och konsulenter inom kultursamverkansmodellen, liksom med studenter vid Uppsala universitet campus Gotland och gymnasieskolans estet- och humanistelever. Under hösten träffade den politiska referensgruppen konsulenter och institutionschefer vid tre olika tillfällen, då strategier för tänkbara utvecklingsområden diskuterades.
Referensgruppen för fria professionella kulturskapare träffades vid ett tillfälle under hösten
då en workshop genomfördes tillsammans med näringslivsenheten. Temat var hur de kulturella och kreativa näringarna bidra till tillväxt på Gotland samt hur man kan skapa ett
klimat som främjar tillväxt inom kulturella och kreativa näringar.
Ytterligare ett exempel på samverkan mellan näringslivsenheten och kultur- och fritidsförvaltningen är den inspirationsdag med tema hållbar kulturdriven tillväxt som genomfördes
under hösten. Förutom föreläsare genomfördes workshop med målbilden att Gotland är en
plats som långsiktigt attraherar både kulturskapare och företag inom kulturella och kreativa
näringar.
Inspel, förslag och idéer som framkommit i alla dialogmöten och workshops har skickats
till den politiska referensgruppen för beredning, som utifrån dessa satte fokusområden och
mål.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Mellan den 15 februari och 11 april 2016 genomfördes en remissperiod som gav 30 svar.
Av dessa kom sex från andra nämnder och verksamheter inom regionen, fem från kulturföreningar, fyra från politiska partier, fyra från organisationer eller nätverk som arbetar för
kulturskapares villkor inklusive fria professionella kulturskapare, tre från regionala kulturinstitutioner och tre från kulturkonsulenter inom kultursamverkansmodellen, två från de internationella konstnärsresidensen, ett från statlig myndighet, ett från studieförbund, ett från
kyrkoväsendet, ett från kulturskribent och ett från fristående kulturinstitution.
Under perioden april, maj och juni bereddes remissvaren i förvaltningen. Två hearings
genomfördes för politiken med presentation av innehållet i kulturplanen efter remissomgången.
Region Gotlands kulturplan 2017-2020 antogs i kultur- och fritidsförvaltningen den 23
augusti (se §xxx), beslutades i regionstyrelsen den 22 september (§ xxx) och fastställdes i
regionfullmäktige den 24 oktober 2016 (§xxx).
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9. Ekonomi och budget
Region Gotlands utgifter för kultur ligger över riksgenomsnittet och möjligheterna för
medborgaren att utöva och konsumera kultur året måste anses som goda.
En stor del av kulturen på Gotland är en riksangelägenhet vilket även stärker besöksnäringen. Det statliga stödet till den gotländska kulturen är omfattande, bland annat genom antikvarisk ersättning till kyrkobyggnader och genom kultursamverkansmodellen.
Den offentliga finansieringen tillsammans med eventuella publik- och försäljningsintäkter
är sällan tillräcklig utan många aktörer måste fortlöpande söka annan finansiering för såväl
basverksamhet som tidsbegränsade projekt. Detta innebär ofta en relativt stor arbetsbelastning och kunskapen och kompetensen om bidragsskrivande är på många håll begränsad.
Många aktörer ser den alltmer projektbaserade verksamhet som blir ett resultat av extern
tidsbegränsad och styrd finansiering som både tidskrävande och som en begränsande av
den konstnärliga friheten.
Exempel på källor för finansiering av kulturverksamheter på Gotland är:
• Region Gotlands olika stöd, bland annat medel för regionala tillväxtåtgärder.
• Länsstyrelsens bidrag för värdefulla kulturmiljöer.
• Kulturrådets utvecklingsbidrag.
• Övriga statliga myndigheter, till exempel Tillväxtverket.
• Kreativa Europa, Strukturfondsprogram och övriga EU-program.
• Crowdfunding.
• Leader Gute.
• Sponsorer.
Region Gotlands stöd till kulturen sker dels genom kultursamverkansmodellen, dels i den
primärkommunala verksamheten. Totalt destineras cirka 75 miljoner till kulturella verksamheter, vilket utgör 1,6 procent av Region Gotlands totala budget.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Hur dessa resurser fördelas framgår av nedanstående två diagram:
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Fig 1. Fördelningen av resurser inom kultursamverkansmodellen enligt budget, statlig och regional finansiering 2016. Den statliga delen är knappt 54 procent (22,6 mnkr) och den regionala delen är drygt 46
procent (19,4 mnkr). Totalt fördelades 42,0 miljoner kronor.
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Av kultur- och fritidsnämndens budget om totalt 144,7 miljoner kronor destineras sammantaget 62 miljoner kronor (43 procent) till kulturområdet inklusive bibliotek. Detta innefattar alltså både regionala medel (19,4 mnkr) enligt diagrammet ovan och primärkommunala medel.
Fig 3. Kultur- och fritidsnämndens budget fördelat på verksamheter, mnkr (2016).
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Avslutning
Vi lever i en tid då många människor rör sig runt omkring i världen. Vi reser av olika anledningar. Människor reser av fri vilja för att se och upptäcka nya miljöer andra för att de
måste då de inte kan leva i den miljön de kallar hemma. I Sverige har vi den senaste tiden
mottagit en mängd människor som varit på flykt och är i stort behov av humanitära insatser. Detta har präglat landet och ställt oss alla inför nya utmaningar och möjligheter.
Ända sedan Tjelvar satte sin fot på ön har Gotland har varit en smältdegel för mångkulturalitet. Ett exempel är Hansatiden då handeln med olika Östersjöländer var stor. Ett annat
exempel är under andra världskriget då många flydde från Baltikum. Denna tid finns fortfarande i flera gotlänningars närminne och jag tror att den erfarenheten och den gemensamma historien ligger till grund för det otroliga engagemang som befolkningen på ön visat
gällande den flyktingvåg vi nu ser.
Mångfaldsbegreppet får inte bara vara ett fint ord. Det ska gestaltas på våra scener, i utställningar, i filmer, konstverk och i böcker. Alla människor ska ges möjlighet att delta i
kulturella aktiviteter, bli sedda och representerade. Här är vi inte ännu. Den heteronormativa västerländska synen råder fortsatt. Kulturens roll i denna samtid tycker jag är att utmana
de rådande samhällsnormerna, våga provocera, testa och vara innovativa. Denna roll har
varit nödvändig genom tiderna. I den tid som nu råder har den stor betydelse för att värna
om det goda samhället som bygger på en demokratisk grund. Här har kulturen en avgörande roll, kanske den viktigaste. Både i världen, i Sverige och på Gotland.

Ärendenr KFN 2016/7 Datum 2016-08-23

Maria Modig
Förvaltningsdirektör
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Elisabeth Söderbäck

Regionstyrelsen

Revidering av riktlinjer för kränkande särbehandling
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslås besluta att fastställa förslag på reviderade riktlinjer för
kränkande särbehandling i Region Gotland.

Riktlinjen för kränkande särbehandling har reviderats utifrån att det finns ett behov
av att tydliggöra vilket ansvar och skyldigheter chefer och medarbetare i Region
Gotland har att uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. I samband
med revideringen har hänsyn tagits till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift, AFS 2015:4
Organisatorisk och social arbetsmiljö, som omfattar råd och stöd vid kränkande
särbehandling.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att den reviderade riktlinjen bör antas.
Beslutsunderlag

Förslag på reviderade riktlinjer för kränkande särbehandling i Region Gotland

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning
I Region Gotland råder nolltolerans avseende kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, och trakasserier på grund av kön.
Chefer och medarbetare har alla ansvar och skyldighet att uppmärksamma och signalera vid
missförhållande eller utsatthet. Chefen har det formella ansvaret för att åtgärder vidtas.
Det är chefens ansvar och skyldighet att förebygga och vid händelse se till att kränkning
eller trakasserier omedelbart upphör. Händelsen ska alltid utredas och dokumenteras med
handlingsplan och utredningen ska avslutas på ett formellt sätt.
På arbetsplatsen ska det finnas rutiner vad som gäller vid händelse och vem man vänder sig
till.
Alla medarbetare ska ha kännedom om dessa riktlinjer.

2. Vad är kränkande särbehandling?
Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på
ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens
gemenskap. (AFS 2015:4)
2.1 Kränkande särbehandling kan uppträda i olika former, exempelvis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förtal eller nedsvärtning av en medarbetare eller dennes familj
medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller lämnande av felaktig sådan
medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande
Med medarbetare avses
uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling,
även arbetssökande,
negligering av medarbetaren
inhyrd personal, praktiförföljelse i olika former, hot och skapande av rädsla, förnedkanter eller inlånad
ringar
personal.
medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande
eller förhållningssätt
utan saklig grund förändrande av arbetsvillkor
nedsättande glåpord på grund av den utsattes eller någon annans kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuella läggning
rasistiska texter, bilder, märken eller klotter.

2.2 Sexuella trakasserier är;

Ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en medarbetare.
Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder
som är sexuellt anspelande och nedvärderande.
2.2.1 Följande beskrivning är exempel på att du är utsatt för sexuella trakasserier:

ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
• oönskad fysisk kontakt
• ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer
om utseende
• ovälkomna och nedsättande skämt om det kön du tillhör.

RS 20xx/xxxx Datum 2016-xx-xx

•
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2.3 Vilka gör det?

Trakasserierna är vanligtvis ett sätt att utöva makt. För den som trakasserar
är målet i många fall inte främst att trycka ner någon annan utan att stärka
sin egen position.
2.4 Vilka utsätts?

Vem som helst kan utsättas för trakasserier oavsett kön, socialklass eller
arbetsplats. Utstötning och utfrysning kan förekomma på alla nivåer.
2.5 Bakgrunden till kränkande särbehandling kan till exempel vara;
•
•
•
•
•
•
•

brister i organisationen av arbetet
det interna informationssystemet eller i ledningen av arbetet
för hög eller för låg arbetsbelastning eller kravnivå
omorganisation
arbetsplatser präglande av revirtänkande och konkurrens
brister i den psykosociala arbetsmiljön
i miljöer med krav på likriktning av normer och värderingar

Det är den som blir utsatt
som avgör om beteendet är
ovälkommet eller ej. Kränkande särbehandling och
sextrakasserier kan få
konsekvenser både arbetsrättsligt och civilrättsligt.

2.6 Arbetsrättsliga konsekvenser

Om utredningen visar att kränkningar har förekommit görs en arbetsrättslig bedömning.
Åtgärderna ska göras utifrån vad som föreskrivs i kollektivavtalet och lagen om anställningsskydd. Följande åtgärder kan vara aktuella:
•
•
•
•
•
•

Skriftligt klarläggande: Förtydligande av ansvar och brister
Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning
Förflyttning
Omplacering
Uppsägning
Avsked

2.7 Civil- och straffrättsliga konsekvenser

RS 20xx/xxxx Datum 2016-xx-xx

Brottsbalken (1962:700) ger ett allmänt skydd mot alla former av kränkningar. En arbetsgivare kan åläggas att betala diskrimineringsersättning samt skadestånd. Den som blivit
utsatt kan göra en polisanmälan. Detta ersätter inte arbetsgivarens utredningsansvar som
kan pågå parallellt.
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3. Att förebygga kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier
3.1 Arbetsgivarens/chefens ansvar
•
•

•
•
•

Alla medarbetare ska ha kännedom om riktlinjer gällande kränkande särbehandling.
Chefer och arbetsledare kan förebygga kränkande särbehandling genom att se sig själv
som normbildare och genom eget handlande skapa en pålitlig grund för ömsesidig dialog, kommunikation och ärlig vilja till problemlösning.
Reagera direkt om kränkande tendenser blir kända på arbetsplatsen.
Var uppmärksam på signaler och ta alltid upp frågan om eventuella
samarbetsproblem på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal.
Rekrytera omsorgsfullt och ge en god introduktion.

3.2 Medarbetarens ansvar

Ingen bör medverka till att dölja kränkande särbehandling
även om risker
för eventuella lojalitetskonflikter kan uppstå.
• Visa respekt och acceptera varandras olikheter.
• Ge socialt stöd till drabbade arbetskamrater.
• Våga ta ställning mot utfrysning och utstötning.
•

Ta hjälp av

•

Din chef/arbetsledare
eller annan överordnad

•

Fackligt ombud/skyddsombud

•

Personer du litar på och
har förtroende för (familj,
släkt, vänner)

4. Vad gör du om det inträffar?
4.1 Du som känner dig kränkt
•
•

•

•
•

RS 20xx/xxxx Datum 2016-xx-xx

•

Det är inte ditt fel om du blir utsatt för kränkning.
Acceptera aldrig att utsättas för kränkande särbehandling. Tala om klart och tydligt för
den som trakasserar dig att beteendet är oönskat och att du vill att det ska upphöra. Om
detta inte hjälper be någon annan att framföra din vilja. Det kan vara din chef, ett fackligt
ombud eller annan person som du litar på.
Uppmärksamma alltid chef/arbetsledare och skyddsombud om vad som försiggår. Om
det kränkande beteendet kommer från din närmaste chef vänd dig till närmaste överordnad chef eller HR-chef.
Sök snabbt personligt stöd hos någon du känner förtroende för, se kontaktrutan ovan.
Gör en skriftlig anmälan i RiTiSk (kan göras anonymt).
Skriv dagbok om händelserna med noga angivande av datum, klockslag,
vittnen och vad trakasseraren sade eller gjorde.
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4.2 Råd till dig som är chef/arbetsledare

Kontaktpersoner vid kränkande särbehandling
• Chefen, överordnad chef eller HR-chef har ansvar för att den uppkomna situationen utreds med hjälp av HR-konsulter och/eller företagshälsovården (FHV)
• FHV kan stödja både individen och personalgruppen
•

Stöd till chefen

•

Samråd alltid med
din HR-chef

•

Kontakta HR-konsult för
råd och stöd, 9999

4.3 Tillvägagångssätt och konkret handlingsplan
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakta alltid HR-chef eller motsvarande som beslutar om vem som
ansvarar för och håller ihop utredningen och eventuella åtgärder som
behöver vidtas.
Vidta åtgärder så att det oönskade beteendet omedelbart upphör (det
kan vara nödvändigt att tillfälligt förändra någondera partens arbetsuppgifter).
Påbörja en formell utredning med stöd av HR-konsult eller FHV.
Inplanerade återkopplingstillfällen för kontinuerlig information till
de berörda parterna om hur utredningen fortlöper.
Redovisning av resultatet av utredningen, till berörda parter samt
eventuell berörd arbetsgrupp.
Utredningen avslutas när anmälan är färdigutredd.
Fortsatt stöd och eventuella åtgärder kan behöva vidtas för berörda
medarbetare samt på gruppnivå.
Uppföljning av händelse och åtgärder (ex. efter 3, 6 och 12 månader).
Alla insatser ska dokumenteras skriftligt och sker under sekretess.

Båda parter har möjlighet att ta stöd av annan person t ex facklig företrädare, skyddsombud
eller arbetskamrat. Sträva alltid efter personliga möten – undvik telefonmöten.
4.4 Lathund utredning
•
•
•
•
•

RS 20xx/xxxx Datum 2016-xx-xx

•

Följ den plan som du och HR-chefen upprättat.
För utredningen gäller att båda parter ska bli hörda och få tillfälle att utveckla sina synpunkter.
Uppgifterna som lämnas ska skrivas ner och de inblandade ska kontrollera att det som
skrivits stämmer med deras uppfattning.
Utredningen ska endast avse det som anmälts.
Anlita HR-konsult och/eller FHV för utredningsarbetet
Handläggningen ska ske under samma sekretess som andra personalärenden.
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2 september 2016

Elisabeth Söderbäck

Regionstyrelsen

Revidering av riktlinjer för bisyssla i Region Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslås fastställa förslag på reviderade riktlinjer för bisyssla i
Region Gotland.

Riktlinjerna för bisyssla i Region Gotland har reviderats utifrån beslut taget av
regionstyrelsen 2015-03-26, RS § 80. Beslutet var föranlett av en granskning av
hanteringen av de anställdas bisyssla i regionen genomförd av PwC på uppdrag av
regionens revisorer.
Regionstyrelsen beslutade att de regionövergripande riktlinjerna skulle ses över och
kompletteras med regiongemensamma rutiner för hur besluten dokumenteras och
följs upp och det har nu genomförts.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att de reviderade riktlinjerna bör antas.
Beslutsunderlag

Förslag på reviderade riktlinjer för bisyssla i Region Gotland
Revisionsskrivelse och Revisionsrapport Granskning av de anställdas bisysslor,
februari 2015
Revisionsrapport Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor, mars
2016
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning
Region Gotland skall av allmänheten uppfattas som rättssäkert och effektivt. Det är viktigt att medborgarna har förtroende för regionens opartiskhet vid utövandet av verksamhet.
Det är viktigt med öppenhet och en återkommande diskussion om Region Gotlands syn på
bisysslor och hur sådana skall hanteras på ett korrekt sätt både ur ett arbetsgivar- och ett
medarbetarperspektiv. Det skall vara känt i organisationen att arbetsgivaren regelbundet
undersöker förekomsten av bisyssla hos medarbetarna.

2. Vad är en bisyssla?
Bisyssla regleras i AB § 8 samt Lagen om offentligt anställda (LOA) § 7.
Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller utövande av verksamhet vid sidan av
huvudanställningen i Region Gotland. Det kan till exempel röra sig om att du har enskild
näringsverksamhet, står som ägare eller delägare i aktiebolag (även icke aktivt delägande)
samt styrelseuppdrag. Fler exempel och instruktioner finns i personalhandboken (Personalhandboken/Anställning/Bisyssla).
Att inneha en bisyssla kan vara utvecklande för medarbetaren och är tillåten om den inte
omfattas av hinder som beskrivs i texten. Alla bisysslor oavsett karaktär ska anmälas till
arbetsgivaren.
Det som för en person i en befattning kan vara en otillåten bisyssla, kan för en annan i en
annan befattning vara en tillåten bisyssla.
2.1 Förtroendeskadlig bisyssla

En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens förtroende
för Region Gotland. Allmänheten skall kunna förvänta sig att ärenden handläggs sakligt
och opartiskt.
2.2 Arbetshindrande bisyssla

En bisyssla blir hindrande när den har en sådan omfattning och förläggning att den hindrar
medarbetaren från att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter.
2.3 Konkurrerande bisyssla

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2016-xx-xx

En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning i regionen erbjuder
konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens.
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla (AB § 7). Viss försiktighet bör dock iakttas beträffande uppdrag i en ideell organisation som har samröre med Region Gotland, om medarbetaren har till uppgift att fördela
pengar eller andra resurser.

3. Anmälning av bisyssla
Alla bisysslor ska anmälas i samband med anställning, vid det årliga medarbetarsamtalet
samt på förekommen anledning. Medarbetaren ska på arbetsgivarens begäran redovisa:
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Om medarbetaren har bisyssla eller inte.
Vad bisysslan består av.
I vilken omfattning bisysslan utförs.

Rätten att inhämta uppgifter får inte ske på sådant sätt att medarbetaren känner sig skyldig
att lämna uppgifter om åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat liknande hänseende.
Medarbetaren gör anmälan av bisyssla i blanketten ”Anmälan/bedömning/beslut”. Bedömning av bisysslan görs av närmaste chef. Blanketten skickas till förvaltningschef för
beslut. Förvaltningschef ansvarar för att samtliga beslut om bisysslor redovisas till nämnd
minst en gång per år.

4. Beslut om bisyssla
Arbetsgivaren avgör om och vad som är lämpligt och i vilken utsträckning bisysslor är
tillåtna.
Innan beslut fattas rörande bisysslan skall en dialog föras med medarbetaren, där arbetsgivaren kontrollerar att uppgifterna om bisysslan är riktiga, förklarar sitt motiv till ett kommande beslut samt vid arbetshindrande bisysslor föra en diskussion om omfattning och
förläggning av bisysslan.
Förvaltningschefen fattar beslut om att tillåta/förbjuda bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och diarieföras på förvaltningen.
Förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisyssla skall förhandlas med berörd facklig organisation före beslut. Beslut om förtroendeskadlig bisyssla förhandlas inte.
Vid förbud mot bisyssla bör skälig tid för avveckling ges. Hur lång tid som krävs, avgörs
från fall till fall, dock högst sex månader.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2016-xx-xx

5. Uppföljning av bisyssla
Godkända bisysslor ska årligen följas upp i medarbetarsamtalet. Uppföljningen ska dokumenteras. Vid förändring ska ny anmälan och bedömning göras, se ovan.
6. Avanmälan av bisyssla
Om en bisyssla upphör ska bisysslan avanmälas till närmaste chef i blankett ”Avanmälan
bisyssla”. Blanketten skickas till förvaltningschef som ansvarar för diarieföring och information till nämnd.

3 (4)

Region Gotland
Ledningskontoret

Riktlinjer för
bisyssla i
Region Gotland

7. Påföljder
Genom anställningsavtalet förbinder sig varje medarbetare att vara lojal mot arbetsgivaren.
Medarbetaren skall därför alltid prioritera arbetsgivarens verksamhet. Att fullgöra bisyssla
som inte godkänts av arbetsgivaren kan stå i strid med anställningsavtalet.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum 2016-xx-xx

Om medarbetaren brister i sina skyldigheter genom att inte lämna uppgifter om bisysslan
eller inte följer beslut om förbud mot bisyssla kan detta leda till disciplinpåföljd (varning
enligt AB) eller i svårare/upprepade fall till uppsägning. Bisyssla som innebär att medarbetaren missbrukar ett givet förtroende för egen vinning, kan leda till avsked.
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1.

Bakgrund

Under revisionsår 2014 genomförde PwC på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda
revisorer en granskning av hanteringen av anställdas bisysslor.
Syftet med granskningen var att bedöma om nämndernas interna kontroll avseende
hantering av anställdas bisysslor var tillräcklig. Efter genomförd granskning gjordes
bedömningen att den interna kontrollen av hanteringen av anställdas bisysslor inte var helt
tillräcklig och följande rekommendationer lämnades:






att riktlinjerna kompletteras med hur den löpande uppföljningen ska ske och hur
genomförd uppföljning ska dokumenteras
att riktlinjerna kompletteras med beskrivning av på viket sätt dokumentationen
kring de inledande och årliga medarbetarsamtal som förs, mellan arbetsgivaren och
medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla, ska dokumenteras
att rutin tas fram som tydliggör hur återrapportering av förekomsten av bisysslor,
till berörd nämnd, ska göras
att respektive nämnd överväger om uppföljning av efterlevnaden av riktlinjerna för
förekomsten av bisysslor bör ingå i nämndens internkontrollplan

Granskningen är daterad februari 2015.

1.1.

Revisionsfråga

Syftet med denna granskning är att följa upp huruvida regionen har vidtagit åtgärder med
anledning av granskningsresultat och de lämnade rekommendationerna.
Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av granskningen som genomfördes 2014?

1.2.

Revisionsmetod/Avgränsning

De rekommendationer som lämnades i samband med föregående granskning kommer att
följas upp.
I granskningen görs en jämförelse mellan regionens personalregister, Bolagsverkets register
samt regionens leverantörsregister i syfte att kontrollera om följsamheten till regionens
regelverk har förbättrats.
Granskningen avgränsas till Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Socialnämnden (SON)
och Barn- och utbildningsnämnden (BUN). Avstämningen mot externa engagemang och
tillhörande analyser kommer även att innefatta anställda med befattningen brandman på
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF).
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1.3.

Svar lämnat på revisionsrapport

Med anledning av revisorernas granskning beslutade styrelsen och flera av nämnderna att
vida en rad åtgärder i syfte att förbättra hanteringen av anställdas bisysslor. Nedan följer en
sammanställning av de granskade nämndernas beslut om åtgärder:
Nämnd

Svar

SON
(protokoll 2015-03-24)

Socialförvaltningen fortsätter efterfråga bisysslor vid de anställdas
medarbetarsamtal samt har upprättat ett tydliggörande kring hanteringen av
anmälningarna av de anställdas bisysslor. Ett register över anmälda och
beslutade bisysslor upprättas och delges på social-nämndens sammanträden.
Uppföljning av hur bisysslor redovisas läggs in i internkontrollplanen för
2015.

HSN
(protokoll 2015-03-04)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår ledningskontoret att bisysslor
efterfrågas aktivt till alla medarbetare i samband med årsbokslutet. Vid det
tillfället gör alla förvaltningar en kontroll av om medarbetarna har önskad
sysselsättningsgrad och vårt förslag är att vid detta frågetillfälle även ställa
fråga om bisyssla till medarbetarna. Fördelarna skulle vara att vi årligen ställer
frågan till samtliga medar-betare vid samma tidpunkt och därefter
dokumenterar alla anmälda bisysslor samt gör en redovisning till nämnden.
Frågan bör fortsätt-ningsvis ställas i samband med rekrytering och
nyanställning och löpande registreras i diariet och rapporteras till respektive
nämnd. Förslagsvis läggs fråga om bisyssla in i intervjumallar som används vid
rekrytering av nya medarbetare. Regionens riktlinjer behöver kompletteras
med
• att frågan ställs aktivt vid årsskiftet och att den sammanställs och
dokumenteras årligen för att sedan rapporteras till respektive nämnd om
förslaget ovan antas.
• att medarbetarsamtalsblanketten kompletteras med frågor om bisysslans
omfattning fortfarande gäller, påverkan på medarbetarens hälsa m.m.
• att det framgår hur länge en bisyssla gäller och när den ska revideras eller
ett nytt beslut krävs.
Regionens blankett för bisyssla kan med fördel kompletteras med en ingress
som beskriver varför bisysslan ska anmälas och vem som tar beslutet och hur
det följs upp och redovisas. I blanketten om anmälan om bisyssla bör
beslutsblanketten ingå istället för två separata blanketter.

BUN
(protokoll 2015-03-24)

Utifrån PwC:s rekommendationer utgår nämnden från att lednings-kontoret
kompletterar regionens riktlinjer för bisyssla med hur den löpande
uppföljningen ska ske och hur genomförd uppföljning ska dokumenteras.
Likaså när det gäller beskrivning av på vilket sätt dokumentationen kring de
inledande och årliga medarbetarsamtal som förs, mellan arbetsgivaren och
medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla, ska dokumenteras.
Uppföljning av efterlevnaden av riktlinjerna för bisyssla ska ingå i nämndens
internkontrollplan och åter-rapportering av förekomsten av bisysslor ska ske
årligen till nämnden i samband med bokslutet. Arbetsutskottet föreslog, i
enlighet med förvaltningens förslag, att förvaltningens skrivning om vilka
åtgärder som kommer att vidtas utifrån granskningen, godkänns och inges
till revisorerna.
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2.

Uppföljning av tidigare
rekommendationer

2.1.

Rekommendationer avseende regionens
rutiner/riktlinjer

Regionstyrelsen (protokoll 2015-03-26): Ledningskontoret bedömer att
utifrån de rekommendationer revisorerna lämnat bör de regionövergripande
riktlinjerna för bisysslor ses över och kompletteras med regiongemensamma
rutiner för hur besluten dokumenteras och hur de följs upp.
En genomgång av de skriftliga rutinerna/riktlinjerna (Policy för bisyssla, fastställd av
kommunstyrelsen 2005-08-25 och Riktlinjer för bisyssla i Region Gotland, daterad 200812-10 och reviderad 2011-07-13) har gjorts. Det kan konstateras att dessa inte har
uppdaterats sedan den föregående granskningen. I samtal med den av HR-direktören
utsedda kontaktpersonen i Region Gotland framgick att de regiongemensamma riktlinjerna
inte har uppdaterats, men att vissa krafttag har gjorts på förvaltningsnivå inom respektive
förvaltning i syfte att följa fastställda rutiner/riktlinjer för bisysslor. Enligt uppgift pågår
dock ett arbete med att uppdatera de kommunövergripande rutinerna/riktlinjerna för
bisysslor.

Lämnad rekommendation tidigare granskning

Vidtagen åtgärd

Att riktlinjerna kompletteras med hur den löpande uppföljningen
ska ske och hur genomförd uppföljning ska dokumenteras.

Ej vidtagen

Att riktlinjerna kompletteras med beskrivning av på viket sätt
dokumentationen kring de inledande och årliga
medarbetarsamtal som förs, mellan arbetsgivaren och
medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla, ska
dokumenteras.

Ej vidtagen

Att riktlinjerna kompletteras med beskrivning av på viket sätt
dokumentationen kring de inledande och årliga
medarbetarsamtal som förs, mellan arbetsgivaren och
medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla, ska
dokumenteras.

Ej vidtagen
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2.2.

Rekommendationer avseende intern
kontroll

De granskade nämndernas internkontrollplaner (IK-plan) för 2016 har begärts in i syfte att
granska om de innehåller kontroll av anställdas bisysslor. Resultatet redovisas i tabellen
nedan.
Förvaltning

IK-plan 2016

BUN

Av IK-planen, som uppges avse perioden 2015-2016, framgår att bisysslor
är ett granskningsområde. Det framgår dock inte genom vilken åtgärd
detta kontrolleras, vem som ska genomföra kontrollen eller hur den ska
återrapporteras.

HSN

IK-plan för 2016 ej framtagen ännu (tas enligt uppgift fram under
hösten). Vi noterar dock att uppföljning av bisysslor har gjorts inom
ramen för internkontroll 2015 (HSN 2015/2). Vidare framgår att alla
bisysslor beviljade under 2015 följs upp i samband med bokslut 2016.

SON

IK-plan för 2016 innehåller inte någon kontroll av anställdas bisysslor.
Däremot noterar vi att IK-plan för 2015 innehöll uppföljning av
anställdas bisysslor.

Lämnad rekommendation tidigare granskning

Vidtagen åtgärd

Att respektive nämnd överväger om uppföljning av
efterlevnaden av riktlinjerna för förekomsten av bisysslor
bör ingå i nämndens internkontrollplan.

Vi noterar att de granskade
nämnderna har infört
kontroll av bisysslor i
internkontrollplanen för 2015
och/eller 2016.
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3.

Verifiering

3.1.

Avstämning mot företagsengagemang

I granskningen har utdrag från personalregistret per 2015-11-05 (för HSN, BUN och SON)
och per 2015-12-16 (Brandman SBF) använts. De erhållna utdragen innehåller 6 474
anställda och samtliga har stämts av mot ett externt register för företagsengagemang
(InfoTorg). I avstämningen fanns totalt 1 124 företags-engagemang. I tabellen nedan
presenteras status för de funna engagemangen.
Företagsstatus

Antal av Träff

Aktiv

549

Ej registrerad

74

Inaktiv

498

Verksam ej företag enligt SCB

3

Totalsumma

1 124

De funna engagemangen fanns hos 938 anställda, d.v.s. vissa anställda har flera
engagemang. Fördelningen mellan de granskade nämnderna presenteras i tabellen nedan:
Förvaltning
BUN

Antal anställda med träff
270

Andel av anställda
13 %

HSN

234

14 %

SBF

68

37 %*

SON

366

14 %

Totalsumma

938

14 %

*Endast tjänstemän med befattningen brandman/brandingenjör har kontrollerats.
Av tabellen ovan framgår att andelen anställda med funna engagemang uppgår till cirka 1314 procent hos tre av de granskade nämnderna. Det är endast SBF som avviker (och utfallet
avser endast brandmän/brandingenjörer), vilket uppges bero på att många brandmän
arbetar som deltidsbrandmän, d.v.s. Region Gotland är inte deras huvudarbetsgivare (se
även avsnitt 3.4.3).

3.2.

Avstämning mot leverantörsutbetalningar

En avstämning av alla 1 124 funna företagsengagemang har gjorts mot regionens
leverantörsutbetalningar 2015. För 2015 har 47 träffar hittats, d.v.s. regionen har under
2015 gjort inköp från 47 leverantörer där någon anställd har engagemang. Sammantaget
uppgår inköpen från dessa 47 leverantörer till ca 4,8 mnkr.
Vi noterar att den leverantör som det gjorts mest inköp från är ramavtalsupphandlad av
regionen sedan november 2015. Huruvida det fanns ett ramavtal med leverantören innan
dess har inte undersökts. Inköp från denna leverantör uppgår till ca 1,7 mnkr för 2015. Den
anställda med engagemang i detta bolag är endast deltidsanställd i regionen och har därför
inte behövt anmäla bisyssla (se även avsnitt 3.4.3).
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Vi kan även se att inköp över direktupphandlingsgränsen görs från ytterligare en leverantör
där en anställd har ett engagemang (ca 0,6 mnkr). Vi kan inte se att denna leverantör är
upphandlad. Vi har dock inte utrett exakt vad som köpts från leverantören, utifrån
konteringen kan vi dock konstatera att det avser ”Köp av huvudverksamhet”.
Vidare har noterats att regionens leverantörsregister inte är komplett och att det bl.a. saknas
organisationsnummer för ett stort antal leverantörer. Detta har gjort avstämningen något
mer komplicerad och det finns risk för att vårt resultat inte är komplett.

3.3.

Kontroll av attestanter

En attestkontroll har gjorts för samtliga inköp från de 47 leverantörer där någon anställd
har ett engagemang. Det kan konstateras att ingen av de anställda själv har
mottagningsattesterat eller beslutsattesterat inköp från det företag där denne har ett
engagemang, vilket bedöms som positivt.
För 21 av leverantörerna har inköp konterats på den anställdas förvaltning (enligt kod/del
av kod). För resterande leverantörer har inköp gjorts på en annan förvaltning 1. För de 21
leverantörerna, där inköp har konterats på den anställdas förvaltning, har vi kontrollerat en
faktura per leverantör. På nio fakturor står den anställda som referens hos leverantören. I de
flesta fall handlar det om timanställda/vikarier men även om köp som gjorts när personen
inte varit anställd i regionen. Eftersom samtliga inköp har mottagnings- och
beslutattesterats av någon annan har vi valt att inte utreda detta ytterligare. Vi har dock
uppmärksammat respektive berörd förvaltning om att detta förekommer.
Genom att kontrollera konteringen av inköpen ovan har vi även noterat att det förekommer
inköp som borde ha köpts från regionens ramavtalsleverantör inom området.

3.4.

Följsamhet till regelverk

Enligt regionens riktlinjer ska arbetstagaren på begäran anmäla bisyssla och lämna in de
uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Varje chef har ett ansvar
att i förekommande fall utreda om en medarbetare har bisysslor som uppfyller någon eller
några av kriterierna: förtroendeskadlig, arbetshindrande och/eller konkurrerande. I
samband med nyanställning ska regionen inhämta uppgifter om eventuella bisysslor vid
anställningstillfället eller vid ett medarbetarsamtal. Enligt riktlinjerna ska medarbetaren
fylla i och anmäla sin bisyssla på blanketten ”anmälan/bedömning”.
För att kontrollera följsamheten till ovanstående riktlinjer har ett stickprov gjorts. Uppgifter
om huruvida en anställd har anmält bisysslan enligt gällande rutin har begärts in för 40
anställda, där vi funnit ett företagsengagemang. Svaren redovisas nedan, per nämnd.

3.4.1.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Anmälan för åtta anställda efterfrågades på BUN, se tabell nedan:
Kommentar från regionen
Anmäld och registrerad bisyssla.
Ej anmäld

Antal
2
1

Kommentar PwC
Den som inte anmält bisyssla innehar tre
engagemang, varav två är aktiva.

1

När regionen tar beslut om bisysslan är tillåten eller inte måste den närmaste chefen ta hänsyn till
hela regionens intresse och inte bara den enskilda verksamhetens, enligt riktlinjerna.
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Anställning avslutad i Region Gotland
Totalt

5
8

I den tidigare granskningen efterfrågades anmälan för åtta anställda. Ingen anmälan kunde
då uppvisas för någon av bisysslorna.
Utifrån ovanstående verifiering konstateras att fler bisysslor har anmälts idag, jämfört
föregående granskning. Det kan konstateras att det fortfarande finns bisysslor som inte
anmälts.

3.4.2.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

Anmälan för femton anställda efterfrågades på HSN, se tabell nedan:
Kommentar från regionen

Antal

Kommentar PwC

Anmäld och registrerad bisyssla.

3

Ej anmäld

3

Pensionär som jobbar extra/timanställd

3

Anställning avslutad i Region Gotland

3

Engagemangen avser "vilande företag"

3

Totalt

De tre anställda som inte anmält
bisyssla har två engagemang per
anställd. Samtliga är aktiva.
De tre anställda som uppges vara
pensionärer som jobbar
extra/timanställd har två
engagemang per anställd. Samtliga
förutom ett är aktiva. Ett av företagen
finns i regionens leverantörsregister
och under 2015 har inköp gjorts för
280 tkr från företaget. Köpet har
konterats på kontot för ”Läkar/vårdkonsulter”.

15

I den tidigare granskningen efterfrågades anmälan för åtta anställda och då kunde ingen
anmälan uppvisas för någon av bisysslorna. Det som uppgavs vara orsak till detta var bl.a.
att medarbetaren själv inte ansåg sig ha en bisyssla, att anmälan gjorts till närmaste chef
utan att detta dokumenterats, att det var maka/make som driver företag, att medarbetaren
endast registrerats i bolaget eller att bolaget har varit vilande.
Utifrån ovanstående verifiering konstateras att fler bisysslor har anmälts idag än vid
föregående granskning. Det kan konstateras att det fortfarande finns bisysslor som inte
anmälts.

3.4.3.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Anmälan för femton anställda efterfrågades på SBF, se tabell nedan:
Kommentar från regionen
Anmäld och registrerad bisyssla.
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Arbetar som deltidsbrandman, d.v.s. Region
9
Gotland är inte deras huvudarbetsgivare.
Uppdraget som brandman uppges vara en
bisyssla.
Totalt
12
Eftersom motsvarande urval inte ingick i den förra granskningen kan vi inte göra någon
jämförelse.

3.4.4.

Socialnämnden (SON)

Anmälan för fem anställda efterfrågades på SON, se tabell nedan:
Kommentar från regionen

Antal

Kommentar PwC

Ej anmäld

2

Anställning avslutad i Region Gotland
Arbetar som ledsagare/kontaktperson, d.v.s.
Region Gotland är inte deras
huvudarbetsgivare. Arbete som
ledsagare/kontaktperson uppges vara bisyssla.

1
2

Totalt

5

De tre anställda som inte anmält
bisyssla har två engagemang per
anställd, varav ett aktivt och ett
inaktivt engagemang.

I den tidigare granskningen efterfrågades anmälan för åtta anställda och då kunde ingen
anmälan uppvisas för någon av bisysslorna. Det kan konstateras att det fortfarande finns
bisysslor som inte anmälts.
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4.

Sammanfattning

Utifrån genomförd granskning kan det konstateras att inga åtgärder har vidtagits utifrån de
tre rekommendationer som lämnades vid föregående granskning avseende uppdatering av
regionens riktlinjer/rutiner. Enligt uppgift pågår dock ett arbete med att uppdatera de
kommunövergripande rutinerna/riktlinjerna för bisysslor.
Vidare kan det konstateras att de i de granskade nämnderna finns ett stort antal
engagemang, varav 549 är aktiva. Regionen under år 2015 gjort inköp från 47 av dessa
leverantörer. Inköpen uppgår till ca 4,8 mnkr. En kontroll av attesterna för samtliga inköp
från dessa 47 leverantörer visar att ingen av de anställda med engagemang själv har
mottagningsattesterat eller beslutsattesterat inköpen. Däremot kan det konstateras att
inköp från 21 av leverantörerna har konterats på den kod/koddel som motsvarar den
anställdas förvaltning.
En verifiering ger indikation på att fler anställda har anmält bisyssla enligt gällande rutin
jämfört med föregående granskning. Det kan dock konstateras att det fortfarande finns
bisysslor som inte anmälts.

Mars 2016
Region Gotland
PwC

10 av 11

Uppföljning av regionens hantering av anställdas bisysslor

2016-04-11

Sofia Nylund

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare

Mars 2016
Region Gotland
PwC

11 av 11

Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2015-02-06

Anr

2015 -(J2- 1 0
REGION GOTLAND

Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Bisysslor
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört en granskning av hanteringen av de anställdas bisysslor. Granskningen
syftar till att bedöma om nämndernas interna kontroll avseende hantering av
anställdas bisysslor är tillräcklig.
Efter genomförd granskning gör PwC bedömningen att hanteringen av anställdas bisysslor inte är helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att:
•

Det finns ändamålsenliga riktlinjer avseende hur bedömning av bisysslor skall göras. Däremot framgår det inte av riktlinjerna hur dokumenten ska samlas in och återrapporteras till nämnden.

•

Det saknas system och rutiner som tydligt beskriver på vilket sätt det
inledande och årliga medarbetarsamtalet som förs mellan arbetsgivaren
och medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla, ska genomföras
och dokumenteras.

•

Det har vid verifiering endast funnits ett fåtal skriftliga anmälningar
och beslut avseende bisysslor, vilket indikerar att förekomsten av bisysslor inte anmälts enligt riktlinjerna.
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Sammanfattande revisionell
bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört
en granskning avseende hanteringen av de anställdas bisysslor.
Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas interna kontroll avseende
hantering av anställdas bisysslor är tillräcklig.
Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen av hantering av
anställdas bisysslor inte är helt tillräcklig.
I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som redovisas i avsnitt 4.
Efter genomförd granskning rekommenderar vi följande:
•

att riktlinjerna 1 kompletteras med hur den löpande uppföljningen ska ske och
hur genomförd uppföljning ska dokumenteras.

•

att riktlinjerna kompletteras med beskrivning av på viket sätt
dokumentationen kring de inledande och årliga medarbetarsamtal som förs,
mellan arbetsgivaren och medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla, ska
dokumenteras.

•

att rutin tas fram som tydliggör hur återrapportering av förekomsten av
bisysslor, till berörd nämnd, ska göras.

•

att respektive nämnd överväger om uppföljning av efterlevnaden av
riktlinjerna för förekomsten av bisysslor bör ingå i nämndens
internkontroll plan.

1

Regionens hantering av bisysslor regleras i dokumentet riktlinjer för bisyssla i Region Gotland antagen
2008-12-20 och därefter reviderad 2011-07-31. Dokumentet återfinns i regionens personalhandbok.
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Inledning

1.

1.1.
Bakgrund
Regler om offentliganställdas bisysslor finns i allmänna bestämmelser (AB 05), Lagen
om offentlig anställning (LOA) och kommunens egna riktlinjer 2 •
Av ovanstående regelverk framgår att verksamheten måste utövas på ett sådant sätt
att allmänhetens förtroende för kommunen och dess anställdas oberoende och
integritet inte kan ifrågasättas. Arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagaren att utöva
bisyssla om denna anses vara ett hinder för arbetsuppgifterna, kan påverka
arbetstagarens handläggning av ärenden eller konkurrerar med arbetsgivarens
verksamhet. Som grundprincip gäller att bisyssla är tillåten. Medarbetare ska på
begäran anmäla bisyssla och lämna uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för
bedömning av bisysslan. Uppgiftsskyldigheten omfattar alla slags bisysslor.

1.2 Syfte, revisions.fråga och kontrollmål
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:
Är nämndernas interna kontroll avseende hantering av anställdas bisysslor
tillräcklig?
Följande kontrollmål ska besvaras inom ramen för denna granskning:
•
•
•
•

Det finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor.
Det finns ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas
bisysslor.
Regelverket för anställdas bisysslor efterlevs.
Det sker regelbundna genomgångar med de anställda rörande regelverket
avseende bisysslor.

1.3 Revisionsmetod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom förfrågan hos Bolagsverket om anställda i
respektive bolags personalregister finns registrerade som funktionärer 3i företag
enligt handels- och föreningsregistret och aktiebolagsregistret. Därefter har en
skriftlig förfrågan gjorts hos respektive förvaltningsledning om deras kännedom om
bisysslor bland de anställda.
Bedömningen av om den interna kontrollen är tillräcklig har gjorts i följande tre nivåer; i
allt väsentligt tillräcklig, inte helt tillräcklig eller inte tillräcklig.
Rapport har varit föremål för faktaavstämning vid samtliga granskade förvaltningar.

2

Regionens hantering av bisysslor regleras i dokumentet riktlinjer för bisyssla i Region Gotland antagen
2008-12-20 och därefter reviderad 2011-07-31. Dokumentet återfinns i regionens personalhandbok.
3
Funktionär är ett samlingsord för samtliga personer/företrädare som är registrerade i olika
bolagsformer.
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Regionens riktlinjer

2.

Regionens hantering av bisysslor regleras av riktlinjer för bisyssla i Region Gotland
antagen 2008-12-20 och därefter reviderad 2011-07-13.
Bisysslor avser verksamhet som bedrivs vid sidan av det ordinarie arbetet men som
inte är hänförligt till privatlivet. Bisysslor är i sig inte något som arbetsgivaren
motsätter sig förutom då bisysslor kan sorteras under följande kategorier:
•

Förtroendeskadliga bisysslor

•

Arbetshindrande bisysslor

•

Konkurrerande bisysslor

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas
normalt inte som bisyssla.

Förtroendeskadliga bisysslor
Förtroendeskadliga bisysslor kan bland annat avse olika jävsfrågor eller om en
medarbetare har intressen i företag som anlitas av regionen där medarbetaren själv
kan vara med och påverka beslut vid upphandling. Det kan även avse om en läkare
har uppdrag åt ett läkemedelsföretag och samtidigt skriver ut recept till patienter.
Enligt riktlinjerna får ingen bisyssla utföras av en medarbetare där det ger inryck att
regionen medverkar i verksamheten. Som till exempel att en medarbetare hänvisar
till sin anställning eller annan marknadsföring där det kan framstå att regionen står
bakom aktiviteten eller till och med rekommenderar den.

Arbetshindrande bisyssla
En arbetshindrande bisyssla avser att medarbetare påverkar möjligheterna att bland
annat kunna utföra en god arbetsprestation under sin arbetstid. Det avser bland
annat möjlighet till att byta schema eller övertidsarbete.
Detta kan avse att medarbetaren innehar arbete hos annat landsting, kommun eller
annat företag eller även i egen firma.

Konkurrerande bisyssla
En konkurrerande bisyssla kan bland annat avse om medarbetaren har en syssla i en
verksamhet som erbjuder samma utbud inom samma kundkrets som regionen.
Enligt regionens riktlinjer är det förbjudet att ha en bisyssla som innebär ett
ägarintresse i en konkurrerande verksamhet oavsett bolagsform. Förbudet avser även
de fall där medarbetaren har uppdrag som styrelseledamot, revisor eller utför
konsultuppdrag i detta bolag.
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Vid de tillfällen då regionen inte kan erbjuda medarbetaren en full sysselsättning kan
tillåtelse av arbete i konkurrerenade verksamhet godkännas av närmaste chef. Dock
godkänns vanligtvis inte tjänstledighet för att arbeta i konkurrerande verksamhet.

Anmälningsskyldighet
2.1.
Arbetstagaren ska på begäran anmäla bisyssla och lämna in de uppgifter som
arbetsgivaren anser behöva för bedömning av bisysslan. Varje chef har ett ansvar att i
förekommande fall utreda om medarbetare har bisysslor som uppfyller någon eller
några av de kriterier som nämnts ovan (förtroendeskadlig, arbetshindrande och/eller
konkurrerande).
I samband med nyanställning ska regionen inhämta uppgifter om eventuella bisysslor
vid anställningstillfället eller vid ett medarbetarsamtal. Enligt riktlinjerna ska
medarbetaren fylla i och anmäla sin bisyssla på blanketten "anmälan/bedömning".
När regionen tar beslut om bisysslan är tillåten eller inte måste den närmaste chefen
ta hänsyn till hela regionens intresse och inte bara den enskilda verksamhetens.
2.2.
Beslut om bisysslor
Innan beslut om förbud mot bisyssla sker ska det ske en dialog med medarbetaren
samt samråd med personalfunktionen/förvaltningschefen för beredning och ett
slutligt ställningstagande.
Beslutet från förvaltningschefen om bisysslan är tillåten eller ej ska vara skriftligt och
diarieföras på förvaltningen. Om beslutet avser en förtroendeskadlig bisyssla är det
inte öppet för förhandling. Dock ska beslutet om det avser ett förbud mot
arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla förhandlas med berörd facklig
organisation.
Om ett beslut fattas att bisysslan ej är tillåten ska skälig tid för avveckling tas fram,
dock högt 6 månader.

Bedömning
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionen i allt väsentligt har ett
ändamålsenligt regelverk avseende hantering av anställdas eventuella bisysslor.
Utifrån riktlinjerna noterar vi att ansvarig chef har ett ansvar att informera enskilda
medarbetare om deras anmälningsskyldighet. Vi anser dock att riktlinjerna bör
kompletteras med system och rutiner som tydligt beskriver på viket sätt
dokumentationen kring de inledande och årliga medarbetarsamtal som förs, mellan
arbetsgivaren och medarbetaren avseende förekomsten av bisyssla ska
dokumenteras. Vidare anser vi att det även bör framgå hur den löpande
uppföljningen ska ske. Det är även viktigt att nämnden informeras om förekomsten
av bisysslor och att det av riktlinjerna framgår på vilket sätt detta ska ske.
För att möjliggöra en uppföljning är det angeläget att genomförda uppföljningar
dokumenteras på lämpligt sätt så att det finns en spårbarhet i att denna uppföljning
de facto genomförts.
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3.

Granskningsresultat
Avstämning mot Bolagverkets register

Per 2014-05 var det 6 533 anställda i Region Gotland, fördelade på följande
anställningsformer:
Anställningsform
Tillsvidareanställd
Visstidsanställd
Provanställd
Totalt

Antal
5687
834
12
6533

Tabell 1. Antal anställda

Av de tillsvidareanställda har ett urval av personalkategorier valts ut för kontroll och
ingått i denna granskning. Av totalt 6 533 anställda har 1 603 kontrollerats mot
aktiebolagsregistret samt handels- och föreningsregistret hos Bolagsverket. Urvalet
motsvarar knappt 25 procent av alla anställda i kommunen. Majoriteten av urvalet
består av tillsvidareanställda medarbetare.
I tabellen nedan framgår antal träffar i bolagsregistret.
Antal
Aktiv
Inaktiv

165
58

Avregistrerad
Konkurs/fusion
Bostadsrättsförening (BRF)
Totalt

130
21
58
432

Tabell 2. Antal träffar i bolagsregistret

Av de 165 aktiva bolagen avser 16 anställda som genom sin befattning i regionen även
har styrelse eller ledningsuppdrag i annat företag. I tabellen nedan framgår
fördelningen av aktiva företag och antal individer/medarbetare per förvaltning som
varit föremål för vår granskning.

Teknikfcirvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5
7

Antal
individer
/ mc<larhclarc
4
5

Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och
utbildningsförvaltningen

5
44

5
38

Förvaltning
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Antal aktiva
företag

Antal verifierade
indhider
/ mcdarhctarc
4
5
5
8
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Totalt

17

11

8

31
9

29
8
3
31
134

8
8

6

41
165

3
8

57

Tabell 3. Aktiva bolag per förvaltning

Efter eliminering av avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar
kvarstår totalt 165 träffar på de anställda som ingått i vår granskning.
Bakom de 165 träffarna finns 134 anställda, det vill säga en anställd har flera
registrerade bolag. Av de anställda har vår verifiering omfattat 57 anställda.
I avsnitt 3.1.1. till och med 3.i.9. redovisas antalet träffar per förvaltning samt
exempel på funna bisysslor som skulle kunna klassas som konkurrerande bisyssla
utifrån förvaltning eller den anställdes befattning.

Teknikförvaltningen

3.1.l .

På teknikförvaltningen finns vid granskningstillfället 261 anställda. Av dessa har 52
anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 20 procent av de
anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har
eliminerats kvarstår 5 aktiva bolag. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har
bolagen bl.a. följande verksamhet:
•

Bolaget ska utöva lossnings-, lastnings- och transportarbeten. Även
fastighetsförvaltning.

•

Försäljning av el- och vvs-material, el- och teleinstallationer, handel med
värdepapper.

•

Bolaget skall driva bar och cafä samt matförsäljning

•

Föremålet för bolagets verksamhet är butikshandel med i huvudsak kläder,
accessoarer, tidskrifter och böcker.

•

Besiktning och injustering av ventilationssystem.

I två av de aktiva bolagen har medarbetaren på regionen en ordförande/VD-roll.
Det är 4 personer som har engagemang i 5 av de aktiva bolagen (det vill säga en
person är registrerad i två av bolagen). I vår verifiering har vi efterfrågat anmälan och
beslut för dessa personer. Teknikförvaltningen återkopplar med 3 av 4 av de
efterfrågade blanketterna. Gällande den fjärde blanketten har medarbetaren enligt
uppgift inte anmält bisysslan.
Vi granskningstillfället fanns totalt 15 godkända bisysslor vid förvaltningen.
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I intervju framkom att teknikförvaltningen gjort en genomgång av aktuella bisysslor
under 2012, det vill säga i samband med att förvaltningen startade. Efter det har inga
ytterligare genomgångar genomförts. Ansvariga chefer påminns dock att årligen ta
upp frågan med medarbetarna.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på teknikförvaltningen inte är helt tillräcklig.
Vi bedömer att förvaltningen till viss del arbetar enligt regionens riktlinjer avseende
bisysslor. Teknikförvaltningen genomförde en total genomgång av bisysslor under
2012 samt uppger att ansvariga chefer årligen tar upp frågan med medarbetarna.
Dock saknas dokumentation av resultatet av dessa genomgångar, vilket gör att vi ej
kan uttala oss om utfallet stämmer mot jämförelsen mot bolagsverket.
Det är dock positivt att det för tre av fyra anställda fanns detta dokumenterat på den
särskilda blanketten.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

Samhällsbyggnads.förvaltningen
3.1.2.
På samhällsbyggnadsförvaltningen finns vid granskningstillfället 168 anställda. Av
dessa har 36 anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 21
procent av de anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 7 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
•

Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom bygg- och anläggnings- sektorn samt
därmed förenlig verksamhet Äga och förvalta fastigheter.

•

Äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.

•

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara konstnärlig verksamhet i bild och
skrift och därmed förenlig verksamhet.

•

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gotlands län meddela
direkt försäkring av risker hänförliga till grupper och klasser av
skadeförsäkring

•

Föremålet för bolagets verksamhet är bedrivande av byggnadsentreprenad,
köp och försäljning av fast egendom och värdepapper.

En medarbetare i de aktiva bolagen har en ordförande/VD-roll.
Det är 5 personer som har engagemang i 7 av de aktiva bolagen (det vill säga två
personer är registrerade i vardera två bolag). I vår verifiering har vi efterfrågat
anmälan och beslut för dessa 5 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen
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återkopplade med 1 blankett som godkänts av överordnad chef. Bisysslan i detta fall
avser förvaltningschefen och godkännande har givits av regiondirektören vilket
överensstämmer med riktlinjerna.
En av medarbetarna (nyanställd) hade vid granskningstillfållet en bisyssla som inte
anmälts. Motivet var att medarbetaren var nyanställd och avregistrering gjordes
under vår granskning.
Förvaltningen uppger att 2 personer har verksamheter som de själva uppger saknar
ekonomiska transaktioner, att bolaget inte är i drift och att anmälan inte behöver
göras trots att bolaget är registerat som aktivt. För 1 person uppges att det saknas
anmälan, vilket enligt uppgift kommer att begäras in.
Vi granskningstillfållet fanns totalt 17 godkända bisysslor vid förvaltningen.
Enligt uppgift arbetar förvaltningen utifrån regionens riktlinjer. Enligt rutinen tas
frågan om bisyssla upp vid det årliga medarbetarsamtalet. I det skedet gör ansvarig
chef bedömningen om det anses vara en bisyssla. Om det enligt chefen bedöms vara
en bisyssla fylls blanketten i och förvaltningschefen får göra ytterligare en
bedömning.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på samhällsbyggnadsförvaltningen inte är helt tillräcklig.
I vår verifiering har vi noterat brister avseende hantering av bisysslor. I enlighet med
riktlinjerna tar de ansvariga cheferna årligen upp frågan med medarbetarna i sin
förvaltning. Däremot dokumenteras inte detta skriftligen utan medarbetaren får
muntligt besked från ansvarig chef. Om förvaltningen har gjort en insats för att fånga
upp eventuella bisysslor framgår ej.
Vidare visar verifieringen att endast 1 av 5 efterfrågade dokument avseende anmälan
och beslut finns hos förvaltningen, vilket indikerar att rutinen inte efterlevs i alla
delar.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

3.1.3.

Kultur- och fritidsförvaltningen

På kultur- och fritidsförvaltningen finns vid granskningstillfållet 136 anställda. Av
dessa har 27 anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 20
procent av de anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 5 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
•

Journalistisk verksamhet.

•

Bolaget ska bedriva bygg och byggkonsulting.
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•

Bolaget ska bedriva följande verksamhet att investera i svensk och utländsk
spelfilm och TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig
verksamhet.

•

Produktionsverksamhet inom film, illustration, seriekonst och webbdesign.

•

Bolaget producerar upplevelser på Gotland. Klättring, mountainbike, firning
och andra friluftsrelaterade aktiviteter. Bolaget riktar sig både mot
privatpersoner och mot bolag.

Det är 5 olika personer som har engagemang i de 5 aktiva bolagen. Kultur- och
fritidsförvaltningen återkopplade med anmälan och beslut för 1 av de 5
medarbetarna.
För en av personerna saknas anmälan och beslut helt och hållet. För en av
medarbetarna avser engagemanget ett styrelseuppdrag i ett av regionens bolag och är
kopplat till medarbetarens befattning i regionen. Detta bedöms inte vara någon
bisyssla.
För två av medarbetarna saknas anmälan och beslut med motivet att förvaltningen
muntligt gjort bedömningen att det inte handlar om en bisyssla. Den ena
medarbetaren har ett bolag som enligt medarbetaren har varit vilande. Därför saknas
anmälan och beslut och den andra medarbetaren har en anställning på 50 procent
hos regionen. Bolagets art gör att det inte bedöms som konkurrerande.
Cheferna är informerade om deras ansvar att ta upp frågan vid en nyanställning och
det årliga medarbetarsamtalet. Dock finns det i dagsläget ingen rutin för hur de
centralt ska samla blanketterna på kulturförvaltningen för att få en helhetsbild av att
samtliga bisysslor har hanterats korrekt. Under granskningens gång har kultur- och
fritidsförvaltningen påbörjat ett arbete för att förbättra denna rutin.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på kultur- och fritidsförvaltningen inte är helt tillräcklig.
I vår verifiering har vi noterat brister avseende hantering av bisysslor. Det saknas en
rutin i förvaltningen som säkerställer en helhetsbild av inkomna blanketter. Vidare
visade verifieringen att det saknas blanketter. Dock noterar vi att i två fall har kulturoch fritidsförvaltningen fattat beslut om att engagemanget inte avser en bisyssla.
Beslutet har däremot inte dokumenterats.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.
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Barn- och utbildnings.förvaltningen
På Barn- och utbildningsförvaltningen finns vid granskningstillfället 1709 anställda.
Av dessa har 342 anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca
20 procent av de anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 44 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
•

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara restaurang, cafä, catering (flera
bolag).

•

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning,
hotell- och vandrarhemrörelse samt värdepappershantering (flera bolag).

•

Bedriver fårproduktion, honungsproduktion och gårdsförsäljning.

•

Kursverksamhet, textilproduktion, utbildningsutveckling inom film, textil,
bild, drama.

•

Teaterverksamhet (flera bolag).

•

Bolaget ska bedriva friskvård, idrotts- och vandrarhemsrörelse samt skol- och
utbildningsverksamhet.

Två medarbetare av de aktiva bolagen har en ordföranderoll.
Av de 44 aktiva bolagen ovan har vi efterfrågat blanketter från 8 medarbetare med
registrerade engagemang. Barn- och utbildningsförvaltningen har inte återkopplat
med någon blankett för dessa. Motivet anges vara att det inte har inkommit någon
skriftlig anmälan från någon av dessa medarbetare till ansvarig chef eller
förvaltningen.
Enligt uppgift är det länge sedan förvaltningen gjorde en genomgång av befintliga
bisysslor hos medarbetarna. I dagsläget finns det totalt 7 aktuella anmälda bisysslor
som blivit bedömda och godkända av förvaltningschefen. I samband med
granskningen har barn- och ungdomsförvaltningen informerat ansvariga chefer om
att förbättra arbetet med att efterfölja regionens riktlinjer.
Inom barn- och ungdomsförvaltningen har de som rutin att ta upp frågan om
bisysslor på det årliga medarbetarsamtalet. Ansvarig chef bedömer under samtalets
gång om det är en tillåten bisyssla eller ej. Om bisysslan anses som tillåten har det
inte gjorts någon skriftlig anmälan eller bedömning och därför finns det inte heller
någon skriftlig bedömning från förvaltningschefen. Detta kan förklara bristen på
inkomna anmälningar om bisyssla från medarbetarna.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på barn- och utbildningsförvaltningen inte är helt tillräcklig.
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Brister i barn- och utbildningsförvaltningens hantering avseende bisysslor har
noterats. I enlighet med riktlinjerna uppger förvaltningen att de ansvariga cheferna
årligen upp frågan med medarbetarna i sin förvaltning. Dock görs ingen
dokumentation av detta, utan medarbetaren får ett muntligt besked från ansvarig
chef.
Med hänsyn till att förvaltningen inte hade någon blankett för de registrerade bolagen
vi har granskat och det enligt nuvarande rutin inte sker någon dokumentation är det
sannolikt att det finns ytterligare bisysslor där dokumentation saknas.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
På Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen finns vid granskningstillfället 401
anställda. Av dessa har 80 anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket
motsvarar ca 20 procent av de anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 17 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
•

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot
företagsekonomi, redovisning, bokslutsarbeten och bokföring samt
konsultverksamhet med avseende på företags organisation och utveckling
(flera bolag).

•

Tränings- och konsultverksamhet inom kost och motion.

•

Bolaget ska projektera, bygga samt idka elproduktion och elhandel med egna
och/eller inhyrda vindkraftverk.

•

Bolaget ska bedriva psykoterapeutiska tjänster innefattande bl a
krishantering, rehabilitering genom personliga samtal.

Av de 17 aktiva bolagen ovan har vi efterfrågat blanketter från 8 medarbetare med
registrerade engagemang. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har
återkopplat med en blankett för dessa.
Personen som har anmält sin bisyssla har lämnat in blankett 2 gånger, 2013 och 2014.
Bedömning har gjorts för 2013 men inte för 2014. Under granskningens gång uppger
förvaltningen att en bedömning har gjorts även för 2014 och bisysslan har blivit
godkänd.
I november 2014 har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 6 anmälda och
godkända bisysslor samt 3 stycken som har inkommit från medarbetare och väntar på
bedömning. Enligt uppgift rapporterar förvaltningen godkända bisysslor till
nämnden, vilket styrks genom protokoll från februari samt oktober 2014.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har som rutin att ge information till
medarbetaren vid den förvaltningsgemensamma introduktionsträffen. Vidare har de
en stående punkt under medarbetaresamtalet att informera och diskutera
förekomsten av bisyssla hos medarbetaren. Utöver det har gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen skickat ut ett mail till medarbetarna där de begärt in
uppgifter om bisysslor. Det skedde under våren 2013 samt sommar/hösten 2014. Vi
har inte inom ramen för denna granskning inte tagit dela av resultatet av detta.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inte är helt tillräcklig.
I enlighet med riktlinjerna informerar förvaltningen sina medarbetare om deras
anmälningsplikt vid ett gemensamt tillfälle. Vidare rapporterar förvaltningen de
godkända bisysslorna till nämnden ett par gånger per år. Däremot saknas en
sammanställning över samtliga anmälda bisysslor.
Brister har framkommit i vår verifiering, då vi endast erhöll 1 av 8 efterfrågade
blanketter. Resultatet indikerar att det är sannolikt att det förekommer fler bisysslor
än vad som anmälts till förvaltningen.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

3.1.6.

Socialförvaltningen

På Socialförvaltningen finns vid granskningstillfället 1861 anställda. Av dessa har 372
anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 20 procent av de
anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har
eliminerats kvarstår 31 aktiva bolag. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har
bolagen bl.a. följande verksamhet:
•

Föremålet för bolagets verksamhet är förmedling, rådgivning och
konsultationer inom området försäkring, fond, finanskonsultationer inom
management och ledarskap.

•

Uppdrag inom marknadsföring, sponsring och försäljning. Journalistiska
uppdrag inom samtliga medier. Moderator och konferencieruppdrag ingår
också i verksamheten.

•

Friskvård med helhetstänkande. Inriktning på massage, kost, stress och
träning.

•

Bolaget ska bedriva motions- och idrottsverksamhet, lokaluthyrning.

En medarbetare i de aktiva bolagen har en VD-roll.
Av de 31 aktiva bolagen ovan har vi efterfrågat blanketter från 8 medarbetare. Enligt
uppgift har det inte inkommit någon skriftlig anmälan från någon av dessa
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medarbetare till ansvarig chef eller socialförvaltningen. I dagsläget har
socialförvaltningen ca 40 anmälda och registrerade bisysslor.
Socialförvaltningen uppger att de arbetar utifrån regionens centrala policy och
riktlinjer. Förvaltningen följer upp bisysslan vid varje enskilt medarbetarsamtal. De
anmälda bisysslorna skickas till förvaltningschef för beslut. Förvaltningen uppger att
beslutet följs upp årsvis, dock har vi i granskningen ej tagit del av denna uppföljning.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på socialförvaltningen inte är helt tillräcklig.
Brister har framkommit i vår verifiering, då vi endast erhöll 1 av 8 efterfrågade
blanketter. Mot bakgrund till resultatet är sannolikheten att förekomsten av anmälda
bisysslor är färre än vad som finns i verkligheten.
Det saknas även en dokumentation över totalt anmälda bisysslorna inom
förvaltningen, trots att förvaltningen beskriver att de har gjort en insats för att fånga
upp eventuella bisysslor.
Förvaltningen har inte redovisat några anmälningar och beslut för de registrerade
bolagen i samband med vår verifiering. Resultatet indikerar att det är sannolikt att
det förekommer fler bisysslor än vad som anmälts till förvaltningen.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

3.1.7

Serviceförvaltningen

På Serviceförvaltningen finns vid granskningstillfället 545 anställda. Av dessa har 109
anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 20 procent av de
anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har
eliminerats kvarstår 9 aktiva bolag. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har
bolagen bl.a. följande verksamhet:
•

Cafäverksamhet med camping och minigolf.

•

Hovslageri, in- och tillridning, smidesarbete samt service till djurskötsel.

•

Försäljning och montering av inredning i transportbilar, samt elinstallationer
i bil. Försäljning av släp, båtar, motorer, industri- och trädgårdsprodukter
med tillhörande service. Med industriprodukter menas elverk, pumpar och
bandvagnar.

•

Byggnad av hus, renovering och till-, ombyggnation.

Av de 9 aktiva bolagen ovan har vi efterfrågat blanketter från 8 medarbetare.
Serviceförvaltningen återkopplat med 2 blanketter. Enligt uppgift har förvaltningen
inte inhämtat någon blankett för resterande 6 medarbetare. Förvaltningen uppger att
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2 av medarbetarna fått ett muntligt godkännande av ansvarig chef. 1 medarbetare
gjorde anmälan av bisysslan och fick godkännande för ett antal år sedan, dock har
förvaltningen inte kunnat återfinna anmälan. Övriga 3 har inte anmält sin bisyssla till
ansvarig chef.

Enligt uppgift saknas rutin för rapportering av registrerade bisysslor till nämnden.
Förvaltningen uppger att under granskningens gång har förvaltningens
ledningsgrupp haft ett möte inom området och förtydligande har gjorts om när en
bisyssla ska anmälas. Cheferna har även uppmanats om att ta upp detta ytterligare en
gång med medarbetarna under hösten 2014.
I dagsläget har servicebyggnadsförvaltningen 37 anmälda bisysslor.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på Serviceförvaltningen inte är helt tillräcklig.
Brister har noterats i vår verifiering avseende serviceförvaltningens hantering av
dessa. Enligt uppgift arbetar serviceförvaltningen i enlighet med regionens riktlinjer.
Däremot saknas en sammanställning över samtliga anmälda bisysslor, då
medarbetaren många gånger får muntliga besked från ansvarig chef.
Trots saknade blanketter påvisar verifieringen ändå att de ansvariga cheferna har en
viss dialog med medarbetarna som meddelar eventuella bisysslor.
Dock indikerar det att det är sannolikt att fler bisysslor har blivit anmälda till
ansvarig chef än vad det finns skriftlig dokumentation. Eftersom ingen samlad
dokumentation över anmälda bisysslor finns att tillgå kan vi ej uttala oss om de som
har anmälts av medarbetare, men fått avslag eller blivit godkända.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

3.1.8.

Ledningskontoret

På Ledningskontoret finns vid granskningstillfället 57 anställda. Av dessa har 11
anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 19 procent av de
anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt bostadsrättsföreningar har
eliminerats kvarstår 6 aktiva bolag. Enligt SCB/Bolagsverkets registrering har
bolagen bl.a. följande verksamhet:
•

Jordbruksverksamhet.

•

Aktiebolagets verksamhet ska vara att leverera bioenergi.

•

Försäljning och utveckling av IT-baserade hjälpmedel samt därtill relaterad
konsultverksamhet.
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•

Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning främst genom att tillhandahålla
riskkapital samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

En medarbetare i de aktiva bolagen har en ordföranderoll.
Av de 6 aktiva bolagen enligt ovan har vi efterfrågat anmälan och beslut avseende 3
medarbetare. Ledningskontoret återkopplade med en av dessa. De 2 blanketter som
inte har inkommit borde även dessa finnas registrerade enligt ledningskontoret.
Enligt uppgift kommer ledningskontoret att begära in dessa.
I dagsläget har ledningskontoret sammantaget 7 registrerade bisysslor.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på ledningskontoret inte är helt tillräcklig.
Vissa brister noteras i verifieringen där de har missat att få in blanketter från
medarbetare. Granskningen påvisar att det inte finns någon rutin för att fånga upp
eventuella bisysslor. Detta sammantaget kan innebära att det finns medarbetare som
inte har anmält sin bisyssla.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.

Hälso- och sjukvårdsforvaltningen
På Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns vid granskningstillfället 1 396 anställda.
Av dessa har 310 anställda jämförts mot bolagsverkets register, vilket motsvarar ca 22
procent av de anställda. När avregistrerade och inaktiva bolag samt
bostadsrättsföreningar har eliminerats kvarstår 41 aktiva bolag. Enligt
SCB/Bolagsverkets registrering har bolagen bl.a. följande verksamhet:
•

Föremålet för bolagets verksamhet är konsult inom anestesi- och intensivvård.

•

Bolaget ska bedriva konsultläkarverksamhet i olika vårdformer inom hälsooch sjukvården, bedriva bemanningsverksamhet inom hälso- och
sjukvårdssektorn, bedriva utbildning och konsultverksamhet inom media,
journalistik, medicin och ledarskap.

•

Legitimerad psykolog med inriktning på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och
Dialektisk beteendeterapi (DET). Utbildning, handledning och behandling.

•

Företaget ska bedriva bemanning/uthyrning av vård och omsorgspersonal
inom hälsosjukvård/äldreomsorg samt ledsagning, avlösning och hemtjänst.

•

Teckenspråk, producera och försälja teckenspråksmaterial och
teckenspråksrelaterade webbtjänster, utbildningsmaterial, försäljning och
presentartiklar med tryck.
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•

I två av de aktiva bolagen har medarbetaren på Regionen en ordförande/VDroll.

Av de 41 aktiva bolagen efterfrågade vi blanketter för 8 medarbetare. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har inte återkopplat med någon anmälan. Av olika
anledningar saknas skriftlig anmälan från medarbetaren. Motiven anges vara att
medarbetaren själv inte anser sig ha en bisyssla och har anmält detta till närmaste
chef utan att detta dokumenterats. Det är maka/make som driver företag och
medarbetaren endast registrerats i bolaget eller att bolaget har varit vilande.
Enligt uppgift sker kontroll av bisysslor i samband med medarbetarsamtalet.
Ansvaret är delegerat till närmaste chef att följa upp.
I maj

2014

hade förvaltningen

2

registrerade bisysslor.

Bedömning
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen avseende
bisysslor på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte är tillräcklig.
Brister har noterats i vår verifiering avseende hälso- och sjukvårdsförvaltningens
hantering av dessa. Enligt uppgift arbetar förvaltningen i enlighet med regionens
riktlinjer. Däremot saknas en sammanställning över samtliga anmälda bisysslor, då
medarbetaren många gånger får muntliga besked från ansvarig chef.
Om förvaltningen har gjort en insats för att fånga upp eventuella bisysslor framgår ej.
Med hänsyn till att förvaltningen ej hade någon blankett för de registrerade bolagen
vi har granskat indikerar det att det finns många medarbetare som inte har anmält
sin bisyssla.
Förvaltningen gör ingen egen löpande uppföljning av efterlevnaden av regionens
regler avseende bisysslor och uppföljning/kontroll ingår inte heller i uppföljning av
internkontrollplan för 2014.
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4.

Avstämning mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Det finns ett
ändamålsenligt regelverk
rörande anställdas
eventuella bisysslor

I allt väsentligt tillräcklig

Det finns ändamålsenliga
system och rutiner för att
följa upp anställdas
bisysslor.

Region Gotland har tagit fram riktlinjer för Bisysslor, antagen 2008 samt
reviderad 2011 . Riktlinjerna bedöms till viss del ändamålsenliga. Dock
skulle dessa riktlinjer förbättras och utvecklas något för att förtydliga
uppföljningar inom området.
Inte helt tillräcklig
Enligt rutinerna ska förvaltningarna informera medarbetarna om deras
skyldigheter att anmäla sin eventuella bisyssla. Av intervjuer framgår
att detta genomförs.
Av riktlinjerna framgår att förvaltningen ska följa upp förekomst av
bisysslor årligen. Av intervjuer framkommer att det finns rutin att det
genomförs i samband med medarbetarsamtal samt nyanställningar.
Dock finns inga riktlinjer eller rutiner som tydliggör för hur
förvaltningarna ska samla blanketterna (anmälan och beslut) eller hur
de ska återrapportera till nämnd för att regionen ska få en helhetsbild
av bisysslorna.

Regelverket för
anställdas bisysslor
efterlevs.

Ej tillräcklig
Enligt riktlinjerna ska anställda vid regionen årligen anmäla eventuell
bisyssla till ansvarig chef.
Vår bedömning bygger på de brister som har framkommit i vår
verifiering.
Det har endast har inkommit ett fåtal blanketter (anmälning och beslut)
av vårt urval vilket indikerar det att medarbetarna inte anmäler sina
bisysslor enligt riktlinjerna.
Resultatet av vår verifiering är:
Barn- och utbildningsförvaltningen 0 av 8 blanketter
Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 av 5 blanketter
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 av 8 blanketter
Kultur- och fritidsförvaltningen 1 av 5 blanketter
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 0 av 8 blanketter
Socialförvaltningen 0 av 8 blanketter
Serviceförvaltningen 2 av 8 blanketter
Ledningskontoret 1 av 3 blanketter
Teknikförvaltningen 3 av 4 blanketter

Det sker regelbundna
genomgångar med de
anställda rörande
regelverket avseende
bisysslor.
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Inte helt tillräcklig
Av våra intervjuer framgår det av förvaltningschefer/personalchefer att
ansvariga chefer ställer frågan om bisysslor med medarbetarna årligen
i samband med medarbetarsamtal. Dock finns ingen dokumentation på
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att detta genomförs
Enligt uppgift från förvaltningschefer/personalchefer är det endast en
förvaltning (gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen) som löpande
rapporterar till nämnden om aktuella bisysslor.
Efter en översiktligt kontroll av förvaltningarnas protokoll har vi noterat
att övriga förvaltningar inte har rapporterat några bisysslor till nämnden
under 2014.
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Bilaga 1. Checklista bisysslor
Är bisysslan tillåten eller förbjuden? - Checklista för bedömningen av bisysslors
förtroendeskadlighet.

Bestämmelsen i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA) om förbud mot förtroendeskadliga
bisysslor är allmänt hållen. En rad olika omständigheter spelar in när man skall bedöma om
en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Först bör man avgöra om det över huvud taget rör
sig om en bisyssla i lagens mening eller om det är en sådan aktivitet som typiskt sett hör till
privatlivet och som därmed i allmänhet faller utanför bisyssleregeln. Man bör sedan göra en
samlad bedömning av de omständigheter som kan påverka allmänhetens förtroende för
arbetstagarnas opartiskhet och myndigheternas anseende. Hur stor är risken för att
förtroendet rubbas och vilken grad av risk kan man godta? Vid bedömningen bör man ta
hänsyn till dels vilka arbetsuppgifter den anställde och myndigheten har, och dels vad
bisysslan går ut på. Syftet med denna checklista är att den skall kunna vara ett stöd för
arbetsgivare och arbetstagare när de skall bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. Det är
naturligtvis inte tanken att den med automatik skall kunna leda fram till rätta svaret på frågan
om förtroendeskadligheten.
Är verksamheten en bisyssla i lagens mening?
Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen?
Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren?
3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 och
som bedrivs vid sidan av huvudanställningen?
4. Är det fråga om enbart medlemskap och inte uppdrag, t.ex. som styrelseledamot i en
förening?
5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, t.ex. att utöva en hobby eller
att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter?
6. Innebär aktiviteten, t.ex. förvaltning av den egna förmögenheten, att arbetstagaren är
engagerad i företag eller branscher som är föremål för hans verksamhet i tjänsten?
1.

2.

Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en
bisyssla i lagens mening. Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att
det inte handlar om en bisyssla i lagens mening.
Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av de områden där man bör vara
särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarna
eller myndigheten/förvaltningen?
Har arbetstagaren eller den myndighet/förvaltning där han eller hon är anställd,
arbetsuppgifter som innebär
- rättskipning
- myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter,
tillstånd, bidrag m.m. för enskilda personer och företag)
- upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster eller byggentreprenader)
- tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet
- förvaltning av egendom
- ledning av myndigheter/förvaltningar eller verksamheter inom dessa
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Om svaret på frågan är ja, ökar risken för att en bisyssla skadar allmänhetens förtroende för
arbetstagaren eller myndigheten.

Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar?
1. Finns det någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller
verksamheten i det företag hos vilket bisysslan utförs och å andra sidan
myndigheten/förvaltningens verksamhet?
2. Finns det någon beröring mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudanställningen och
bisysslan?
3. Är arbetsuppgifterna i bisysslan av mera kvalificerat slag?
4. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag?
5. Är bisysslan ett styrelseuppdrag i aktiebolag eller ekonomisk förening?
6. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, t.ex. konsultverksamhet?
7. Är bisysslan ett politiskt, fackligt eller ideellt förtroendeuppdrag?
8. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan en offentlig myndighet?
9. Är det ett allmänt intresse, t.ex. en myndighets behov av expertis, att arbetstagaren åtar sig
bisysslan?

Om svaret på någon av frågorna 1 - 6 är ja, ökar risken för att bisysslan skadar allmänhetens
förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Om svaret på fråga 7, 8 eller 9 är ja, minskar
risken.
Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar?
Är bisysslan tidskrävande?
Är bisysslan kortvarig eller av sporadisk art?
3. Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom eller henne ekonomisk eller annan
ersättning för bisysslan och är denna ersättning i så fall hög?
1.

2.

Om svaret på fråga 1 och/ eller 3 är ja, ökar risken för förtroendeskada. Om svaret på fråga
ja, minskar risken.

Region Gotland
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/336
16 augusti 2016

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av inköp och upphandling
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen överlämnar ledningskontorets yttrande som svar på
revisionsskrivelse.

Sammanfattning

På uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en
granskning av inköp och upphandling.
Följande revisionsfråga har varit ledande i granskningen: Är regionstyrelsens och
granskade nämnders interna kontroll i samband med upphandling tillräcklig samt är regionens
inköps- och upphandlingsverksamhet ändamålsenligt organiserad. Granskningen omfattar
regionstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Efter genomförd granskning är PwCs sammanfattande bedömning att styrelsens och
nämndernas kontroll och hantering av tecknade avtal inte i alla delar är tillräcklig.
Vidare görs bedömningen att regionens inköps- och upphandlingsverksamhet inte
vid granskningens genomförande varit helt ändamålsenligt organiserad.
Bedömningen grundar sig i första hand på i vilken grad ett antal kontrollmål är
uppfyllda.
Ledningskontoret bedömer att revisorernas slutsatser i huvudsak är korrekta och ser
rapporten som ett bra underlag för att stärka den interna kontrollen och för att
intensifiera arbetet med en mer effektiv upphandlingsverksamhet enligt de beslut
som är tagna.
I yttrandet kommenteras i huvudsak de påpekanden som berör regionstyrelsens
ansvarsområden, i övrigt hänvisas till respektive nämnds yttrande. Granskningen av
regionstyrelsen avser politikerorganisationen, ingen del av ledningskontorets eller
serviceförvaltningens verksamhet har granskats. Under arbetet med rapporten har det
framkommit att rättningar i bokföringen inte alltid tagits hänsyn till. Vissa av
slutsatserna blir därmed felaktiga.
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Bedömning

Ledningskontoret bedömer att revisorernas slutsatser i huvudsak är korrekta och
bedömer att rapporten ger ett bra underlag för kommande arbete.
Dock kan nämnas att det är svårt att i rapporten följa hur urvalet av inköp gått till
och kan bland annat konstatera att rättningar i bokföringen inte alltid kommenterats
eller tagits hänsyn till i rapporten. Vissa slutsatser blir därmed felaktiga.
När det gäller frågan om inköps- och upphandlingsverksamheten är ändamålsenligt
organiserad så har en översyn av upphandlingsverksamheten genomförts.
Regionstyrelsen tog i samband med behandlingen av delårsrapport 1:2016 (2016-0602 §112 beslut om att ge serviceförvaltningen i uppdrag att påskynda projektet
gällande certifierade inköpare samt att inköp endast får göras inom gällande
regiongemensamma avtal.
I revisionsskrivelsen har regionstyrelsen granskats avseende det som kallas
politikerorganisationen, det vill säga det kostnadsställe där kostnader som uppstår till
följd av regionfullmäktiges och regionstyrelsens eget arbete bokförs. Ingen del av
ledningskontoret eller serviceförvaltningen har granskats. Detta framgår inte tydligt
av revisionsskrivelsen.
Kontrollmål 1: Riktlinjer/policys finns inom området och är ändamålsenliga och
aktuella. Revisorernas bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.
Kontrollmål 2: Upphandling av leverantörer har skett i enlighet med lagstiftning och
riktlinjer. Revisorernas bedömning är att kontrollmålet sammantaget inte är uppfyllt.
Kommentar: När det gäller regionfullmäktige/regionstyrelsen har sex leverantörer
fakturerat för över 100 tkr men under 505,8 tkr. Två inköp har gjorts utanför
gällande avtal. Det ena inköpet var prenumeration på Dagens Samhälle som
tillhandahålls till samtliga regionfullmäktigeledamöter, den andra leverantörens tjänst
borde dock ha upphandlats och dokumenterats på ett korrekt sätt.
Åtgärd: Ingen
Kontrollmål 3: Tecknade ramavtal uppfyller verksamhetens behov av varor och
tjänster. Någon bedömning av huruvida målet är uppfyllt har inte gjorts.
Kontrollmål 4: Inköpare/Beställare har tillgång till relevant information och är rätt
utbildade för att uppfylla sitt uppdrag. Revisorernas bedömning är att kontrollmålet
inte är uppfyllt.
Åtgärd: Genomföra de åtgärder som beslutats efter översynen av
upphandlingsverksamheten samt ytterligare marknadsföra de utbildningar som
anordnas inom Region Gotland.
Kontrollmål 5: Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av
inkomna offerter. Revisorernas bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Kommentar: Den centrala upphandlingsenheten bedöms ha tillräckligt systemstöd
samt kompetens och erfarenhet av att inför varje upphandling överväga på vilket sätt
inkomna anbud ska utvärderas.

2 (3)

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/336

Däremot bedöms stödet för utvärdering av inkomna offerter i de
direktupphandlingar som genomförs inom övriga förvaltningar kunna utvecklas och
ge en ökad kvalitetssäkring.
Åtgärd: Frågan om att upprätta mallar som stöd för utvärdering av inkomna offerter
diskuteras vidare i det operativa upphandlingsrådet.
Kontrollmål 6: Inköp görs från upphandlade ramavtalsleverantörer. Revisorernas
bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att inköp
inte alltid görs från upphandlade ramavtalsleverantörer.
Kommentar: Granskning har gjorts av åtta olika avtalsområden.
När det gäller kontorsmaterial är ramavtalstroheten generellt högre än vad som
framgår av rapporten då ingen hänsyn tagits till inköp från det gemensamma
förrådet. Det leder till att andelen inköp utanför ramavtal blir för hög.
Avseende annonsering ska avtal med fler mediebolag övervägas då målet med en
informationsinsats kan vara varierande.
För regionfullmäktige/regionstyrelsens räkning har inköp gjorts inom tre av
områdena. När det gäller resebyråtjänster redovisas inköp utanför ramavtal på 66 635
kronor. 64 908 kronor avser en faktura som bokförts på fel konto och inte avser en
resa. Rättning var gjord men inte beaktad i rapporten. Andelen inköp utanför
ramavtal minskar då till 0,5 procent.
Avseende annonsering har två inköp gjorts utanför ramavtal till en summa av 12 260
kronor. 10 860 kronor avser en platsannons i en facktidning.
Avseende telekommunikation har samtliga 18 inköp gjorts inom gällande ramavtal.
Åtgärd: Ramavtal med fler mediebolag ska övervägas.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse, Granskning av inköp och upphandling, 2016-04-27

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Serviceförvaltningen, ekonomi och upphandling
Ledningskontoret, ekonomi, kvalitet och styrning
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-06-29

TN §

136

Yttrande till revisorer över granskning av inköp och
upphandling

AU §

69

Dnr TN 2016/1114, TN 2016-05-25

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Skriftligt svar på granskning av inköp och upphandling skickas till regionens
revisorer.

•

Uppföljning av arbetet ska ske till nämnden i samband med att årsredovisningen för
2016 redovisas i början av 2017.

På uppdrag av Region Gotlands revisorer har PwC granskat tillämpning av ramavtal på
teknikförvaltningen och dess verksamheter.
Med anledning av de brister som har konstaterats i granskningen av inköp och
upphandling kommer ett antal åtgärder att vidtas inom teknikförvaltningen för att säkra
den interna kontrollen.
1.
2.
3.

Samtliga beslutsattestanter kommer att få utbildning i upphandling.
Kontrollen av priser mot gällande avtal kommer att utökas.
E-faktura kommer att införas för huvuddelen av teknikförvaltningens
leverantörer. Det blir då möjligt att följa upp hur mycket som avropats mot
respektive leverantör och ramavtal.
Intern kontrollplanen för 2016 kommer att innehålla en uppföljning av hur
ramavtal vid inköp används.
Ett projekt har startats upp inom teknikförvaltningen för att säkra
fakturahanteringen. Projektet har följande syften:

4.
5.
•

Att säkerställa att leverantörer fakturerar enligt avtal.

•

Att attestregler tillämpas korrekt inom teknikförvaltningen.

•

Att öka sökbarheten mot avtalsnummer via E-faktura vilket kräver införande av Efakturering från samtliga avtalsleverantörer.

•

Att avtalsnummer ska standardiseras.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-06-29

Forts § 136
•

Att skriftliga beställningar sker mot rätt avtal. Beställningarna ska ligga som bilaga
till leverantörsfakturor.

•

Att utveckla rutiner för att spara skriftliga beställningar.

•

Att förbättra avtalsuppföljning genom att bl.a införa Qlikview.

Projektet med att säkra fakturahanteringen beräknas pågå under hela 2016.
___
Protokollsutdrag:
Revisorerna inkl förvaltningens skrivelse

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr MHN 2016/1114

Teknikförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Renborn

Datum 2016-05-25

Tekniska nämnden

Granskning av inköp och upphandling
Förslag till beslut
•

Skriftligt svar på granskning av inköp och upphandling skickas till regionens revisorer.

Bedömning
Med anledning av de brister som har konstaterats i granskningen av inköp och upphandling
kommer ett antal åtgärder att vidtagas inom teknikförvaltningen för att säkra den interna
kontrollen.
1.
2.
3.
4.
5.

Samtliga beslutsattestanter kommer att få utbildning i upphandling.
Kontrollen av priser mot gällande avtal kommer att utökas.
E-faktura kommer att införas för huvuddelen av teknikförvaltningens leverantörer.
Det blir då möjligt att följa upp hur mycket som avropats mot respektive leverantör
och ramavtal.
Intern kontrollplanen för 2016 kommer att innehålla en uppföljning av hur ramavtal
vid inköp används.
Ett projekt har startats upp inom teknikförvaltningen för att säkra fakturahanteringen. Projektet har följande syften:
•
•
•
•
•
•
•

Att säkerställa att leverantörer fakturerar enligt avtal.
Att attestregler tillämpas korrekt inom teknikförvaltningen.
Att öka sökbarheten mot avtalsnummer via E-faktura vilket kräver införande
av E-fakturering från samtliga avtalsleverantörer.
Att avtalsnummer ska standardiseras.
Att skriftliga beställningar sker mot rätt avtal. Beställningarna ska ligga som
bilaga till leverantörsfakturor.
Att utveckla rutiner för att spara skriftliga beställningar.
Att förbättra avtalsuppföljning genom att bl.a införa Qlikview.

Projektet med att säkra fakturahanteringen beräknas pågå under hela 2016.

Bakgrund
På uppdrag av Region Gotlands revisorer har PwC granskat tillämpning av ramavtal på teknikförvaltningen och dess verksamheter med tillhörande nämnder. Den revisionsfråga som
ska besvaras med anledning av granskningen är:

Är regionstyrelsens och granskade nämnders interna kontroll i samband med upphandling tillräcklig samt
är regionens inköps- och upphandlingsverksamhet ändamålsenligt organiserad?

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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Inom ramen för granskningen har sex kontrollmål utarbetats för att besvara den övergripande revisionsfrågan. Här nedan redovisas kontrollmålen samt de granskningsnoteringar som
finns i revisionsrapporten.

Kontrollmål 1: Riktlinjer/policys finns inom området och är ändamålsenliga och aktuella.
Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att det finns
upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Det finns dock ett behov av att se
över riktlinjer och policys för upphandling utifrån den översyn som pågår i syfte att få en
effektivare upphandlingsprocess.
Kontrollmål 2: Upphandling av leverantörer har skett i enlighet med lagstiftning och riktlinjer.
Bedömningen är att kontrollmålet är inte är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att det
görs avsteg från gällande lagstiftning och regionens egna riktlinjer när det gäller följsamhet
till gällande direktupphandlingsgränser, s.k. otillåtna direkt upphandlingar, samt att det
finns brister gällande dokumentation av direktupphandlingar. Vidare noteras att det finns
ramavtal med löptid överstigande fyra år, vilket enligt LOU endast får ske om det finns
särskilda skäl.
Kontrollmål 3: Tecknade ramavtal uppfyller verksamheternas behov av varor och tjänster.
Utifrån genomförd granskning har vi svårt att bedöma huruvida tecknade ramavtal uppfyller verksamheternas behov av varor och tjänster. Att det görs många köp från leverantörer
som saknar avtal (se kontrollmål 2) och att köptroheten är låg inom vissa områden (se kontrollmål 6) skulle kunna vara en indikation på att tecknade ramavtal inte uppfyller verksamheternas behov av varor och tjänster. Dessa avsteg kan dock också förklaras av att inköpare/beställare inte har tillgång till relevant information och inte är rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag.
Kontrollmål 4: Inköpare/beställare har tillgång till relevant information och är rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag.
Bedömningen är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att flertalet svarande i intervjuerna anger att de upplever att de inte har tillgång till relevant information och att de inte alltid är rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag. Det genomförs dock
fyra utbildningstillfällen per år riktade till beställare och inköpare som annonseras via regionens intranät. Svårigheten att hitta i ramavtalsdatabasen, brister i systemets användarvänlighet samt att databasen inte är full-ständig uppges även vara ett problem.
Att det görs avsteg från gällande lagstiftning och regionens egna riktlinjer (se kontrollmål 2)
och att inköp inte alltid görs från upphandlade ramavtalsleverantörer (se kontrollmål 6) kan
även vara en indikation på att inköpare/beställare inte har tillgång till relevant information
och inte alltid är rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag.
Det framkommer dock att den översyn som pågår bland annat syftar till att begränsa inköpsbehörigheter och utbilda certifierade inköpare.
Kontrollmål 5: Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av inkomna
offerter.
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Bedömningen är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att det
utöver den information och utvärderingsmall som finns i upphandlingssystemet TendSign
saknas dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av inkomna offerter. Enligt vår
bedömning kan det finnas skäl att överväga behovet av ytterligare dokumenterade rutiner
och riktlinjer för utvärdering av inkomna offerter. Det är också av stor vikt att uppföljning
av tecknade avtal görs regelbundet vad gäller såväl avstämning av priser och leverans som
att tecknade ramavtal fyller användarnas behov.
Kontrollmål 6: Inköp görs från upphandlade ramavtalsleverantörer.
Bedömningen är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att inköp
inte alltid görs från upphandlade ramavtalsleverantörer. Det finns variationer avseende
köptrohet mellan förvaltningar och mellan avtalsområden, men för flertalet avtalsområdena
sker majoriteten av inköpen utanför aktuella ramavtal. Det noteras också att förvaltningarna gör många småinköp av icke upphandlade leverantörer, medan de större inköpen i större utsträckning sker från upphandlade leverantörer.
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg

Teknisk direktör

Mats Renborn

Ekonomichef
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tvliljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av inköp och upphandling
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av inköp och upphandling. Granskningen har avgränsats till att omfatta Regionstyrelsen, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, tvliljö- och hälsoskyddsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsens och granskade
nämnders interna kontroll i samband med upphandling är tillräcklig samt om
regionens inköps- och upphandlings,Terksamhet är ändamålsenligt organiserad.
Efter genomförd granskning är PwCs sammanfattande bedömning att styrelsens och nämndernas kontroll och hantering av tecknade avtal inte i alla delar
är tillräcklig. Vidare görs bedömningen att regionens inköps- och upphandlingsverksamhet inte vid granskningens genomförande 'rarit helt ändamålsenligt
organiserad. Det är dock viktigt att notera att det sedan 2014 pågår en översyn
av upphandlingsverksamheten i regionen. Vi delar den bedömningen.
I rapporten framgår de bedömningar som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan. Vi önskar senast den 19 september 2016 bli informerade om vilka
åtgärder som kommer att \'idta med anledning av granskningens resultat. Vi
önskar även få information om resultatet av den Översyn som genomförts och
'rilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning a\' denna. Revisionsrapporten överlämnas till Regionstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
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Granskning av inköp och upphandling

1.

Sammanfattande bedömning

På u ppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av inköp och upphand ling. Följande revisionsfråga har varit ledande
i granskningen:

Är regionstyrelsens och granskade nämnders interna kontroll i smnband med
upp handling tillräcklig samt är regionens inköps- och upphandlingsverksamhet
ändamålsenligt organiserad?
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att styrelsens och
näm ndernas kontroll och hantering av tecknade avtal inte i alla delar är tillräcklig.
Vidare gör vi bedömningen att regionens inköps- och upphandlingsverksamhet inte
är helt ändamålsenligt organiserad. Det är dock viktigt att notera att det sedan 2014
pågår en översyn av upphandlingsverksamheten i regionen. Syftet med översynen
är bland annat att få en mer sammanhållen upphandlingsverksamhet och begränsa
inköps behörigheter och utbilda certifierade inköpare för att få en mer effektiv upphandlingsverksamhet . Översynen har givit förslag till ny organisation av upphandlings- och inköpsprocessen, både strategiskt och operativt.
Bedömningarna som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan presenteras nedan per kontrollmål. Flera av kontrollmålen tangerar varandra.
Kontrollmål 1: Riktlinjer/policys finns inom området och är ändamålsenliga och
aktuella.
Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att d et
finns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Det finns dock ett behov
av att se över riktlinjer och policys för upphandling utifrån den översyn som pågår i
syfte att få en effektivare upphandlingsprocess.
Kontrollmål 2: Upphandling av leverantörer har skett i enlighet med lagstiftning
och riktlinjer
Bed ömningen är att kontrollmålet är inte är uppfyllt. Bedömningen grundar sig
på att det görs avsteg från gällande lagstiftning och regionens egna riktlinjer när det
gäller följsamhet till gällande direkt upphandlingsgränser, s .k. otillåtna direkt upphandlingar, samt att det finns brister gällande dokumentation av direktupphandlingar. Vidare noteras att det finns ramavtal med löptid överstigande fyra år, vilket
enligt LOU endast får ske om det finns särskilda skäl.
Kontrollmål 3: Tecknade ramavtal uppfyller verksamheternas behov av varor och
tjänster
Utifrån genomförd granskning ha r vi svårt att bedöma huruvida tecknade ramavtal
uppfyller verksamheternas behov av varor och tjänster. Att det görs många köp från
leverantörer som saknar avtal (se kontrollmål 2) och att köptroheten är låg inom
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vissa områden (se kontrollmål 6) skulle kunna vara en indikation på att tecknade
ramavtal inte uppfyller verksamheternas behov av varor och tjänster. Dessa avsteg
kan dock också förklaras av att inköpare/beställare inte har tillgång till relevant
information och inte är rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag (se kontrollmål
4).

Kontrollmål 4: Inköpare/beställare har tillgång till relevant information och är rätt
utbildade för att uppfylla sitt uppdrag.
Bedömningen är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på
att flertalet svarande i intervjuerna anger att de upplever att de inte har tillgång till
relevant information och att de inte alltid är rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag. Det genomförs dock fyra utbildningstillfållen per år riktade till beställare och
inköpare som annonseras via regionens intranät. Svårigheten att hitta i ramavtalsdatabasen, brister i systemets användarvänlighet samt att databasen inte är fullständig uppges även vara ett problem.
Att det görs avsteg från gällande lagstiftning och regionens egna riktlinjer (se
kontrollmål 2) och att inköp inte alltid görs från upphandlade ramavtalsleverantörer (se kontrollmål 6) kan även vara en indikation på att inköpare/beställare inte
har tillgång till relevant information och inte alltid är rätt utbildade för att uppfylla
sitt uppdrag.
Det framkommer dock att den översyn som pågår bland annat syftar till att begränsa inköpsbehörigheter och utbilda certifierade inköpare.
Kontrollmål 5: Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av
inkomna offerter.
Bedömningen är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Bedömningen grundar sig
på att det utöver den information och utvärderingsmall som finns i upphandlingssystemet TendSign saknas dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av
inkomna offe1ter. Enligt vår bedömning kan det finnas skäl att överväga behovet av
ytterligare dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av inkomna offerter. Det är också av stor vikt att uppföljning av tecknade avtal görs regelbundet vad
gäller såväl avstämning av priser och leverans som att tecknade ramavtal fyller användarnas behov.

I Kontrollmål 6: Inköp görs från upphandlade ramavtalsleverantörer
Bedömningen är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på
att inköp inte alltid görs från upphandlade ramavtalsleverantörer. Det finns variationer avseende köptrohet mellan förvaltningar och mellan avtalsområden, men för
flertalet avtalsområdena sker majoriteten av inköpen utanför aktuella ramavtal. Det
noteras också att förvaltningarna gör många småinköp av icke upphandlade leverantörer, medan de större inköpen i större utsträckning sker från upphandlade leverantörer.
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Bakgrund

2.

I samband med genomförd väsentlighets- och riskanalys har revisorerna beslutat
att granska upphandlingsverksamheten med avseende på om lag och riktlinjer
tillämpas, om ramavtalen är effektiva samt i vilken utsträckning avrop sker från
dessa. Vidare omfattas upphandlingsfunktionens organisation och kompetens.

Avtalsuppfoljning enligt kommunallagen
och god redovisningssed

2.1.

Denna granskning berör flera olika lagar däribland Kommunallagen, Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Revisionsfråga, 1•evisionskriterie1· och
konh·ollmål

2.2.

Följande revisionsfrågor ska besvaras:
Är Regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll i samband med upphandling
tillräcklig samt är kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet ändamålsenligt organiserad?

Kontrollmål
•
•
•
•
•
•

Riktlinjer/policys finns inom området och är ändamålsenliga och aktuella.
Upphandling av leverantörer har skett i enlighet med lagstiftning och
stadens regler.
Tecknade ramavtal uppfyller verksamheternas behov av varor och
tjänster.
Inköpare/beställare har tillgång till relevant information och är rätt
utbildade för att uppfylla sitt uppdrag.
Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av inkomna offerter.
Inköp görs från upphandlade ramavtalsleverantörer.

Revisionskriterier utgörs av LOU samt regionens regler, policys och riktlinjer inom
upphandlingsområdet.

Metod och avg1·änsning
Granskningen har genomförts enligt följande:
•
•

Inventering och bedömning av styrdokument (reglementen, regler, riktlinjer
m.m.) samt informationsdokument som kan sättas i samband med kommunens avtalshantering.
Intervju har genomförts med företrädare för upphandlingsenheten.
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•

Registeranalyser har genomförts för att kontrollera följsamheten till LOU
(direktupphandlingsgränser och dokumentationskrav) samt en kontroll av
regionens avtalstrohet gällande köp från befintliga avtal.

Granskningen avgränsas till regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Rapporten har varit föremål för sakgranskning.
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3.

Organisation och pågående
••
oversyn

3.1.

Region Gotlands upphandlingso1·ganisation

Inom Region Gotland finns en central upphandlingsfunktion - Upphandlarna. Upphandlarna återfinns organisatoriskt under regionstyrelsen. Den centrala upphandlingsfunktionen ansvarar för samordnade upphandlingar av varor och tjänster, samt
utför specifika upphandlingar på uppdrag av de olika förvaltningarna.
I varje samordnad upphandling ska det finnas ett inköpsråd. Inköpsrådet utgörs av
representanter från nämnderna och sätts samman inför varje upphandling. Nämnderna ska utse kompetenta deltagare med mandat att ställa verksamhetskrav och
tillvarata nämndens behov. Utöver ansvaret för att ta fram relevanta produktkrav
ska inköpsrådet även beakta miljömässig, etisk och social hänsyn.
Varje nämnd kan göra egna upphandlingar. Nämnd som genomför upphandling
som enbart berör nämndens eget verksamhetsområde fastställer krav på det som
ska upphandlas och ansvarar för att upphandlingen genomförs enligt gällande lagstiftning och regionens policy. Den ansvarar också för arkivering, implementering,
underhåll och uppföljning av upphandlingen. Nämnden utser ansvarig för upphandlingsfrågor inom sitt förvaltningsområde.
Det strategiska upphandlingsansvaret i Region Gotland ligger inom ledningskontoret och ett strategiskt upphandlingsråd finns.

Öve1•syn av upphandlingsve1·ksamheten
Under 2014 initierade ledningskontoret en översyn av upphandlingsverksamheten.
Syftet med översynen är bl.a. att få en mer sammanhållen upphandlingsverksamhet
och begränsa inköpsbehörigheter och utbilda certifierade inköpare för att få en mer
effektiv upphandlingsverksamhet. Utredningen har givit förslag till ny organisation
av upphandlings- och inköpsprocessen, både strategiskt och operativt.

3 .2 .1.
•

Översynens slutsatser och nuläge
Upphandlingsfunktionen ska arbeta utifrån scenario 2, d.v.s. den ska delta
även i nämndspecifika upphandlingar. Detta är en resurs och bemanningsfråga som behöver utredas.
Nuläge: Serviceförvaltningen kartlägger befintliga resurser, återkommer
med förslag på ev. förändringar.

•

En tjänst som central avtalscontroller ska införas på Serviceförvaltningen.
Finansieringen ska ske gemensamt (motsvarar ca 1 mnkr inklusive omkostnader). Förslaget föreslås kunna finansiera sig själv genom bättre följsamhet
mot avtal.
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Nuläge: Ledningskontoret ska ta fram förslag på hur inrättande av en sådan
tjänst ska se ut.
•

Varje nämnd/förvaltning ska utse en inköpssamordnare (enligt uppdrag i
delår 2015). Ansvar för att samordna behov, inköpsmönster mm inom respektive nämnd och bidra till avtalstrohet i förhållande till upphandlade avtal.
Nuläge: Inte genomfört, ligger i krisgruppens direktiv.

•

Ett operativt upphandlingsråd ska inrättas. Rådet ska styra det operativa
upphandlingsarbetet, samordna regionens inköpsbehov, följa inköpsmönster, ge underlag till beslut i det strategiska upphandlingsrådet. Upphandlingschefen ska vara sammankallande, övriga deltagare ska vara utsedda inköpssamordnare från respektive förvaltning, utsedd representant från den
centrala upphandlingsfunktionen och regionjurist.
Nuläge: Upphandlingschefen är sammankallande.

•

Det strategiska upphandlingsrådet ska ändra inriktning mot mer strategiskt
arbete. Det ska verka för en effektiv upphandling inom regionen och bevaka
upphandlingsfrågor ur ett strategiskt perspektiv samt vara en länk mellan
politik och det operativa upphandlingsarbetet. Ekonomidirektören ska vara
sammankallande, övriga deltagare ska vara upphandlingschef, regionjurist
samt förvaltningscheferna från HSF, SOF, UAF och TKF.
Nuläge: Första mötet kommer att bli maj
mankallande.

•

2016,

ekonomidirektören är sam-

Regionen ska arbeta för att begränsa inköpsbehörigheter och utbilda certifierade inköpare.
Nuläge: Serviceförvaltningen tar fram plan på hur detta ska kunna genomföras.

•

Regionen ska fortsätta att utveckla e-handel.
Nuläge: projekt pågår och takten ska ökas.

3.2.2.

Genomlysning av teknikjörvaltningsens ramavtalsprocess

Till följd av bland annat brister i teknikförvaltningens fakturahantering och bristande tillämpning av ramavtalen har teknikförvaltningen låtit göra en genomlysning
av förvaltningens upphandlingar med fokus på ramavtal och entreprenörer.
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4.

Granskningsresultat

4.1.

Riktlinjer och rutiner

Kontrollmål 1. Riktlinjer/policys finns inom området och är ändamålsenliga och
aktuella.

4.1.1.

Iakttagelser

Upphandling i Region Gotland regleras i följande regionövergripande styrdokument:
•

Upphandlingspolicy för Region Gotland (antagen av fullmäktige 14 september 2014)

•

Riktlinjer utifrån Region Gotlands upphandlingspolicy (antagna av regionstyrelsen den 30 april 2013, reviderade 18 juni 2015)

•

Tillämpningsanvisningar på kommunens intranät

Alla upphandlingar inom regionen ska genomföras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och den upphandlingspolicy som antagits av fullmäktige i
Region Gotland. Region Gotland använder för vissa ramavtalsområden ramavtal
som upphandlats av SKL Kommentus Inköpscentral.
Upphandlingsfunktionen ska bevaka behov av upphandling och verka för att teckna
ramavtal för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom regionen. Upphandlingsfunktionen ska också utveckla och tillhandahålla en effektiv
upphandlingsprocess samt informera och utbilda internt och externt inom upphandlingsområdet.
Den översyn av upphandlingsverksamheten som påbörjades under 2014 kommer
att medföra behov av förändringar i de styrande dokumenten.
Vad gäller direktupphandlingar över 100 ooo kronor anges i de interna riktlinjerna
på intranätet att beslut och utvärdering ska dokumenteras och sparas. Vidare anges
att diarieföring ska ske enligt respektive nämnds regler.

4.1.2.

Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att det
finns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Det finns dock ett behov
av att se över riktlinjer och policys för upphandling utifrån den översyn som pågår i
syfte att få en effektivare upphandlingsprocess.
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Respektive nämnd behöver säkerställa att direktupphandlingar över 100 ooo kronor sparas och dokumenteras på en samlad plats. Att spara dokumentationen på
enbart en enskild handläggares dator medför en stor risk och gör dokumentationen
personbunden och försvårar kontroll av att dokumentation sparas enligt lagstiftningen (se även kontrollmål 2).

Följsamhet till lagstiftning och riktlinje1'
Kontrollmål 2: Upphandling av leverantörer har skett i enlighet med lagstiftning
och riktlinjer
Syftet med upphandlingsreglerna i LOU är att de upphandlande myndigheterna och
enheterna ska använda de offentliga medlen på bästa sätt genom att dra nytta av
konkurrensen på aktuell marknad. Regelverket syftar också till att ge leverantörer
en möjlighet att konkurrera på samma villkor i varje upphandling.
Sedan 1 juli 2014 gäller följande beloppsgränser för direktupphandling:
•

Direktupphandling enligt LOU är möjlig att göra om värdet uppgår till högst
505 800 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler.1

•

Direktupphandling enligt LUF eller LUFS är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 939 342 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler.

Beloppsgränsen beräknas genom att alla direktupphandlingar av samma slag inom
den upphandlande myndigheten under räkenskapsåret summeras. Samma beloppsgräns gäller oavsett upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader.
Den 1 juli 2014 infördes även en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera omständigheter av betydelse
om upphandlingen överstiger 100 ooo kr. 2

4.2.1.

Iakttagelser

Denna granskning omfattar fyra av Region Gotlands förvaltningar: regionfullmäktige/regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt teknikförvaltningen.

1

Direktupphandlingsgränsen är år 2016 534 890 kronor enligt LOU eller 993 368 kronor enligt
LUF/LUFS.

2 Av lagtexten i 15 kap. 18 § LOU/ LUF samt 15 kap. 20 § LUFS framgår att en upphandlande myndighet ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor.
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Tabell 1. Antal leverantörer och totala inköp per förvaltning

Förvalb1ing

Regionfullmäktige/regionstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kulhtr- och fritidsförvaltningen
Teknikförvaltningen

Inköp (tkr)
2015

Antal
lev

Antal lev:
> 505,8
tkr

Antal lev:
100 - 505,8
tkr

Antal lev:
< 100 tkr

5456

73

1

6

66

54 281

470

20

31

419

19 253

641

5

22

614

836 717

1226

140

173

913

Som framgår av tabell 1 är teknikförvaltningen den av de fyra granskade förvaltningarna som har störts inköpsvolym under 2015 samt flest antal leverantörer. Vidare framgår av tabellen att över 95 procent av kultur- och fri tidsförvaltningens
leverantörer under 2015 har fakturerat för mindre än 100 ooo kronor. Detta ger en
indikation om att förvaltningen i stor utsträckning gör småinköp av icke upphandlade leverantörer.
Tabell 2. Totala inköp uppdelat på direktupphandlingsgräns och gräns för krav
på dokumentation

Förvaltning

Regionfullmäktige/regionstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Teknikförvaltningen

Inköpsvolym över
505,8 tkr (tkr)

Inköpsvolym melIan 100 tkr och
505,8 tkr (tkr)

Inköpsvolym under 100 tkr (tkr)

3 085

1502

870

41679

5998

6 604

6 649

5299

7 305

778 529

41713

16 476

I tabell 2 redovisas respektive förvaltnings totala inköp från leverantörer fördelat i
tre intervall: total inköpsvolym från leverantör överstiger direktupphandlingsgränsen, total inköpsvolym från leverantör ligger mellan gränsen för krav på dokumentation och direktupphandling samt total inköpsvolym från leverantör understiger 100 ooo kr. För regionstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen görs den största andelen av inköpen från leverantörer där den totala
inköpsvolymen överstiger direktupphandlingsgränsen.
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Tabell 3. Andel totala inköp uppdelat på direktupphandlinsgräns och gräns.för
krav på dokumentation
Förvalming

Andel värde över
505,8 tkr

Andel värde mellan
100 tkr och 505,8 tkr

Andel värde under
100 tkr

57%

28%

16%

Regionfullmäktige/regionstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

77%

11%

12 %

35%

28%

38%

Teknikförvaltningen

93%

5%

2%

I tabell 3 framgår fördelningen sett till andel av totala inköp. 38 procent av kulturoch fritidsförvaltningens totala inköp görs från leverantörer där förvaltningens totala inköpsvolym uppgår till mindre än 100 ooo kronor. Noterbart är även att inköpen från 75 procent (se tabell 1) av teknikförvaltningens leverantörer enbart utgör
för 2 procent av förvaltningens totala inköp. Detta är en indikation på att det görs
många småinköp.
Avseende krav på dokumentation finns tillämpningsanvisningar på intranätet.
Bland annat anges vad en direktupphandling är, när direktupphandling ska göras
samt vilka konsekvenser en felaktig direktupphandling kan få. I anvisningarna
anges att det finns tre sätt att genomföra en direktupphandling, vilken metod som
används beror på inköpssumman:
•

Metod 1: Inköpssumma o -

•

Metod 2: Inköpssumma 10 ooo -

•

Metod 3: Inköpssumma 100 ooo - 534 ooo kronorJ

10 ooo

kronor

100

ooo kronor

För metod 3 anges att:
"Om varan eller tjänsten är värd mellan 100 ooo och 534 ooo kronor så måste
prisfårfrågan genomföras skriftligt och skickas till minst tre leverantörer. Mallar
för offertjörfråganfinns till höger. Beslut och utvärdering ska dokumenteras och
sparas. Diarieföring enligt respektive nämnds regler. Använd beställningsblanketten och betala viafaktura."
Det noteras att det finns anvisningar för krav på dokumentation av direktupphandlingar överstigande 100 ooo kronor. Regionstyrelsen meddelar dock att det inte
finns krav på diarieföring hos dem, och menar att en del diarieförs medan annat
finns hos handläggarna. Det finns således ingen samlad central funktion som har ett
övergripande ansvar för dokumentationen, utan respektive handläggare måste till-

3

Direktupphandlingsgräns 201 5: 505 800 kronor. direktupphandlingsgränsen har höjts 2016.
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frågas. Denna bild delas av de övriga förvaltningarna som är aktuella i denna
granskning.

4.2.2.
4.2.2.1.

Verifiering
Kontroll av följsamhet till LOU - direktupphandlingsgränser

Kontroll har gjorts av om respektive förvaltning har giltiga avtal med de leverantörer som under 2015 har fakturerat över direktupphandlingsgränsen. Se tabell 4.

Tabell 4. Avtal med leverantörer som 2015fakturerat över upphandlingsgränsen
Antal leverantörer över
direktupphandlingsgräns en

Antal
med avtal

Andel
med avtal

1

1

100%

Samhällsbyggnadsförvaltningen

20

13

65%

Kultur- och fritidsförvaltningen

5

5

100% *

140

122

Förvaltning
Regionfullmäktige/regionstyrelsen

Teknikförvaltningen

*)Två av leverantörerna över direktupphandlingsgränsen är hänförliga till Almedalsbiblioteket som är
ett integrerat folk- och högskolebibliotek. Biblioteket drivs gemensamt av Region Gotland och Uppsala
universitetsbibliotek. Det finns ett avtal mellan Region Gotland och Uppsala universitet som reglerar
kostnadsfördelning. En stor del av den summa som återfinns rör således vidarefakturering samt betalning till Uppsala universitet.
**) Flertalet av teknikförvaltningens inköp över direktupphandlingsgränsen är hyreskostnader kopplade
till hyresavtal.

Verifieringen visar att regionfullmäktige/regionstyrelsen har avtal med den leverantör som fakturerat över direktupphandlingsgränsen. Även kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med de leverantörer som fakturerat över direktupphandlingsgränsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avtal med 65 procent av leverantörerna
som fakturerat över direktupphandlingsgränsen och teknikförvaltningen har avtal
med 87 procent av dessa leverantörer.
Det bör dock noteras att omorganisationer har skett under året som påverkat samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Från och med 1 april 2015 har teknikförvaltningen en ny organisation med en ny avdelning (Planerings- och utvecklingsavdelningen). Tidigare var motsvarande avdelning organisatoriskt inordnat under
samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt nämnsekreterare hos samhällsbyggnadsförvaltningen avser flera av samhällsbyggnadsförvaltningens inköp teknikförvaltningens ansvarsområde. Enligt denne har inga inköp från dessa leverantörer gjorts på
samhällsbyggnadsnämndens ansvarskoder. I den inköpsdata revisionen har tagit
del av för 2015 ligger dock dessa inköp på samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarskoder.
Sammanfattningsvis noteras således att det finns en stor spridning vad gäller följsamhet till LOU avseende direktupphandlingsgränsen. Vidare noteras att regionen
hade svårt att tillhandahålla revisionen samtliga efterfrågade avtal, detta eftersom
det inte finns en samling med samtliga avtal. Till exempel har teknikförvaltningen
April 201 6
Region Gotland
PwC

11 av 23

87 %

**

Granskning av inköp och upphandling

ett eget avtalsregister vilket vi bedömer vara mycket svårtolkat. I granskningen
framkom också att flera av regionens avtal finns lagrade lokalt i pärmar eller datorer. Vår bedömning är även att det finns en bristande kontroll avseende vilka avtal
som finns och inte finns i mtalsdatabasen. Att a'<1al lagras på enskilda medarbetares datorer medför att det finns en stor risk att inköpsprocessen blir personbunden
och att det blir svårt att få en helhetsbild över samtliga avtal.

4.2.2.2.

Kontroll av följsamhet till LOU - dokumentationskrav

Av de leverantörer som fakturerat mellan gränsen för krav på dokumentation
(100 ooo kr) och direktupphandlingsgränsen (505 800 kronor) saknar en stor andel giltiga avtal med Region Gotland, vilket framgår i tabellen nedan.
Tabell 5. Avtal med levemntörer som 2015fakturerat mellan 100 - 505,8 tkr
Antal Ieverantörer mellan 100
och 505,8 tkr

Antal med
avtal

Andel med
avtal

Regionfullmäktige/regionstyrelsen

6

4

67%

Samhällsbyggna dsförva I tn ingen

31

16

52%

Kultur- och fritidsförvaltningen

22

17

77%

173

11 av20*

55%*

Förvaltning

Teknikförvaltningen *

• ) Ett urval gjordes på 20 av leverantörerna

För teknikförvaltningen gjordes ett urval på 20 leverantörer där endast 55 procent
hade avtal med Region Gotland. På kultur- och fritidsförvaltningen har 77 procent
av leverantörerna som under 2015 fakturerat mellan 100 - 505,8 tkr avtal med Region Gotland, motsvarande siffror är 67 % för regionstyrelsen och 52 % för samhällsbyggnadsförvaltningen. Det noteras dock att en av kultur- och fritidsförvaltningens
leverantörer som saknar avtal endast avser vidarefakturering. Enligt de interna riktlinjerna måste prisförfrågan genomföras skriftligt och skickas till minst tre leverantörer om varan eller tjänsten är värd mellan 100 ooo och 534 ooo kronor. Vidare
anges att beslut och utvärdering ska dokumenteras och sparas. I kontakt med förvaltningarna framkommer att det inte finns någon samlad dokumentation av direktupphandlingar över 100 ooo kronor, utan att den dokumentation som finns
lagras lokalt på handläggares datorer.

4.2.2.3.

Kontroll av följsamhet till LOU - Avtalstider

I lagen om offentlig upphandling anges i 5 kap 3§ att ett rama\tal får löpa under
längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl. I Region Gotlands avtalsdatabas finns 327 aktuella rama\1al och av dessa löper 29 stycken (9 %) över fyra år.
Bland de avtal som löper längre än fyra år finns till exempel ramavtal på skolbussar
och renhållning (hushållsavfall).

Bedömning
Då två förvaltningar delvis saknar avtal för inköp från leverantörer som under året
fakturerat över direktupphandlingsgränsen samtidigt som det finns brister i kravet
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på dokumentation bedöms kontrollmålet inte vara uppfyllt. Genom granskningen noterar vi att framförallt samhälls byggnads- och teknikförvaltningen har en icke
tillräcklig avtals kontroll. Teknikförvaltningens interna avtalsregister bedöms ej vara
uppbyggd på sådant sätt att det går att säkerställa en god avtalskontroll. Det noteras
också att flera förvaltningar har en mycket stor andel inköp av små belopp, vilket
medför att många olika leverantörer anlitas. Detta ökar risken för att konkurrens
åsidosätts och att det finns personliga kopplingar till leverantören. Vidare har runt
nio procent av Region Gotlands ramavtal en löptid överstigande fyra år, vilket endast får ske om det finns särskilda skäl enligt LOU.

Tecknade ramavtal upp.fy lle1· ve1·ksamheternas behov av va1·01· och tjänste1·
Kontrollmål 3: Tecknade ramavtal uppfyller verksamheternas behov av varor och
tjänster

4.3.1.

Iakttagelser

Ett urval personer inom regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har besvarat
frågor om hur de uppfattar ramavtalen. För tekniska nämnden har vi t agit del av synpunkter från de intervjuer som gjorts i förvaltningens egen översyn.
Av intervjuerna framkommer att det framförallt är svårt att hitta i ramavtalsdatabasen. Tekniska förvaltningen tecknar egna ramavtal på grund av deras specifika behov. Region Gotlands avtalsdatabas anges vara svår att använda både till innehåll
och systemets uppbyggnad och användarvänlighet. Vissa ramavtal uppges inte vara
inlagda i ramavtalsdatabasen.

4.3.2.

Bedömning

Utifrån genomförd granskning har vi svårt att bedöma huruvida tecknade ramavtal
uppfyller verksamheternas behov av varor och tjänster. Att det görs många köp från
leverantörer som saknar avtal och att köptroheten är låg inom vissa områden (se
kontrollmål 6) skulle kunna vara en indikat ion på att tecknade ramavtal inte uppfyller verksamheternas behov av varor och tjänster. Dessa avsteg kan dock också
delvis förklaras av att inköpare/beställare inte har tillgång till relevant information
och inte alltid är rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag (se kontrollmål 4).
Svårigheten att hitta i ramavtalsdatabasen, brister i systemets användarvänlighet
samt att databasen inte är fullständig medför en betydande risk att tecknade ramavtal inte utnyttjas optimalt - det behöver dock inte bet yda att tecknade ramavtal inte
uppfyller verksamheternas behov av varor och tjänster.
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4.4.

Inköpare/beställa1·e

Kontrollmål 4: Inköpare/beställare har tillgång till relevant information och är rätt
utbildade för att uppfylla sitt uppdrag.

4 .4 .1.

Iakttagelser

Fyra gånger per år anordnas utbildningsinsatser för tjänstemän som agerar beställare eller inköpare. Utbildningen heter "5B" (behov, beslut, beställa, betala och bevaka) och är avgiftsfria för förvaltningarna. Inför varje kursstart annonseras kursen
på regionens intranät. Flertalet svarande i intervjuerna anger dock att de upplever
att de inte har tillgång till relevant information och att de inte är rätt utbildade för
att uppfylla sitt uppdrag.

4.4.2.

Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på
att flertalet svarande i intervjuerna anger att de upplever att de inte har tillgång till
relevant information och att de inte är rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag.
Svårigheten att hitta i ramavtalsdatabasen, brister i systemets användarvänlighet
samt att databasen inte är fullständig uppges även vara problem (se kontrollmål 3).
Att det görs avsteg från gällande lagstiftning och regionens egna riktlinjer (se
kontrollmål 1) och att inköp inte alltid görs från upphandlade ramavtalsleverantörer
(se kontrollmål 6) kan även vara en indikation på att inköpare/beställare inte har
tillgång till relevant information och inte är rätt utbildade för att uppfylla sitt uppdrag.
Det finns ett behov av bättre kunskap och mer utbildningsinsatser inom upphandlingsområdet hos inköpare och beställare. Granskningen indikerar också att relevant information om avtal, upphandlingar och upphandlingsprocessen behöver förbättras. Det framkommer dock att den översyn som pågår bland annat syftar till att
begränsa inköpsbehörigheter och utbilda certifierade inköpare.

4.5.
Kontrollmål 5: Det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av
inkomna offe1ter.

4.5.1.

Iakttagelser

Regionen använder ett elektroniskt upphandlingssystem (Tendsign) som fungerar
för alla former av upphandling. Annonsering, tillhandahållande av förfrågningsunderlag, anbudsgivning, utvärdering och tilldelning genomförs med hjälp av detta
system.
Utöver den information och utvärderingsmall som finns i upphandlingssystemet
TendSign saknas dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av inkomna
offerter.
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Det saknas också uppföljningar av tidigare upphandlingar. Av vad som framkom i
intervjuerna beror detta på en upplevd resursbrist. I februari 2016 uppges "kön"
uppgå till mellan 7-8 uppdrag vilket bedöms motsvara 4-5 månaders väntetid. Vid
intervjuerna framkom att regionen, till följd av en ansträngd personalsituation, har
tagit hjälp av konsulter för att kapa topparna. Enligt upphandlingschefen skulle
enheten behöva förstärkas med ytterligare tjänster.
Ett nytt digitalt verktyg uppges ha anskaffats för att få en koppling till ekonomisystemet för att bland annat kunna kontrollera avtalade priser (vilket inte sker idag).

Bedömning

4.5.2.

Bedömningen är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Bedömningen grundar sig
på att det utöver den information och utvärderingsmall som finns i upphandlingssystemet TendSign saknas dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av
inkomna offerter. Enligt vår bedömning kan det finnas skäl att överväga behovet av
ytterligare dokumenterade rutiner och riktlinjer för utvärdering av inkomna offerter. Det är också av stor vikt att uppföljning av tecknade avtal görs regelbundet vad
gäller såväl avstämning av priser och leverans som att tecknade ramavtal fyller användarnas behov

Uppföljning av köptrohet

4.6.

I Kont rollmål 6: Inköp görs från upphandlade ramavtalsleverantörer
Hög kö ptrohet (dvs. att regionen köper en vara/tjänst av en upphandlad leverantör
och inte från någon annan) ger större intresse från leverantörernas sida att delta i
regionens upphandlingar, större volymer och därmed bättre priser, vilket tillsammans bör minska totalkostnaden för regionen. Av bland annat den anledningen har
vi undersökt köptroheten mot ramavtal.

Verifiering
4.6.1.
Verifiering har gjorts av åtta olika avtalsområden:
•
•
•
•

Resebyråtjänster
Yrkeskläder
Kontorsmaterial
Annonsering

4.6.LL

•
•
•

Telekommunikation
Livsmedel
Jurister
VA-konsulter

Resebyråtjänster

Region Gotland har ett ramavtal med en resebyrå som löper 2012-04-01 till och
med 2016-03-01. I resebyråns uppdrag ingår att boka biljetter och att samfakturera
flyg, flygtaxi, bussbiljetter, hotell, hyrbil etc. En viktig del av uppdraget anges också
vara att föreslå varje resenär den billigaste biljetten med hänsyn tagen till rese- och
arbetstid. Verifiering har gjorts av följsamheten till det upphandlade ramavtal som
finns för resebyråtjänster för respektive förvaltning. Resultatet presenteras i tabellerna nedan.
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Regionstyrelsen
Köp frå n ramavtal
Köp utanför ramavtal
Totala inköp resor (konto 7051)

Teknikförvaltningen

Värde
303 190
66 635
369 825

Värde

Köp från ramavtal
Köp utanför ramavtal
Totala inköp resor (konto 7051)

789 841
81 958
871799

Samhällsbygg:nadsförvaltningen

Värde

Köp från ramavtal
Köp utanför ra mavtal
Totala inköp resor (konto 7051)

471449
7 190
478 638

Kultur- och fritidsförvaltningen

Vä rde

Köp från ramavtal
Köp utanför ra mavtal
Totala inköp resor (konto 7051) *

320 067
37 258
357 325

Andel
värde
82 %
18%
100%

Andel
värde
91 %
9%
100%

An tal
115
3
118

Antal
158
20
178

Andel
värde
98%
2%
100 %

Andel
värde
90 %
10 %
100%

Antal
251
1

253

Antal

.. ) I sakgranskningen framkom att en faktura på 97 000 kronor är felkonterad . Revisionen har tagit del
av fakturan och beloppet är nu exkluderat i tabellen ovan.

Verifieringen visar att varje förvaltning har gjort majoriteten av inköpen, både sett
till antalet och till det beloppsmässiga värdet, genom den upphandlade leverantören. Störst avvikelse visar regionstyrelsen som har gjort 18 procent av inköpen, sett
till det beloppsmässiga värdet, utanför den upphandlade leverantören. Bäst utfall
har samhällsbyggnadsförvaltningen med endast ett köp utanför ramavtal, vilket
motsvarar 2 procent, utanför ramavtal. För teknikförvaltningen misstänks ett flertal
av inköpen vara felkonterade då leverantörerna inte tillhandahåller resebyråtjänster.

4.6.i.2.

Yrkeskläder

Region Gotland har ett ramavtal för yrkeskläder och skor som är giltigt 2 013 -12 -02
till och med 2017-06 -02. Ramavtalet omfattar yrkeskläder och skor till samtliga och
omfattar fem varugrupper:
•
•
•
•
•

Varsel-/arbetskläder
Vård-/omsorgskläder samt köks-/ restaurangkläder
Profilkläder
Handskar
Skor
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Verifiering har gjorts av följsamheten till det upphandlade ramavtal som finns för
yrkeskläder och skor för respektive förvaltning. Resultatet presenteras i tabellerna
nedan. Regionstyrelsen hade under 2015 inga inköp konterade på konto 6481 Yrkeskläder och skor.
Teknikförvaltningen

Vär de

Andel värde

Antal

Köp från ramavtal

522 535

68%

402

Köp utanför ramavtal
Totala inköp yrkeskläder och skor (Konto
6481)

245 069

32%

155

767 605

100%

557

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Värde

Andel värde

Antal

Köp från ramavtal

10

248

4%

3

227 043

96%

77

237 291

100%

80

Värde

Andel värde

Antal

Köp från ramavtal

2 788

5%

4

Köp utanför ramavtal
Totala inköp yrkeskläder och skor (Konto
6481)

so 511

95%

41

53 299

100%

45

Köp utanför ramavtal
Totala inköp yrkeskläder och skor (Konto
6481)

Kulb.tr- och fritidsförvaltningen

Verifieringen visar på stor variation i följsamheten till inköp av upphandlade leverantörer vad gäller yrkeskläder och skor. Teknikförvaltningen har högst andel med
68 procent av det beloppsmässiga värdet hänförligt till upphandlade ramavtalsleverantörer. För samhällsbyggnads- och kultur- och fritidsförvaltningen är motsvarande siffra fyra procent respektive fem procent.

4.6.I.3.

Kontorsmaterial

Region Gotland har ett ramavtal för kontorsmaterial som är giltigt 2014-05-01 till
och med 2016-04-30. Ramavtalet omfattar kontorsmaterial som almanackor, anteckningsböcker, post-IT-block, pennor, pärmar, plastmappar, register, häftapparat er, hålslag med mera.
Verifiering har gjorts av följsamheten till det upphandlade ramavtal som finns för
kontorsmaterial för respektive förvaltning. Resultatet presenteras i tabellerna nedan. Regionstyrelsen hade under 2015 inga inköp konterade på konto 6511 Kontorsmaterial.

April 2016
Region Gotland

PwC

17 av 23

Granskning av inköp och upphandling

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

8889

15 %

15

Köp utanför ramavtal

51423

85%

52

Totala inköp kontorsmaterial
(konto 6511)

60313

100 %

67

Teknikförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Köp från ramavtal
Köp utanför ramavtal
Totala inköp kontorsmaterial (konto
6511)

Kultur- och fritidsförvaltningen
Köp från ramavtal
Köp utanför ramavtal
Totala inköp kontorsmaterial
(konto 6511)

Värde

Andel
värde

Antal

595

1%

3

46727

99%

23

47322

100%

26

Värde

Andel
värde

Antal

2324

2%

12

140 116 *

98%

84

142 439

100%

96

*) I sakgranskningen framkom att 42 624 kronor rör inköp av annonsering från leverantörer som man
har giltiga avtal med. Dessa är exkluderade från tabellen ovan.

Resultatet visar att det är en mycket låg följsamhet till det ramavtal som finns för
inköp av kontorsmaterial för samtliga av ovanstående förvaltningar.

4.6.t.4.

Annonsering

Region Gotland har ramavtal med en leverantör för annonsering under avtalsperioden 2012-03-15 till och med 2016-12-31.
Verifiering har gjo1ts av följsamheten till det upphandlade ramavtal som finns för
annonsering för respektive förvaltning. Resultatet presenteras i tabellerna nedan.
Regionstyrelsen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

145 799

92%

9

Köp utanför ramavtal

12 260

8%

2

158 059

100%

11

Totala inköp annonsering (konto
722)
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Teknikförvaltningen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

243 438

62 %

85

Köp utanför ramavtal

152 008

38 %

22

395 445

100 %

107

Samhällsbyggnadsförvalb1ingen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

216 866

82 %

66

47 701

18%

18

264568

100%

84

Kultm·- och fritidsförvaltningcn

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

326 349

87 %

82

47641

13%

13

373 990

100%

95

Totala inköp annonsering (konto
722)

Köp utanför ramavtal

Totala inköp annonsering (konto
722)

Köp utanför ramavtal

Totala inköp annonsering (konto
722) 4

Verifieringen visar att det är en relativt bra följsamhet till det ramavt al som finns
för inköp av annonsering, men att teknikförvaltningens inköp hos ramavtalsleverantören endast uppgår till 62 procent. Det noteras också att både teknik-, samhällsbyggnads och kultur- och fritidsförvaltningen har många småinköp hos leverantörer utanför ramavtalet.

4.6.1.5.

Telekommunikation

Region Gotland har ramavtal med en leverantör för telefoni under avtalsperioden
och med 2 017 -10-3 1. Ramavtalsleverantörer har fyra underleverantörer.
2013-11-01 till

Verifiering har gjorts av följsamheten t ill det upphandlade ramavtal som finns för
t elefonitjänster för respektive förvaltning. Resultatet presenteras i tabellerna nedan.
Regionstyrelsen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

7 958

100 %

18

0

0%

0

7958

100%

18

Köp utanför ramavtal

Totala inköp telekommunikation
(konto 681)

April 201 6
Region Gotland

PwC

19 av 23

Granskning av inköp och upphandling

Teknikförvaltningen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

267101

59%

1196

Köp utanför ramavtal
Totala inköp telekommunikation
(konto 681)

184 982

41 %

223

452 083

100%

1419

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

45117

19 %

133

195 731

81 %

130

240848

100%

263

Köp utanför ramavtal
Totala inköp telekommunikation
(konto 681)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

31226

69%

185

Köp utanför ramavtal
Totala inköp telekommunikation
(konto 681)

13 951

31 %

21

45177 •

100%

206*

*)Kultur- och fritidsförvaltningen har ett belopp på 245 000 kronor som är hänförligt till Uppsala universitet, vilket rör en vidarefakturering, som inte är inkluderat i detta belopp. I sakgranskningen framkom även att det misstänks finnas felkonteringar på detta konto.

Verifieringen visar att följsamhet till det ramavtal som finns för inköp av telefonitjänster varierar mellan förvaltningarna.

4.6.t.6.

Livsmedel

Region Gotland har ramavtal med sex leverantör inom livsmedelsområdet indelat i
kategorier och avtalsperioder enligt tabellen nedan:
Avtal

Avtalstyp

A vtalsperiod

Ramavtal

2013-01-08 - 2016-09-30

Livsmedel - Insatsvaror kaffeautomat
Livsmedel - Ost och mejeri, ägg, färs, fågel,
blodpudding
Livsmedel - bröd, färskt

Ramavtal

2012-12 -03 - 2016-09-30

Ramavtal

2013-01-08 - 2016-09-30

Livsmedel - Frukt, grönt, rotfmkter o potatis

Ramavtal

2013-01-08 - 2016- 09-30

Livsmedel - Kolonial/specerier, kött, chark

Ramavtal

2012-12-03 - 2016- 09- 30

Livsmedel - Konfektyr

Ramavtal

2013- 0 1-15 - 2016-09-30

Verifiering har gjorts av följsamheten till de upphandlade ramavtal som finns för
livsmedel för respektive förvaltning. Under året hade Regionstyrelsen inga inköp av
livsmedel konterade på konto 644. Resultatet presenteras i tabellerna nedan.
April 2016
Region Gotland

PwC

20 av 23

Granskning av inköp och upphandling

Värde

Andel
värde

Antal

0

0

0

Köp utanför ramavtal

44 634

100%

42

Totala inköp livsmedel (konto 644)

44634

100%

42

Teknikförvaltningen
Köp från ramavtal

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

29 981

66%

4

Köp utanför ramavtal

23 299

44 %

17

Totala inköp livsmedel (konto 644)

53280

100%

21

Kultur- och fritidsförvaltningen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

163 525

32%

168

Köp utanför ramavtal

346177

68%

566

509 702

100%

734

Totala inköp livsmedel (konto 644)

Verifieringen visar att följsamheten till de ramavtal som finns för inköp av livsmedel
varierar mellan förvaltningarna. Det noteras dock att de tre förvaltningarna gör
många småinköp av livsmedel som ligger utanför avtal. Teknikförvaltningen gjorde
inköp av livsmedel för 44 634 kronor år 2015, alla inköp var utanför de ramavtal
Region Gotland har kring livsmedel.

4.6.i.7.

Jurister

Region Gotland har ramavtal med en leverantör för juristtjänster som löper under
avtalsperioden 2013-10-01 till 2015-09-30. Av avtalet framgår att två förlängningar
å ett år kan göras. Förlängningsavtalet finns dock inte tillgängligt i Region Gotlands
avtalsdatabas. Enligt uppgift är avtalet förlängt till 2016-09-30.
Verifiering har gjorts av följsamheten till det upphandlade ramavtal som finns för
juristtjänster för respektive förvaltning. Under året hade inte regionstyrelsen och
kultur- och fritidsförvaltningen gjort några inköp av juriststjänster konterade på
konto 7455. Resultatet presenteras i tabellerna nedan.
Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

1023188

74%

71

Köp utanför ramavtal

359 806

26%

21

1382 994

100 %

92

Teknikförvaltningen

Totala inköp juristtjänster (konto
7455)

April 2016

Region Gotland

PwC

21 av 23

Granskning av inköp och upphandling

Värde

Andel
värde

Antal

0

0%

0

Köp utanför ramavtal

25 950

100%

5

Totala inköp juristtjänster (konto
7455)

25950

100%

5

Sam]1ällsbyggnadsförvalb1ingen
Köp från ramavtal

Verifieringen visar att följsamheten till ramavtalen är relativt god i förvaltningarna
under förutsättning att ramavtalet som gick ut i september 2015 har förlängts. Har
förlängning inte gjorts av avtalet är följaktligen samtliga inköp är utanför ramavtal.
Vidare noteras att det helt saknas ramavtal inom juristområdet om förlängning av
avtalet inte gjorts.

4.6.i.8.

VA-konsulter

Region Gotland har ramavtal med tre leverantör för VA-konsulttjänster indelat i
kategorier och avtalsperioder enligt tabellen ne<lan:
Avtal

Avtalstyp

Avtals period

Ramavtal VA-konsulttjänster, konsulter
inom vatten och avlooo
Ramavtal VA-konsulttjänster, konsulter
inom vatten och avlopp

Ramavtal

2015-03-01 - 2017-02-28

Ramavtal

2015-03-01 - 2017-02-28

Årsavtal 2014

Ramavtal

2014-07-01 - 2017-06-30

Verifiering har gjorts av följsamheten till det upphandlade ramavtal som finns för
VA-konsulter för respektive förvaltning. Under året hade inte regionstyrelsen och
kultur- och fritidsförvaltningen gjort några inköp konterade på konto 61796. Resultatet presenteras i tabellerna ne<lan.
Teknikförvalb1ingen

Värde

Andel
värde

Antal

Köp från ramavtal

568 551

12 %

13

3 930 722

86%

45

86 237

2%

13

1282 994

100%

71

Värde

Andel
värde

Antal

0

0%

0

Köp utanför ramavtal

73 350

100 %

2

Totala inköp VA-konsulter (konto
61796)

73350

100 %

2

Köp utanför ramavtal

Felkonterat
Totala inköp VA-konsulter (konto
61796)

Sambällsbyggnadsförvaltningen
Köp från ramavtal

April 2016
Region Gotland

PwC

22 av 23

Granskning av inköp och upphandling

Verifieringen visar att följsamheten till befintliga ramavtal är låg. Vidare framkommer tre uppenbara felkonteringar som avsåg juristtjänster och resebyråtjänster.

4.6.2.

Bedömning

Bedömningen är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på
att inköp inte alltid görs från upphandlade ramavtalsleverantörer. Det finns variationer avseende köptrohet mellan förvaltningar och mellan avtalsområden, men för
flertalet avtalsområdena sker majoriteten av inköpen utanför aktuella ramavtal. Det
noteras också att förvaltningarna gör många småinköp av icke upphandlade leverantörer, medan de större inköpen i större utsträckning sker från upphandlade leverantörer.

2016-04-27

Carin Hultgren

Roger Burström

Uppdragsledare

Projektledare

April 2016
Region Gotland
PwC

23 av 23

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/283
23 juni 2016

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Remiss - Betänkande av Barnrättighetsutredningen "
Barnkonventionen blir svensk lag" (SOU 2016:19)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner ledningskontorets förslag till yttrande över SOU
2016:19, Betänkande av barnrättighetsutredningen.

Sammanfattning

Regeringen tillsatte 2013 en särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur
tillämpningen av lagar och föreskrifter stämmer överens med barnets rättigheter
enligt FN:s konvention. I uppdraget ingick att analysera konsekvenser av så kallad
inkorporering i svensk rätt. Det vill säga att konventionen skulle bli lag i Sverige.
Ärendets beredning

Ledningskontoret har tagit del av en nationell remisskonferens i regi av Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL. Ärendet har beretts av regionjurist,
verksamhetsledare BarnSam och folkhälsochef. I förslaget till yttrande har kontoret
valt att enbart fokusera kostnader för genomförandet för kommuner och landsting,
om utredarens förslag genomförs, det vill säga att konventionen och de fakultativa
protokollen blir del av svensk lagstiftning.
Bedömning

Riksdagen använder sedan 1993 principen om att när nya uppgifter åläggs kommuner
och landsting ska staten ersätta merkostnaderna. I utredningen, kapitel 9, saknas en
ekonomisk konsekvensbeskrivning av förslagen. Inte heller hänvisar utredaren till
finansieringsprincipen trots att det kan antas krävas omfattande kompetensutveckling
och fördjupade utredningar vilket tar ytterligare resurser i anspråk i framförallt
socialtjänsten. Även förtroendevalda och allmänheten kommer att behöva utbildas
och informeras.
Beslutsunderlag

SOU 2016:19, betänkande av barnrättighetsutredningen. Barnkonventionen blir
svensk lag.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ärendenr RS 2016/283

Regionstyrelsen

Handlingstyp
Datum 23 juni 2016

Socialdepartementet

Remiss - Betänkande av Barnrättighetsutredningen "
Barnkonventionen blir svensk lag" (SOU 2016:19)

Yttrande över remiss

I förslaget till yttrande har Region Gotland valt att enbart fokusera kostnader för
genomförandet för kommuner och landsting, om utredarens förslag genomförs,
det vill säga att konventionen och de fakultativa protokollen blir del av svensk
lagstiftning.
Bedömning

Riksdagen använder sedan 1993 principen om att när nya uppgifter åläggs
kommuner och landsting ska staten ersätta merkostnaderna. I utredningen,
kapitel 9, saknas en ekonomisk konsekvensbeskrivning av förslagen. Inte heller
hänvisar utredaren till finansieringsprincipen trots att det kan antas krävas
omfattande kompetensutveckling och fördjupade utredningar vilket tar
ytterligare resurser i anspråk i framförallt socialtjänsten. Även förtroendevalda
och allmänheten kommer att behöva utbildas och informeras.

Björn Jansson
regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (1)

Barnkonventionen blir svensk lag

Betänkande av Barnrättighetsutredningen
Stockholm 2016

SOU 2016:19

Sammanfattning

Inledning
I betänkandet lämnas förslag på en lag om inkorporering av FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och presenteras en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering, liksom ett antal författningsförslag i övrigt.
Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Uppdraget
Barnrättighetsutredningen har haft i uppdrag att göra en kartläggning inom särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar
och andra föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt barnkonventionen och de två fakultativa protokoll som Sverige
tillträtt. Vid tydliga avvikelser ingår det i utredningens uppdrag att
lämna förslag till åtgärder samt, vid behov, förslag till kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen för att stärka barnets rättigheter.
I uppdraget ingår vidare att analysera för- och nackdelar med att
inkorporera barnkonventionen och de två fakultativa protokollen i
svensk rätt.
Mot bakgrund av regeringens uttalade vilja att, vid sidan av fortsatt transformering, ge barnkonventionen ställning som svensk lag
har utredningen också haft i uppdrag att lämna förslag till en lag om
inkorporering av barnkonventionen och att belysa vissa frågor av
rättslig och praktisk karaktär som aktualiseras vid en inkorporering.
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Kartläggning av hur rättstillämpningen överensstämmer
med barnets rättigheter enligt barnkonventionen
Kartläggningsområden
Utredningens kartläggningsuppdrag har omfattat rättstillämpningen
och hur den överensstämmer med barnets rättigheter enligt barnkonventionen och de fakultativa protokoll som Sverige har tillträtt.
Områden där det saknas författningsbestämmelser i förhållande till
barnkonventionens rättigheter har alltså fallit utanför uppdraget.
Utgångspunkten för kartläggningen har varit barnets rättigheter
enligt barnkonventionen. Rättighetsperspektivet, med grundprinciperna i fokus, har genomsyrat genomförandet av kartläggningen
vad gäller val av kartläggningsområden, frågor för kartläggningen
och analys av kartläggningsresultaten.
De områden som utredningen efter en identifieringsprocess har
funnit särskilt angelägna att kartlägga är:
• barn i migrationsprocessen,
• stöd och service till barn med funktionsnedsättning,
• barn som har bevittnat våld inom familjen och
• barn som har utsatts för våld inom familjen.
De områden som valts är områden där barn befinner sig i en utsatt
situation och där myndighetsbeslut kan få stora konsekvenser. Områden som vid tiden för kartläggningen var, eller nyligen varit, föremål för annan översyn har inte ingått i kartläggningen.
Kartläggningen har på utredningens uppdrag genomförts av
forskare verksamma vid universitet och högskolor. Den speglar olika
typer av beslut, både domstolsavgöranden och förvaltningsbeslut,
de senare från både stat och kommun. Syftet med kartläggningen är
att ge en bild av vilket genomslag barnkonventionen, särskilt grundprinciperna, har fått i rättstillämpningen.
Forskarna har presenterat kartläggningsresultaten och sina slutsatser i var sin rapport1 varefter utredningen har gjort en analys av
1

Rapporterna finns tillgängliga i Socialdepartementet och hos Barnrättighetsutredningen. Efter
det att Barnrättighetsutredningens arbete slutförts kommer utredningens arkivhandlingar att
överlämnas till Riksarkivet.
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de redovisade resultaten. I analysen har utredningen utgått från FN:s
barnrättskommittés tolkningar vilka finns uttryckta i kommitténs
allmänna kommentarer.
Iakttagelser på de kartlagda områdena
Kartläggningen visar på en rad brister när det gäller genomslaget för
barns rättigheter enligt barnkonventionen. Tydligast är bristerna i
fråga om principen om barnets bästa och barns rätt att få uttrycka
sina åsikter.
Trots att det finns uttryckliga bestämmelser om barnets bästa i
svensk lagstiftning på tre av kartläggningsområdena är det vanligt att
bedömningen inte tar sin utgångspunkt i det enskilda barnets situation. I stället bedöms barnets bästa utifrån generella uttalanden i förarbeten, policydokument och andra riktlinjer. Det går heller inte att
utläsa vilka avvägningar och bedömningar som myndigheter gjort i
de fall barnets intressen ska vägas mot andra intressen.
Såvitt gäller barns möjligheter att få komma till tals visar kartläggningen att det ofta inte förs samtal med barn och att det många
gånger inte motiveras varför så ej skett. I de fall barn får komma till
tals handlar samtalen i många fall om något annat än vad som är av
relevans för att få fram ett fullgott beslutsunderlag.
Kartläggningen visar också att synen på barn och hur barn bemöts
av myndigheterna inte utgår från barn som bärare av rättigheter.
Detta kan visa sig i att de ibland särbehandlas negativt i förhållande
till vuxna. Det gäller t.ex. inom området barn som utsatts för våld
inom familjen. Ett agerande som mot en vuxen hade varit straffbart
kan bli straffritt med hänvisning till föräldrars ställning gentemot
sina barn. Ett annat exempel är migrationsområdet där barns egna
asylskäl endast i mycket begränsad utsträckning prövas i beslut om
uppehållstillstånd.
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Fördelar och svårigheter med att inkorporera
barnkonventionen
En stärkt ställning för barnets rättigheter och ett skarpare
juridiskt verktyg
Sverige som stat är i folkrättslig mening redan bunden av barnkonventionen. Därmed följer en förpliktelse att leva upp till de krav som
konventionen ställer. Både domstolar och andra myndigheter är
skyldiga att, så långt det är möjligt, tolka svenska interna rättsregler
fördragskonformt.
En inkorporering innebär att tjänstemän och beslutsfattare måste
förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag eftersom
konventionen blir gällande som lag och ensam kan läggas till grund
för myndigheters beslut i mål och ärenden.
Genom en inkorporering blir barnkonventionen tillämplig på
samtliga rättsområden. Det blir också tydligt att konventionen ska
ses som en helhet och att artiklarna i konventionen ska tolkas i relation till varandra, något som kan förväntas lägga grunden till ett
mer rättighetsbaserat synsätt.
En inkorporering kan även förväntas påverka regelgivningen i
övrigt, främst genom att tranformeringen av barnkonventionens bestämmelser torde påskyndas av inkorporeringen. Genom inkorporeringen kan man räkna med att barnets rättigheter får en mer framskjuten plats i den offentliga debatten och i lagstiftningsärenden.
Brister i den svenska lagstiftningen kan identifieras och åtgärdas.
Konventionens bestämmelser kan dessutom förväntas påverka utformningen av annan lagstiftning mer direkt än hittills.
En väsentlig fördel med att inkorporera barnkonventionen är
vidare att den kan fungera som utfyllnad i de fall annan lagstiftning
inte till fullo tar till vara barnets rättigheter enligt konventionen. Konventionen kommer också, när den ges status av lag, att ha företräde
vid en eventuell konflikt mellan bestämmelserna i konventionen och
författningar av lägre valör.
Sammantaget innebär en inkorporering att konventionens rättigheter får en stärkt ställning inte endast formellt utan även reellt.
Barnets rättigheter kan tas till vara i större utsträckning än i dag.
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En politisk markering
Genom en inkorporering av barnkonventionen markeras den politiska
viljan att säkerställa barnets rättigheter. Det visar att barnets rättigheter är en prioriterad fråga. I praktiken krävs dock att den politiska markeringen åtföljs av konkreta åtgärder. En inkorporering i
sig är inte tillräcklig för att barnets rättigheter ska få genomslag.
Ett pedagogiskt verktyg
En inkorporering kan sägas ha en pedagogisk betydelse. De särskilda
mänskliga rättigheter som tillkommer barn finns efter en inkorporering samlade i en lag. Konventionen som helhet blir synligare och
det blir tydligt att rättigheterna i konventionen hänger samman och
förutsätter varandra.
Svårigheter i rättstillämpningen
En inkorporering av barnkonventionen innebär en rad fördelar. Men
det finns också en del svårigheter och utmaningar att förhålla sig till.
En inkorporering är ett effektivt sätt att synliggöra rättigheterna. En del konventionsartiklar är emellertid allmänt hållna och innehåller vaga formuleringar som kan ge ett inte obetydligt utrymme
för tolkning. Vaga och allmänt hållna formuleringar innebär givetvis
svårigheter i den praktiska tillämpningen. Konventionen sedd som
helhet och bl.a. FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer
kan dock ge viss vägledning vid tolkningen.
Konventionen har också en annan rättssystematik än vad som
gäller i den inhemska rätten. Genom EU-rättens och Europakonventionens inflytande är dock rättstillämparna sedan årtionden vana vid
att hantera regelverk avfattade på ett annat sätt än det traditionellt
svenska med en relativt hög grad av detaljreglering. Genom EUrätten har också användningen av principer, t.ex. proportionalitetsprincipen, kommit att få ökad betydelse. Att barnkonventionens
utformning avviker från svensk rättstradition behöver sålunda inte
leda till några mer omfattande rättstillämpningsproblem.
En svårighet med att tillämpa barnkonventionen kan vara att det
saknas förarbeten, motsvarande de svenska, som kan ge vägledning
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vid tolkningen. Det innebär dock inte att det saknas vägledning för
tolkning av konventionen. Barnrättskommittén har t.ex. i fråga om
en rad artiklar utarbetat allmänna kommentarer som kan vara till
ledning för rättstillämpningen.
En annan svårighet med barnkonventionen är att vissa artiklar
kan sägas vara direkt tillämpliga – self-executing – medan andra artiklar inte är det. Problemet är välkänt i monistiska system, men svenska
domstolar och andra rättstillämpande myndigheter har inte samma
erfarenhet att avgöra denna typ av frågor. Det är viktigt att frågan
uppmärksammas och diskuteras i samband med att barnkonventionen inkorporeras.
Till skillnad från vad som gäller för EU-rätten och Europakonventionen finns det inte någon internationell domstol som kan tolka
konventionens närmare innebörd vilket kan innebära svårigheter
vid den inhemska rättstillämpningen. Erfarenheter från Norge ger
dock vid handen att detta inte uppfattats som något stort problem i
praktiken. Inhemsk norsk rättspraxis har relativt kort tid efter inkorporeringen utvecklats och därigenom har lägre instansers behov
av vägledning tillgodosetts. En liknande utveckling torde kunna förväntas i Sverige.
I den mån det råder osäkerhet kring hur konventionens artiklar
ska tolkas, och därigenom hur de kommer att tillämpas, kan det finnas
en risk att det grundläggande kravet för rättssäkerheten, förutsebarheten, inte tillgodoses vid en inkorporering. En transformering ökar
förutsebarheten och bestämmelsen kan anpassas till verksamhetsområdet. Transformering ger därför ett bättre stöd för rättstillämpande myndigheter. En inkorporering utesluter emellertid inte en
fortsatt transformering. Tvärtom är det utredningens mening, och
också en utgångspunkt för utredningens arbete, att transformeringen
ska fortsätta även efter det att barnkonventionen fått ställning av
lag.
Vid en inkorporering är det domstolar och andra rättstillämpande myndigheter, främst de högsta instanserna, som har att tolka bestämmelserna och därmed också träffa avgöranden som enligt svensk
rättstradition normalt tillkommer den lagstiftande makten. En inkorporering kan i viss bemärkelse ses som en maktförskjutning. Det
är dock inte något bärkraftigt skäl mot att inkorporera barnkonventionen. Även om tolkningen av en inkorporerad konvention ligger
fast på ett annat sätt än tolkningen av nationell lag – där situationen
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kan åtgärdas genom en lagändring – kommer lagstiftaren genom fortsatt transformering alltjämt att ha vissa möjligheter att påverka tolkningen av rättigheterna i konventionen. Det ska också framhållas
att just domstolsprövningen är ett skydd för att den enskilde får
sina rättigheter respekterade.

Utredningens förslag
Barnkonventionen som svensk lag
Inkorporering genom en särskild lag
I utredningens uppdrag ingår att lämna förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen. Däremot ingår det inte i uppdraget
att lämna förslag till lag om inkorporering av de två fakultativa protokoll till konventionen som Sverige tillträtt.
I betänkandet föreslås att artiklarna 1–43.1 och 44.6 i barnkonventionen, i originaltexternas lydelse, ska gälla som svensk lag. Originaltexterna ska ha samma giltighet.
För att barnets rättigheter ska få önskat genomslag krävs, vid
sidan av inkorporering, fortsatt transformering. Det krävs därutöver
en kombination av olika åtgärder, såsom lagstiftning, information,
utbildning och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället.
Principer vid en eventuell konflikt mellan barnkonventionens
bestämmelser och inhemsk lagstiftning
Utgångspunkten för utredningens arbete är att barnkonventionen
ska ges status av vanlig lag.
I syfte att underlätta för olika aktörer redogörs i betänkandet för
de principer som kan bli aktuella när det finns en eventuell konflikt
mellan den inkorporerade barnkonventionens bestämmelser och
annan svensk lagstiftning.
Det är utredningens bedömning att verkliga konflikter, i betydelsen oförenlighet eller motstridighet, mellan barnkonventionen och
annan svensk lagstiftning sällan torde uppkomma. De konflikter som
kan uppkomma bedöms kunna lösas med hjälp av olika rättstillämp-
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ningsmetoder. Eventuella konflikter bör också vid behov fångas
upp i det fortsatta transformeringsarbetet.
I samband med att inkorporeringen av barnkonventionen i svensk
rätt utvärderas finns det anledning att uppmärksamma frågan om
hur eventuella konflikter mellan konventionen och lagstiftningen i
övrigt har hanterats.
Tolkning och vägledning
I syfte att underlätta för olika aktörer, bl.a. vid rättstillämpning och
lagstiftning, redogörs i betänkandet för rättsliga och praktiska frågor som rör tolkningen av barnkonventionen.
En inkorporering av barnkonventionen förutsätter att rättstillämparen har kunskap om konventionen och om hur den ska tolkas
och tillämpas. Utbildning och kompetensutveckling om konventionens praktiska tillämpning i förhållande till den egna verksamheten
är därför viktigt.
Utredningen har varit i kontakt med ett antal myndigheter, samt
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), för att få veta vilket stöd
och vilken skriftlig vägledning för tolkningen av barnkonventionen
de ser behov av i sin verksamhet. Det har därvid uttryckts ett behov
av en skriftlig vägledning som kan vara ett stöd vid tolkningen och
tillämpningen av den inkorporerade barnkonventionen. En sådan
vägledning bör utgå från svenska förhållanden. Den bör finnas samlad på ett ställe och göras lätt tillgänglig.
Åtgärder som kan behöva vidtas med anledning av en inkorporering
Även om det endast är originaltexternas lydelse som blir gällande som
lag, innehåller inkorporeringslagar som regel en bilaga med konventionen i svensk översättning. Utredningen har identifierat vissa brister
i den svenska översättningen av barnkonventionen och föreslår därför att det, inför en inkorporering, görs en översyn av den svenska
översättningen av konventionen.
En inkorporering av barnkonventionen kommer sannolikt att
väcka frågor som myndigheter och beslutsfattare inte har haft anledning att ta ställning till tidigare. Det är därför viktigt att de situationer som kan komma att uppstå i den praktiska tillämpningen efter
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det att barnkonventionen blivit lag så tidigt som möjligt diskuteras
i domstolarna och i andra myndigheter. Utredningen föreslår därför
att Domstolsverket och andra centrala myndigheter i regleringsbrev får i uppdrag att, utifrån respektive myndighets uppdrag och
verksamhet, diskutera vilka utmaningar och frågor man kan komma
att ställas inför efter en inkorporering. Finns det lagstiftningsbehov
är det viktigt att detta påtalas och förs vidare till Regeringskansliet.
En fråga som kan uppkomma i rättstillämpningen är om en viss
bestämmelse i konventionen är direkt tillämplig (self-executing).
Ytterst får det ankomma på domstolar och andra rättstillämpande
myndigheter att, utifrån den specifika situationen, bedöma om en
bestämmelse är direkt tillämplig eller inte. För att höja kunskapen
och för att så långt som möjligt nå en samsyn föreslås att även denna
typ av frågor blir föremål för en diskussion inom domstolarna och
övriga rättstillämpande myndigheter.
Det har inte ingått i Barnrättighetsutredningens uppdrag att behandla frågan om effektiva rättsmedel vid överträdelser av konventionen. Effektiva rättsmedel rymmer olika aspekter, varav ekonomisk
kompensation är en. Med hänsyn till skadeståndsfrågans betydelse
och det oklara rättsläget bör frågan om skadestånd vid kränkning
av rättigheter enligt barnkonventionen uppmärksammas i Regeringskansliets fortsatta arbete. Oklarheten om reformens konsekvenser
på skadeståndsrättens område bör dock inte hindra att konventionen inkorporeras.
Bedömningar och förslag på de kartlagda områdena
Den kartläggning utredningen låtit göra har omfattat områdena barn
i migrationsprocessen, stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som har bevittnat våld inom familjen och barn som
har utsatts för våld inom familjen. Utifrån kartläggningsresultaten
kan konstateras att barnkonventionen inte har fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen på de fyra utvalda områdena och att det
finns tydliga brister i förhållande till barnets rättigheter enligt konventionen.
På tre av de fyra kartlagda områdena finns det särskilda bestämmelser som utgår från artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om
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barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd. Trots detta har
principerna i barnkonventionen inte fått ordentligt genomslag.
Beträffande barn i migrationsprocessen är det utredningens bedömning att i ärenden där sökanden är ett barn måste barnets skäl
för ansökan utredas och framgå av Migrationsverkets beslut. Migrationsverkets bedömning av skälen för ansökan måste ha barnet i
fokus.
Bestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 10 § utlänningslagen
(2005:716) föreslås få en tydligare koppling till artikel 3 i barnkonventionen genom att det i lagen uttryckligen anges att barnets
bästa ska utredas och särskilt beaktas i fall som rör ett barn. Vid
bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter.
Vidare föreslås att det i 1 kap. 11 § utlänningslagen regleras att
barnet ska få relevant information om exempelvis sina rättigheter,
handläggningen, de beslut som kan komma att fattas och beslutens
konsekvenser. Barnet ska också informeras om beslut varigenom ärendet avgörs och de skäl som bestämt utgången. Informationen ska anpassas till barnets ålder, mognad och andra individuella förutsättningar. Den som lämnar informationen ska så långt möjligt försäkra
sig om att barnet förstått innehållet i och betydelsen av informationen.
För att bättre överensstämma med artikel 12 i barnkonventionen föreslås att bestämmelsen i utlänningslagen om barns rätt att
få framföra sina åsikter omformuleras och utvidgas till att gälla alla
frågor som rör barnet, inte bara frågor om tillstånd. Dessutom föreslås att olämplighetsrekvisitet i nu gällande bestämmelse tas bort.
Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör
barnet och barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till
barnets ålder och mognad.
I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, föreslås att nuvarande bestämmelser om barnets bästa
och barns möjligheter att få uttrycka sina åsikter får en tydligare
koppling till artiklarna 3 och 12 i barnkonventionen. Vidare föreslås, på samma sätt som i utlänningslagen, att barnet ska få relevant
information anpassad till barnets ålder, mognad och andra individuella förutsättningar och att den som lämnar informationen, så
långt möjligt, ska försäkra sig om att barnet förstått informationen.
För att få en nationell bild av hur barns rättigheter tillgodoses när
det gäller LSS-insatser till barn föreslås att Socialstyrelsen får i upp-
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drag att genomföra en kartläggning av detta och, utifrån kartläggningsresultatet, lämna förslag till åtgärder.
Beträffande barn som bevittnat våld inom familjen visar kartläggningen att det finns brister i rättstillämpningen, både i förhållande till gällande rätt och i förhållande till rättigheterna enligt barnkonventionen. Trots konstaterat behov av stöd och hjälp hos barnet
har inte insatser beviljats eftersom socialtjänsten inte fått samtycke
av vårdnadshavarna eller i vissa fall ens kunnat etablera kontakt med
familjen. Det är utredningens bedömning att det måste säkerställas
att barn som bevittnat våld får stöd och hjälp av socialtjänsten när
de är i behov av det. Utredningen delar den uppfattning som LVUutredningen gett uttryck för i sitt slutbetänkande i fråga om möjligheten för socialnämnden att besluta om öppna insatser till barn
under 15 år även om vårdnadshavaren inte samtycker till dem.
Såvitt gäller barn som utsatts för våld inom familjen finns det
brister i det straffrättsliga skyddet för barn i förhållande till barnkonventionen, både i själva lagstiftningen och i tillämpningen av
bestämmelserna. Av kartläggningen framgår bl.a. att åtal i flera fall
ogillats eftersom smärta inte ansetts styrkt eller för att den smärta
som barnet känt inte varit tillräcklig för att gärningen ska bedömas
som misshandel. Smärtrekvisitet och de krav det ställer på ett barn
som utsatts för våld medför att barn i praktiken många gånger inte
ges ett likvärdigt straffrättsligt skydd mot våld som vuxna, något
som inte ligger i linje med barnkonventionen.
Utredningen föreslår att det i 3 kap. 5 a § brottsbalken införs en
ny särskild straffbestämmelse om misshandel av barn. För ett sådant brott döms en förälder eller en person under vars fostran, vård
eller tillsyn ett barn står och som tillfogar barnet kroppsskada, sjukdom eller smärta eller utsätter barnet för våld eller försätter barnet i
vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Till skillnad från vad som
gäller för misshandel krävs inte att våldet har orsakat smärta. Straffet
för misshandel av barn är fängelse i högst två år eller, om brottet är
ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. För grov misshandel
av barn döms till fängelse i lägst ett och högst sex år eller om brottet
är synnerligen grovt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Brotten
benämns misshandel av barn respektive grov misshandel av barn.
På en rad rättsområden finns i speciallagstiftningen särskilda
bestämmelser om bl.a. barnets bästa och om barnets rätt att få uttryckta sina åsikter. Trots detta har kartläggningen visat att barn-
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konventionens grundprinciper, som särskilt omfattats av kartläggningen, fått dåligt genomslag i den praktiska tillämpningen. Även om
kartläggningen varit begränsad till särskilt angelägna områden föreslås, som ett utflöde av kartläggningsresultaten, att det i förvaltningslagen (1986:223) och i förvaltningsprocesslagen (1971:291) införs
en ny bestämmelse enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn. Ett barn ska få relevant
information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som
rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till
barnets ålder och mognad.
Bedömningar och förslag utifrån generella iakttagelser
Inledning
Trots olikheter mellan de kartlagda områdena är bristerna likartade.
Detta ger anledning att anta att motsvarande brister i rättstillämpningen i förhållande till barnkonventionen finns även inom andra
områden än de som ingått i kartläggningen. Utöver de lagstiftningsåtgärder som föreslås på vissa av de kartlagda områdena lämnas i
betänkandet förslag på generella åtgärder för att konventionens rättigheter ska få bättre genomslag i rättstillämpningen och i samhället i
stort.
Lagstiftningsåtgärder
Det är utredningens bedömning att principen om barnets bästa som
ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser bör få ökat genomslag i det
fortsatta transformeringsarbetet. I transformeringsarbetet behöver
barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade säkerställas. Det bör vidare tydliggöras att barnets rätt att uttrycka sina
åsikter och få dem beaktade utgör en väsentlig del vid bedömningen av barnets bästa. En viktig fråga att uppmärksamma är också
frågan om hur vårdnadshavarens bestämmanderätt förhåller sig till
barnets rätt att komma till tals. Bestämmelser som innehåller begränsningar eller förbehåll när det gäller rätten för barnet att uttrycka
sina åsikter bör ses över.
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Utredningen bedömer vidare att barnkonventionen bör synliggöras i förarbeten där konventionen kan vara av relevans. Sådana
förarbeten bör på ett tydligt sätt hänvisa till barnkonventionens bestämmelser och hur dessa bör tolkas med stöd av bl.a. barnrättskommitténs allmänna kommentarer. I betänkandet föreslås även att
om förslagen i ett betänkande har betydelse för barns rättigheter,
ska konsekvenserna i det avseendet redovisas. En bestämmelse om
detta tas in i 15 § kommittéförordningen (1998:1474).
Möjlighet att kunna utkräva rättigheterna
För att rättigheterna i barnkonventionen ska ha betydelse för barnet
måste det enligt barnrättskommittén finnas effektiva rättsmedel vid
kränkningar av rättigheterna. Det finns ett behov av att stärka barns
möjlighet att utkräva sina rättigheter. Det är därför viktigt att säkerställa att barn har kunskap om och tillgång till myndigheter som är
centrala för att säkerställa rättigheterna. Utredningen föreslår att
statliga myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att vidta åtgärder för att göra den egna myndighetens verksamhet, eller den verksamhet myndigheten ansvarar för,
känd, tillgänglig och anpassad för barn. Barnombudsmannen bör få
i uppdrag att bistå de berörda myndigheterna i arbetet med detta.
Det är vidare utredningens bedömning att regeringen bör utreda
om Barnombudsmannen bör ges möjlighet att föra talan för enskilda
i de fall frågan är av särskild betydelse för rättstillämpningen eller
på annat sätt är av särskilt intresse för genomförandet av barnkonventionen.
Administrativa och andra åtgärder
Sverige har nått långt i sitt strategiska arbete, också i relation till länder
som har inkorporerat barnkonventionen. Trots detta har barnkonventionen inte fått det genomslag i rättstillämpningen som man hade
kunnat förvänta sig.
I betänkandet föreslås att regeringen under en treårsperiod genomför ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen, de fakultativa protokoll som Sverige har tillträtt och barnets
rättigheter bland olika yrkesgrupper som arbetar i statliga och kom-
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munala myndigheter. Kunskapslyftet bör även omfatta förtroendevalda i stat, kommun och landsting.
Insatserna bör syfta till att ge kunskap och kompetens om vad
barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv innebär i praktiken, i
förhållande till den egna verksamheten. Det bör också ingå att sprida
kunskap om metoder för att lyssna på barn och inhämta barns åsikter
samt vad barnets bästa som ett tillvägagångssätt innebär. Även kunskapen om barns psykologiska utveckling, minnesfunktioner och
förmåga att berätta bör ingå i kunskapslyftet. Insatserna bör vidare
syfta till att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och till att
skapa en samsyn kring tolkningen av barnets rättigheter utifrån
bl.a. barnrättskommitténs allmänna kommentarer.
I kunskapslyftet bör bl.a. följande åtgärder ingå:
• Barnombudsmannen får i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser och bidra till spridning och användning av metoder för
att stärka barnrättsperspektivet i myndigheters rättstillämpning.
Inom ramen för uppdraget bör det också ingå att sprida barnrättskommitténs allmänna kommentarer som ett stöd i tolkningen av barnets rättigheter i rättstillämpningen.
• Statliga myndigheter som är centrala för genomförandet av barnets
rättigheter enligt barnkonventionen får i uppdrag att inom sina
respektive verksamheter säkerställa att det finns ändamålsenlig
kompetens om dessa rättigheter och om barnets utveckling och
behov. Myndigheterna ska återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå detta mål.
• Barnombudsmannen får möjlighet att erbjuda uppdragsutbildningar om barnkonventionen.
Det är vidare utredningens bedömning att det för att kompetensen
ska öka för relevanta yrkesgrupper, bör säkerställas att högskoleutbildningar för dessa omfattar kunskap om barnets rättigheter.
Dessutom bör alla barn få information i skolan om vart de kan
vända sig för att få stöd och hjälp om de befinner sig i en utsatt
situation.
Utredningen anser vidare att regeringen bör utreda hur etablering
av oberoende, lokala barnrättighetsbyråer kan främjas ekonomiskt.
Med barnrättighetsbyråer avses byråer dit barn ska kunna vända sig
för att få information och individuellt stöd för att få sina rättig32
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heter tillgodosedda. Barnrättighetsbyråerna bör vara fristående från
den statliga och kommunala organisationen och utgöra ett komplement till det stöd och de insatser som myndigheter och andra organisationer från det civila samhället erbjuder.
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Mer flyg och bostäder – rapport från den statlige samordnaren
av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Näringsdepartementet
enligt bifogat förslag till remissyttrande.

Sammanfattning

Näringsdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på rapporten
Mer flyg och bostäder.
Regeringen utsåg i december 2014 en statlig samordnare för Bromma flygplats. Uppdraget
var att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapaciteten och öka möjligheterna till
bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Möjligheterna att föra över kapacitet från Bromma
till andra flygplatser skulle prövas. Om det skulle visa sig vara möjligt skulle en plan för
avveckling av Bromma flygplats tas fram. Bakgrunden var majoritetens i Stockholms
kommuns önskan om att avsluta arrendekontraktet om Bromma flygplats innan det löper ut
2038 och bygga bostäder på området.
I december 2015 ändrade regeringen uppdraget till att begränsas till att pröva
förutsättningarna för att utveckla flygkapaciteten och öka möjligheterna till bostadsbyggande
i Stockholmsregionen. Skälen för beslutet var att man från regeringens sida först vill att
underlaget i den delen skulle bli föremål för offentlig debatt innan det används som underlag
för eventuella beslut.
Rapportens förslag och slutsatser är:
•
•
•
•
•

Arlandas kapacitet måste öka
Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038
30 000 bostäder är mycket positivt för Stockholms tillväxt
Omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs
Regeringen måste ta ett helhetsansvar och fatta beslut om hur flygplatskapaciteten i
Stockholmsregionen ska säkras.
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Rapportens slutsatser och förslag
Arlandas kapacitet måste byggas ut för att klara kommande stora ökningar av antalet resenärer.
En fjärde rullbana, parallell med två av de tidigare banorna, ska öka den maximala
kapaciteten i högtrafik från 88 rörelser i timmen till fler än 120 rörelser i timmen.
Utbyggnader av uppställningsplatser, terminaler, servicefunktioner, mm. samt investeringar i
markanslutningar till och från flygplatsen behövs.
Arrendeavtalet om Bromma löper ut 2038. När en fjärde bana på Arlanda finns i drift, ryms
även all trafik från Bromma på Arlanda. Bromma behövs då inte ur kapacitetssynpunkt.
Ledtiden för att bygga en fjärde bana på Arlanda är cirka 20 år. Rapportens målbild är att
utbyggnaden av Arlanda bör vara genomförd fram till 2035 för att ge marginal och trygghet.
Därför måste planeringen av den fjärde banan starta redan 2016.
När Arlanda klarar Stockholmsregionens hela behov av flygplanskapacitet, har Bromma
flygplats enligt rapporten inte någon framtid. I rapporten görs bedömningen att det på lång sikt
kommer att vara omöjligt att motivera att en flygplats ska finnas så centralt. Det är inte heller
en lämplig lokalisering av en flygplats ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom
försvagar Bromma Arlandas navfunktion.
En långsiktigt planerad överflyttning av flygtrafiken från Bromma till Arlanda kommer, enligt
rapporten, inte att negativt påverka tillgängligheten, när ledig kapacitet finns på Arlanda
också i högtrafik. Konkurrensen inom inrikesflyget bedöms marginellt påverkas.
Stockholms stads planer på att bygga 30 000 bostäder kommer att ta ett flertal år att genomföra.
Staden har därför ett befogat önskemål om att så snart som möjligt lösa frågan om Bromma
flygplats och få ett besked av staten.
En omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs. Arlanda har som flygplats betydande
brister, då den har byggts ut successivt under lång tid. För att Arlanda ska stärka sin
konkurrenskraft, måste flygplatsen bli effektivare och mer tillgänglig för resenärer, flygbolag
och andra aktörer som finns på flygplatsen. En utbyggnad av Arlanda är också nödvändig för
att stärka Arlandas konkurrenskraft och roll som ett nationellt viktigt transportnav. Det stora
antalet resenärer och anställda vid Arlanda pekar också på behov av kapacitetsförstärkning i
både väg- och järnvägssystemet. Tågtrafiken måste kraftigt öka sin marknadsandel för att
begränsa trängseln på vägarna. I rapporten föreslås att mer tid och utrymme bör ges för att
göra en mer förutsättningslös översyn av Arlanda.
Regeringen måste, enligt rapporten, ta ett helhetsansvar och fatta beslut om hur
flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen ska säkras. Då måste beaktas både att ledtiden är
lång, cirka 20 år, för att bygga ut Arlanda och likaså för Stockholms stad för att planera sin
stadsutveckling.
Det föreligger ett stort behov av en strategisk översyn av Arlandas kommande utbyggnad för
att säkerställa att den görs på ett sätt som stärker Arlandas konkurrenskraft och navfunktion.
Investeringsbehoven bör komma med i kommande nationell infrastrukturplan och regionala
utvecklingsplaner.

I rapporten betonas att Sverige, på grund av sin storlek, sitt perifera läge och stora
omvärldsberoende, i högsta grad är beroende av goda inhemska och internationella kommunikationer.
Inom landet finns i många fall olika transportmedel att använda, men vid längre resor är
flyget oftast det enda alternativet. För god tillgänglighet inom inrikesflyget är det därför
viktigt att det finns en flygplats inom rimligt avstånd, att det finns flygbolag som trafikerar
sträckan med tillräckligt utbud och frekvens samt att priserna är sådana att man har råd att
flyga.
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Rapporten redovisar prognoser som visar att antalet internationella flygresenärer ökar kraftigt,
medan de nationella ökar måttligt. År 2040 kan komma att finnas cirka 41 miljoner
passagerare på Arlanda. Motsvarande siffra för Bromma är cirka 3 miljoner passagerare.
Osäkerheten i prognoserna betonas men rapportens utgångspunkt är att Stockholmsregionen
kommer att ha minst 44 miljoner resenärer 2040.
För konkurrensförutsättningarna har kapacitetsfrågorna stor betydelse. Brist på tillgängliga tider
för start och landning leder till begränsningar av konkurrensmöjligheterna. En tillämpning av
gällande slots-regler gynnar befintliga operatörer som redan har tider. En nedläggning av
Bromma med en överflyttning av trafiken till Arlanda förutsätter därför att inga
kapacitetsbegränsningar finns på Arlanda under peak-tid.
I rapporten görs bedömningen att förslagen har positiva effekter för tillgängligheten till och från
Stockholmsområdet och bidrar till en förbättrad nationell och internationell tillgänglighet.
Detta beror på att flygtrafiken koncentreras till en flygplats, som byggs ut och blir mer
konkurrenskraftig. En investering i en fjärde rullbana ökar kapaciteten vid Arlanda från
dagens maximalt 88 flygrörelser i timmen till över 120 flygrörelser per timme. Arlanda klarar
då efterfrågan på kapacitet i peak-tid för en lång tid framöver. Det innebär att Arlanda har en
tillräcklig kapacitet för att möta den efterfrågan som indikeras för Stockholm utifrån gjorda
prognoser.
I rapporten görs en konsekvensbeskrivning för de orter som idag är beroende av Bromma vid en
överflyttning av flygtrafiken till Arlanda. Effekter på konkurrensen inom inrikesflyget är
naturligt svårbedömd då ett tjugotal år återstår till själva genomförandet. I rapporten sägs att
en försämrad konkurrens kan riskera att utbudet minskar både räknat som antal
passagerarstolar och i antal avgångar/ankomster. I värsta fall kan också bristande konkurrens
leda till högre priser för resenärerna. Men i rapporten görs bedömningen att konkurrensen
endast kommer att påverkas marginellt. Detta på grund av tidiga beslut med god
framförhållning som ger flygbolagen och marknadsaktörerna möjlighet att förbereda sig och
vidta åtgärder för att möta en ny situation.
Flera orter har idag konkurrens mellan ett flygbolag som trafikerar Bromma och ett flygbolag
som trafikerar Arlanda. Här görs bedömningen att en viss risk finns för att konkurrensen på
dessa linjer kan försämras om Bromma läggs ned. Men för flera av linjerna finns ett
betydande reseunderlag, varför förutsättningarna för konkurrens ändå bedöms vara tämligen
goda.

Bedömning

Region Gotland har åtskilliga gånger genom åren agerat för att bevara Bromma flygplats.
Anledningen är Bromma flygplats stora betydelse för flygtrafiken till och från Gotland. En
stängning av flygplatsen skulle leda till kraftigt försämrade förbindelser och skada
tillgängligheten till Gotland. Det skulle vara till stor nackdel för näringslivet, besökare och
invånare.
Situationen på Gotland är unik, det geografiska läget gör att alternativ till flyg- och
färjetrafiken saknas. Gotland är därmed en av med mest flygberoende regionerna.
Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor. Det innebär att tillväxten i hela Sverige är
beroende av goda förbindelser med Stockholm. Det gäller för Gotland, som för andra
regioner runt om i Sverige, men för Gotland blir möjligheterna till snabba förbindelser med
flyg extra viktiga.
Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De båda flygplatserna fyller dock
olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Mer än 90 procent av
Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål, eller utgångspunkt. Lite mer än
hälften av Brommaresenärerna reser i tjänsten, många av dem över dagen. Bland de som
reser via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som byter flyg på
Arlanda. Det är således olika typer av resande på de två flygplatserna.
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Resandet till Bromma ger inte bara fördelen av en kort restid, även själva
flygplatshanteringen är snabb och avståndet till centrala Stockholm är kort. Den höga
tillgängligheten till Stockholm är mycket värdefull för affärsresenärerna. Flyg till Bromma är
avgörande för viktiga delar av det gotländska näringslivet. Även för andra verksamheter,
turismen och privatresenärerna är trafiken till Bromma viktig.
I nuläget har Arlanda inte kapacitet att överta Brommas trafik vid de tider som är särskilt
efterfrågade. En stor del av Brommatrafiken skulle riskera att hamna på andra tider än då
resenärerna önskar resa. Även konkurrenssituationen skulle riskera att skadas. En stängning
av Bromma skulle därmed leda till kraftigt försämrade inrikesförbindelser, och slå hårt mot
särskilt näringslivets behov av hög tillgänglighet.
En stor nackdel är den miljöpåverkan som det flygresandet står för. Den skulle ytterligare
öka om flygtrafiken från Bromma flyttas till Arlanda genom att de på många linjer ger längre
flygsträckor.
I den nu remitterade rapporten beskrivs konsekvenserna vid en överflyttning av Brommas
trafik till Arlanda. Utredaren menar att en försämrad konkurrens kan leda till att både
turtäthet och antal flygstolar kan minska, och också medföra högre priser. Det är
konsekvenser som måste uppmärksammas då de kan drabba flygresenärer till Gotland. Det
gäller även risken för sämre start och landningstider.
I de prognoser som redovisas i rapporten kommer flygtrafiken att öka kraftigt och Sverige
kommer fortsatt att vara starkt flygberoende. Att då lägga ned en väl fungerande flygplats
som erbjuder effektivt resande mellan Stockholm och andra delar av Sverige och som bidrar
till konkurrens på den inrikes flygmarknaden är inte lämpligt. Om en nedläggning av
Bromma skulle aktualiseras måste detta utredas grundligt och hänsyn måste tas till
konsekvenserna. Om Bromma skulle avvecklas, utan att motsvarande tillgänglighet och
funktioner som idag finns går att uppnå, blir konsekvenserna allvarliga för det gotländska
näringslivet och samhället. Tillgängligheten till Stockholmsområdet får inte försämras.
Beslutsunderlag

Remiss från Näringsdepartementet, 2016-05-16. Rapporten Mer flyg och bostäder –
den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet
Tjänsteskrivelse 2016-08-24.
Remissvar 2016-08-24

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Näringsdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
rapporten Mer flyg och bostäder.
För Region Gotland och Gotland är rapportens förslag/slutsats om att Bromma
flygplats inte har någon framtid efter år 2038 av störst betydelse. Region
Gotland, och många andra, har många gånger agerat för att bevara Bromma
flygplats. Anledningen är Bromma flygplats stora betydelse för flygtrafiken till
och från Gotland. Situationen på Gotland är unik, det geografiska läget gör att
alternativ till flyg- och färjetrafiken saknas. Gotland är därmed en av med mest
flygberoende regionerna. En avveckling av flygplatsen skulle leda till kraftigt
försämrade förbindelser och skada tillgängligheten till Gotland. Det skulle vara
till stor nackdel för näringslivet, besökare och invånare.
I rapporten pekas på att Sverige genom sin storlek, sitt perifera läge och sitt
omvärldsberoende är starkt beroende av goda kommunikationer. Av samma skäl
är många regioner lika beroende av väl fungerande kommunikationer. I
rapporten utgås från Stockholmsregionens behov, behoven hos andra regioner
är inte utförligt belysta. En snabb åtkomst till Stockholm, Sveriges tillväxtmotor,
är av central betydelse för Gotland, liksom för andra regioner runt om i Sverige.
Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De båda
flygplatserna fyller dock olika funktioner och kompletterar varandra utifrån
resenärernas behov. Mer än 90 procent av Brommaresenärerna har
Stockholmsregionen som slutmål, eller utgångspunkt. Lite mer än hälften av
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Brommaresenärerna reser i tjänsten, många av dem över dagen. Bland de som
reser via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som
byter flyg på Arlanda. Det är således olika typer av resande på de två
flygplatserna. För tillgängligheten till Stockholm är det naturligtvis även
väsentligt att Arlandas behov av kapacitet och anslutningar kan tillgodoses.
Flygresan till Bromma ger inte bara fördelen av en kort restid, även själva
flygplatshanteringen är snabb och avståndet till centrala Stockholm är kort. Den
höga tillgängligheten till Stockholm är mycket värdefull särskilt för
affärsresenärerna. Att det finns flygförbindelser till Bromma är avgörande för
flera viktiga företags verksamhet på Gotland. För besöksnäringen ger två
flygplaster i Stockholmsregionen ett bredare utbud och medför att fler
resemöjligheter kan erbjudas.
En stor nackdel är den miljöpåverkan som flygresandet står för. Den skulle
ytterligare öka om flygtrafiken från Bromma flyttas till Arlanda genom att de på
många linjer ger längre flygsträckor.
I den nu remitterade rapporten beskrivs översiktligt konsekvenserna vid en
överflyttning av Brommas trafik till Arlanda. Utredaren menar att en försämrad
konkurrens kan leda till att både turtäthet och antal flygstolar kan minska, och
att den också kan medföra högre priser. Det här är risker som tidigare påtalats
från Gotlands sida, liksom risken för sämre start och landningstider, som inte
motsvarar de tider resenärerna efterfrågar. Det här är exempel på konsekvenser
som kan drabba flygresenärerna.
I de prognoser som redovisas i rapporten kommer flygtrafiken att öka kraftigt
och Sverige kommer fortsatt att vara starkt flygberoende. Att då lägga ned en väl
fungerande flygplats som erbjuder effektivt resande mellan Stockholm och andra
delar av Sverige, och som bidrar till konkurrens på den inrikes flygmarknaden är
inte lämpligt. En stängning av Bromma skulle leda till försämrade
inrikesförbindelser, och slå hårt mot särskilt näringslivets behov av hög
tillgänglighet. Om en nedläggning av Bromma skulle aktualiseras måste denna
utredas grundligt och hänsyn måste tas till konsekvenserna. Om Bromma skulle
avvecklas, utan att motsvarande tillgänglighet och funktioner som idag finns går
att uppnå, blir konsekvenserna allvarliga för det gotländska näringslivet och
samhället. Tillgängligheten till Stockholmsområdet får inte försämras.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Sammanfattning
Uppdraget
Regeringen utsåg i december 2014 mig, Anders Sundström, till statlig samordnare rörande flygplatser
och bostäder i Stockholmsregionen. En bakgrund till beslutet var att Stockholms stad aviserat att man
ville pröva möjligheten att avsluta arrendekontraktet om Bromma flygplats innan det löper ut 2038.
Skälet var att staden vill bygga bostäder på de områden som nu finns inom ramen för flygplatsen och
de områden som i övrigt berörs av flygplatsen. I december 2015 ändrade regeringen mitt uppdrag. Jag
har därefter utgått från att nuvarande arrendeavtal om flygplatsen ska gälla till 2038. Regeringen
bestämde också att sluttidpunkten för min rapport skulle tidigareläggas med nästan sex månader och
därmed överlämnas till regeringen redan den 31 mars 2016 samt att frågorna därefter ska bli föremål
för en offentlig debatt.
Två viktiga utgångspunkter i mitt uppdrag handlar om behoven av flygplatskapacitet och bostäder i
Stockholmsregionen. Hur ser behoven av flygplatskapacitet ut efter 2038 och hur ska kapaciteten
kunna garanteras för att möta dessa behov? Är det möjligt att, som Stockholms stad vill, kunna
utnyttja Bromma och områdena runt flygplatsen för stadsutveckling och bostäder och härigenom
minska bostadsbristen?

Goda flygförbindelser och fler bostäder är en nödvändighet för
Stockholmsregionen
För mig är det en självklarhet att Stockholm måste ha goda flygförbindelser med resten av landet och
internationellt. Transporter är av grundläggande betydelse för Sverige. På längre avstånd i Sverige är
flyget det enda transportmedlet som kan ge en god tillgänglighet. För så gott som alla internationella
resor är flyget det enda möjliga valet för en effektiv resa och god tillgänglighet. Det är särskilt viktigt i
en allt mer internationaliserad värld där konkurrensen är hård om varor, tjänster, investeringar,
företagsetableringar, turism och mycket annat. Samtidigt vill medborgarna resa internationellt i en allt
större utsträckning.
Prognoserna visar också att det internationella flygresandet kommer att öka kraftigt fram till 2040,
medan inrikesflyget bara kommer att öka svagt. Bedömningen är att Stockholmsregionen 2040
kommer att ha totalt cirka 44 miljoner flygresenärer, vilket innebär uppemot en fördubbling av antal
passagerare jämfört med 2014.
Enligt Stockholms handelskammare är bostadsbristen det största hotet mot Stockholms tillväxt. Enligt
en rapport i februari 2016 säger sig mer än hälften av företagen ha rekryteringsproblem på grund av
bostadsbristen. Grundläggande för att kunna bygga fler bostäder är att det finns mark att bebygga och
transportinfrastruktur att använda för dem som ska bo i de nya bostadsområdena. Mark som kan
bebyggas är en bristvara i Stockholms stad och trafiksituationen är besvärlig. Det gäller att över tid ha
realistiska planer för vilka områden man kan utveckla, hur många bostäder man kan bygga och när
man kan bygga. Dagens planering skapar bostäder först på lång sikt.
Stockholms stad har redovisat till mig att staden har för avsikt att bygga cirka 30 000 bostäder på den
mark som blir byggbar om Bromma flygplats på sikt läggs ner. Frågan är då om stadens planer kan
förverkligas eller om Bromma behövs som flygplats för att långsiktigt trygga behovet av flygplatskapacitet i regionen.

Arlandas kapacitet måste öka
Det är enligt min mening helt klart att Arlandas kapacitet på sikt måste byggas ut för att klara
Arlandas kommande stora ökning av antalet resenärer. Det handlar då om att bygga en fjärde rullbana,
som byggs parallellt med två tidigare banor. Med tre parallella banor ökar den maximala kapaciteten i
högtrafik från 88 rörelser i timmen till fler än 120 rörelser i timmen. Dessutom krävs utbyggnader av
uppställningsplatser, terminaler, servicefunktioner mm. Därutöver kommer det att behövas
investeringar i markanslutningar till och från flygplatsen.
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Arrendeavtalet om Bromma löper ut 2038. Staden vill då utnyttja området för bostadsbyggande. När
den fjärde banan på Arlanda finns i drift, ryms även all trafik från Bromma på Arlanda. Bromma
behövs då inte ur kapacitetssynpunkt. Ledtiden för att bygga en fjärde bana på Arlanda är cirka 20 år.
Min målbild är att utbyggnaden av Arlanda bör vara genomförd fram till 2035 för att ge marginal och
trygghet. Därför måste planeringen av den fjärde banan starta redan 2016.

Bromma har ingen framtid efter 2038
När Arlanda klarar Stockholmsregionens hela behov av flygplanskapacitet, har Bromma flygplats
enligt min mening inte någon framtid. Med den kraftiga utveckling som sker i Stockholmsområdet
hamnar flygplatsen mer och mer i centrum av olika stadskärnor. Det kommer på lång sikt att vara
omöjligt att motivera att en flygplats ska finnas så centralt och det kommer inte att accepteras av den
allmänna opinionen. Det är inte en lämplig lokalisering av en flygplats ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom försvagar Bromma också Arlandas navfunktion. Det är i Europa mycket ovanligt
att en stad av Stockholms storlek har två flygplatser för inrikestrafik.
Det har rått politiska konflikter runt Bromma under lång tid. Det problemet blir inte mindre av att
Swedavia arrenderar Bromma av Stockholms stad som nu vill använda området till bostadsbebyggelse. Det är inte långsiktigt hållbart för staten att fortsätta flygplatsverksamhet på sådana
villkor. Hanteringen av tidigare förlängda arrendeavtal visar att det inte går att ha nödvändig
framförhållning. Dessutom är det en självklarhet att man måste visa respekt för Stockholms stads
planer för markområdena. Staden är ju trots allt ägare av marken.
En långsiktigt planerad överflyttning av flygtrafiken från Bromma till Arlanda kommer inte att
negativt påverka tillgängligheten, när ledig kapacitet finns på Arlanda också i högtrafik. Jag bedömer
vidare att detta kommer att få en marginell påverkan på konkurrensen inom inrikesflyget. Denna
bedömning delas av konsultföretaget Copenhagen Economics i en rapport.

30 000 bostäder är mycket positivt för Stockholms tillväxt
Stockholms stads planer på att bygga 30 000 bostäder är en mycket stor satsning som kommer att ta ett
flertal år att genomföra. Planerna betyder bostäder för fler än 60 000 personer. En sådan satsning är av
stor betydelse för att långsiktigt minska bostadsbristen i Stockholm. För att möjliggöra satsningen vill
staden också bygga ut tunnelbanan mellan Alvik och Hässelby via Bromma, vilket är mycket positivt
för alla boende i västerort. Dessutom vill staden investera i vägutbyggnader för att förbättra kollektivtrafiken och förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
Det tar lång tid för staden att planera och genomföra denna stora satsning på bostadsbyggande. Staden
har därför ett befogat önskemål om att så snart som möjligt lösa frågan om Bromma flygplats och få
ett besked av staten.

Omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs
Arlanda har som flygplats betydande brister. Det beror på att flygplatsen har byggts ut successivt
under lång tid och med bristande strategisk framförhållning. Resultatet är en flygplats med fyra olika
terminaler utan direktförbindelse dem emellan, långa avstånd, två utrikesterminaler långt från
varandra, undermålig entré till den största inrikesterminalen, dåliga transferförbindelser mm. De
kommande utbyggnaderna av Arlanda måste ses mot den här bakgrunden. För att Arlanda ska stärka
sin konkurrenskraft, måste flygplatsen bli effektivare och mer tillgänglig för resenärer, flygbolag och
andra aktörer som finns på flygplatsen. Det blir en svår uppgift.
Den idéstudie jag låtit genomföra visar med all önskvärd tydlighet att Swedavia står inför ett mycket
svårt investeringssteg. De alternativ som Swedavia på kort tid har tagit fram visar att utbyggnaderna är
möjliga. Däremot är jag tveksam till om Swedavias utbyggnadsalternativ är tillräckligt bra för att
Arlanda ska få en god internationell konkurrensförmåga. Jag är med andra ord inte övertygad om att
något av Swedavias alternativ är den optimala lösningen. Därför borde mer tid och utrymme ges för att
göra en mer förutsättningslös översyn av Arlanda. Det kräver ett omfattande utredningsarbete.
Det är viktigt med utveckling av kapaciteten och effektiviteten vid Arlanda. Målsättningen måste
enligt min mening vara att vidta åtgärder för att försöka samla alla resenärer runt en ingång, ha all
[10]

Anders Sundström – Mer flyg och bostäder

inrikestrafik samlad med korta avstånd för resenärerna särskilt till de mindre flygplanen, förbättra
transporterna och förflyttningarna mellan terminalerna och skapa möjlighet till transfer direkt till gate
mellan Schengen-trafik och inrikestrafik. Det kan i slutändan visa sig att en sådan målsättning är för
ambitiös, men det måste prövas.
En utbyggnad av Arlanda är också nödvändig för att stärka Arlandas konkurrenskraft och roll som ett
nationellt viktigt transportnav. Arlanda har tappat i utvecklingen och är bara Nordens tredje största
flygplats. Övriga huvudstadsflygplatser i Norden investerar betydligt mer än Arlanda för att bli
effektivare och mer attraktiva flygplatser för resenärer och flygbolag.
Det stora antalet resenärer och anställda vid Arlanda pekar också på behov av kapacitetsförstärkning i
både väg- och järnvägssystemet. Tågtrafiken måste kraftigt öka sin marknadsandel för att begränsa
trängseln på vägarna. Därför måste den effektiviseras och investeringar i ökad kapacitet i
infrastrukturen kommer att bli aktuella. Kapaciteten i vägsystemet måste också ökas. Totalt kan det för
Trafikverkets del handla om betydande investeringsbehov. Det bör särskilt observeras att Trafikverket
måste vidta åtgärder långt före 2038, eftersom tågtrafiken redan närmar sig sitt kapacitetstak. Innan
Trafikverket startar sitt planeringsarbete måste man dessutom veta hur terminalfunktionerna är tänkta
att byggas ut, eftersom det kan påverka markanslutningarna.
En viktig och svår fråga blir hur Swedavia ska kunna finansiera detta stora investeringsprojekt.
Det är också viktigt att säkerställa att utbyggnaden av Arlanda Stad i områden nära flygplatsen inte
kommer att hindra flygplatsens kommande utveckling.
Swedavia måste söka ett nytt miljötillstånd för hela sin verksamhet för att kunna bygga ut Arlanda
med en fjärde bana. Nya luftvägar ska konstrueras.

Regeringen måste ta ett helhetsansvar
Enligt min uppfattning faller ett stort ansvar på regeringen i många av de frågor som jag analyserat.
Det är regeringen som måste fatta ett strategiskt och långsiktigt beslut om hur flygplatskapaciteten i
Stockholmsregionen ska säkras. Då gäller det att beakta både att ledtiden är lång, cirka 20 år, för att
bygga ut Arlanda och likaså för Stockholms stad för att planera sin stadsutveckling. Regeringens
ansvar för flygplatskapacitet tydliggörs genom att regeringen bestämmer det nationella basutbudet av
flygplatser. Detta är i sin tur styrande för Swedavia och ger tydliga ramar för vilka flygplatser som
Swedavia har att driva och förvalta. Men bortsett från detta är det självklart att staten måste ta ansvar
för att säkerställa ett tillgängligt transportsystem och därmed den flygplatskapacitet som behövs i
Sveriges viktigaste region, som även är ett viktigt nav för andra delar av landet.
Regeringen har också en skyldighet att ta stadens bostadsplaner på allvar och ge staden bra
planeringsförutsättningar för att stadsutveckla områden som Bromma flygplats påverkar.
Det föreligger ett stort behov av en strategisk översyn av Arlandas kommande utbyggnad för att
säkerställa att den görs på ett sätt som stärker Arlandas konkurrenskraft och navfunktion. Regeringen
bör tydliggöra att Trafikverket har planeringsansvar för luftrummet och att nya luftvägar konstrueras.
Stora investeringar kan också bli nödvändiga i anslutningarna till flygplatsen. Dessa måste samordnas
med flygplatsens utbyggnad. Investeringsbehoven bör komma med i kommande nationell
infrastrukturplan och regionala utvecklingsplaner och Arlandas ställning som nationell nod behöver
tydliggöras. Regeringen har ett ansvar för att avsluta Arlanda Express koncession 2040 och se till att
den ersätts med effektivare och billigare trafik. Regeringen bör också möjliggöra att kommande
tågtrafik på en eventuell höghastighetsbana ska kunna angöra Arlanda i norr.
Regeringen bör förbehålla sig rätten att tillåtlighetspröva den utbyggnad som ska ske av verksamheten
vid Arlanda.
Sist men inte minst måste Swedavia ha möjligheter att finansiera det stora utbyggnadsprojekt som det
blir fråga om. För att underlätta detta bör regeringen se över styrningen och förutsättningarna för
Swedavia.
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Sammanfattning

Samarbetsgruppen En Bättre Sits har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på Storregional systemanalys 2016 Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och
Gotland. En Bättre Sits är namnet på det samarbete i infrastruktur- och transportfrågor som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro,
Södermanland, Östergötland och Gotland.
I systemanalysens redovisas de ställningstaganden som har gjorts inom ramen för En
Bättre Sits. Systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen tar sin utgångspunkt i och
är inriktad på storregionala förhållanden. Systemanalysen innehåller delarna nuläge
och utmaningar, prioriterade funktioner, strategier och åtgärder och prioriterade behov.
De prioriterade funktioner som ingår är: tillgängligheten mellan nodstäderna i stråken
in mot Stockholm, centrala Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, de
regionala tvärförbindelserna, ökad tillgänglighet spårtrafiken, effektiv godshantering
och varuförsörjning samt stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter.
Strategierna och åtgärderna är: styr mot beteendeförändring, ställ om fordonsparken,
återställ funktionaliteten, förbättra prestandan och öka kapaciteten.
För kommande infrastrukturperiod lyfts särskilt följande behov: Ostkustbanan, Mälarbanan, Svealandsbanan, Hallsbergs rangerbangård, E4 och E18.
Ärendebeskrivning

Samarbetsgruppen En Bättre Sits har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på Storregional systemanalys 2016 Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och
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Gotland. En Bättre Sits är namnet på det samarbete i infrastruktur- och transportfrågor som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro,
Södermanland, Östergötland och Gotland. Arbetet leds av politiker från de län som
har det regionala utvecklingsansvaret och för Västmanland och Stockholm genom
resp. länsstyrelse.
Inom En Bättre Sits är den s.k. Lilla Gruppen är politisk styrgrupp. Den består av en
representant från varje länsplaneupprättare (regionala transportinfrastrukturplaner)
och kollektivtrafikmyndighet i de sju länen. En tjänstemannagrupp med samma representation finns som stöd för arbetet. Arbetet administreras av Mälardalsrådet.
Den s.k. Stora Gruppen består av presidierna eller motsvarande hos länsplaneupprättarna och kollektivtrafikmyndigheterna i de sju länen. Gruppen träffas som regel en
gång om året. Stora Gruppen har tidigare ställt sig bakom systemanalysen.
En Bättre Sits mål för transportsystemet i regionen är att skapa en region:
• där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och
bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen
• där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt
• där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till
effektivitet
• där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling
I systemanalysen redovisas de ställningstaganden som har gjorts inom ramen för En
bättre sits. Den tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala förhållanden, samband, utmaningar, behov och brister. Fokus ligger på gemensamma prioriteringar i infrastrukturplaneringen. I anslutning till detta finns även länsvisa förhållanden, samband, utmaningar, behov, brister och prioriteringar. Dessa behandlas i
respektive läns regionala utvecklingsplaner/-strategier och länstransportplaner.
Syftet med systemanalysen är att ta fram en politiskt genomarbetad och förankrad
utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Denna strategi kan användas i olika sammanhang, men främst när de långsiktiga transportplanerna på nationell och
regional nivå tas fram.
Systemanalysen innehåller delarna nuläge och utmaningar, prioriterade funktioner,
strategier och åtgärder samt prioriterade behov.
I Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland, medför nuläget konsekvenser och utmaningar framför allt genom:
• Stark tillväxt, framför allt i de större städerna, med ökade person- och godsflöden, varav en hög andel på väg.
• Ökad integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader, men
stor kvarvarande potential.
• Stora kostnader för trängsel och förseningar, över 6 miljarder kronor per år
enbart i Stockholmsregionen.
• Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, framför allt biltrafiken.
• Behovet av att möta ett ökat transportbehov med en omställning mot hållbara transporter samt att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och en bättre integration.
Transportsystemets grundläggande funktion är att tillhandahålla säker tillgänglighet
och framkomlighet för person- och godstransporter, såväl lokalt och regionalt som
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nationellt och internationellt. Transportsystemet ska också vara uthålligt, med hänsyn
till såväl miljö och klimat, som socioekonomiska faktorer. Det ger en komplex målbild vilket återspeglas i de storregionalt prioriterade funktionerna, och strategier och
åtgärder. De prioriterade funktionerna är:
• I första hand måste tillgängligheten mellan nodstäderna i de storregionala
stråken in mot Stockholm förbättras. Därtill i de centrala delarna av Stockholm samt till/från Stockholms regionala stadskärnor.
• I andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna förbättras.
• Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken som
grund – utveckla en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik.
• Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg
och med sjöfart.
• Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter.
Avsnittet om Gotland tar upp Gotlands särskilda situation som ö och beroendet av
två trafikslag, färjor och flyg. Förutsättningarna för flyg och färjetrafiken beskrivs,
häri ingår behovet av en reservhamn.
De åtgärder som förordas för att klara de prioriterade funktionerna och nå målen
sorteras under fem strategier.
• Styr mot beteendeförändring: Bygg transportsnålt och kollektivtrafiknära, se
till hela resan, premiera kollektivtrafiken och tillgodose konkurrensneutralitet
mellan trafikslag för godstransporter.
• Ställ om fordonsparken: Infrastruktur, incitament och styrmedel för fossilfria
fordon.
• Återställ funktionalitet: Eliminera eftersläpande underhåll på 12 år, i storstadsnära spårsystem inom 6 år. Driftsäkra stödsystem.
• Förbättra prestanda: Utökade trimningsåtgärder och en effektivare användning av infrastrukturen.
• Öka kapaciteten, framför allt i spårsystem för person- och godstrafik.
För kommande infrastrukturperiod lyfts särskilt följande behov – utan inbördes
rangordning – kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm och till/från Stockholms regionala stadskärnor samt en effektiv godshantering
och varuförsörjning:
• Skavstaby, dvs. fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala. Därtill ny station för regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och
spårväg.
• Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Arboga-Hovsta, till nytta
även för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg
i Arboga. Därtill ombyggnad av spårområdet på både Örebro central och
Västerås central för att klara en utökad persontrafik och frigöra kapacitet för
gods samt ny station för regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.
• Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, till
nytta även för trafiken med UVEN.
• Hallsberg rangerbangård: Ökad kapacitet på överlämnings- och rangerbangård, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att
möjliggöra trafik med längre tåg.
• E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som annars blir en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.
3 (4)

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/550

•

E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Bedömning

Den formella infrastrukturplaneringen sker på nationell och länsregional nivå. Eftersom transporter och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen finns behov av
samarbete för mer samordnade transportlösningar över ett större område. Här spelar
det storregionala samarbetet inom En Bättre Sits en viktig roll.
Systemanalysens prioriterade funktioner, strategier och åtgärder och prioriterade behov svarar väl mot En Bättre Sits mål och de samhällsutmaningar som tas upp.
Gotlands transportförutsättningar ingår som en prioriterad funktion. Här föreslås
inga medel direkt till regionen, samarbetet inom En Bättre Sits bygger på storregionala satsningar. Nyttan för Gotland ligger i att kunna vara med och påverka satsningar
som underlättar även för gotländska resor och transporter inom ett större områdes
transportsystem. Ytterligare en fördel för Gotland är att kunskapen om Gotlands
förutsättningar sprids genom att kontaktnäten vidgas. På så sätt kan större förståelse
för Gotlands situation uppnås samtidigt som Gotland kan bidra till det gemensamma
arbetet.
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I korthet
Storregionala mål för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen
Att skapa en region


där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen



där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt



där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet



där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling

Nuläge och utmaningar


Stark tillväxt, framför allt i de större städerna, med ökade person- och godsflöden,
varav en hög andel på väg



Ökad integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader, men stor
kvarvarande potential



Stora kostnader för trängsel och förseningar, över 6 miljarder kronor per år enbart i
Stockholmsregionen



Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, framför allt biltrafiken



Behov av att möta ett ökat transportbehov med en omställning mot hållbara transporter samt att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och en bättre integration

Prioriterade funktioner


I första hand måste tillgängligheten mellan nodstäderna i de storregionala stråken
in mot Stockholm förbättras. Därtill i de centrala delarna av Stockholm samt till/från
Stockholms regionala stadskärnor.



I andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna förbättras.



Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken som grund
– utveckla en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik



Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg och
med sjöfart



Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter

Strategier och åtgärder


Styr mot beteendeförändring: Bygg transportsnålt och kollektivtrafiknära, se till hela
resan, premiera kollektivtrafiken och tillgodose konkurrensneutralitet mellan
trafikslag för godstransporter



Ställ om fordonsparken: Infrastruktur, incitament och styrmedel för fossilfria fordon



Återställ funktionalitet: Eliminera eftersläpande underhåll på 12 år, i storstadsnära
spårsystem inom 6 år. Driftsäkra stödsystem.



Förbättra prestanda: Utökade trimingsåtgärder och en effektivare användning av
infrastrukturen



Öka kapaciteten: Framför allt i spårsystem för person- och godstrafik
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Prioriterade behov
För kommande infrastrukturperiod vill Stockholm-Mälarregionen särskilt lyfta följande
behov – utan inbördes rangordning – kopplade till tillgängligheten i de storregionala
stråken in mot Stockholm och till/från Stockholms regionala stadskärnor samt en effektiv
godshantering och varuförsörjning:


Ostkustbanan: Två nya spår behövs på den hårt belastade sträckan UppsalaSkavstaby, dvs. fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala. Därtill ny station för
regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg.



Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Arboga-Hovsta, till nytta även
för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga.
Därtill ombyggnad av spårområdet på både Örebro central och Västerås central för
att klara en utökad persontrafik och frigöra kapacitet för gods samt ny station för
regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.



Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, till nytta
även för trafiken med UVEN.



Hallsberg rangerbangård: Ökad kapacitet på överlämnings- och rangerbangård, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik
med längre tåg.



E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som annars blir
en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.



E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och
trafiksäkerhet.

Samtliga dessa behov behöver vara åtgärdade innan 2030.
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1.

Inledning

Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och
Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor under
begreppet ”En Bättre Sits”. En historiskt unik process där en stor grupp politiker och
tjänstemän från länen tillsammans mejslat fram gemensamma prioriteringar och finansieringslösningar i syfte att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Den snart
färdiga Citybanan genom Stockholm är ett bra exempel. Länsöverskridande samarbete
inom kollektivtrafik och bildandet av Mälardalstrafik AB (MÄLAB) är ett annat.
Figur 1. Stockholm-Mälarregionen inklusive Östergötland och Gotland

Stockholm-Mälarregionen omfattar ca 40 procent av Sveriges befolkning och sysselsättning. Regionen står sedan finanskrisen för merparten (60 procent) av tillväxten i
landet och har stor betydelse för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Stockholms län har en dominerande ställning i regionen och står ensam för
omkring en femtedel av landets befolkning och sysselsättning och omkring 45 procent
av tillväxten 2008-2014.
Samhällsutvecklingen talar entydigt för en fortsatt tillväxt, där regionen förväntas öka
sin befolkning och sysselsättning med omkring 1,3 miljoner invånare och 600 000 arbetstillfällen fram till 2050. För att klara en sådan tillväxt krävs stora, samordnade satsningar både inom transportsektorn och på bostadsmarknaden. Detta med hänsyn till
5

såväl stad och land som de utmaningar samhället står inför bl a vad gäller klimatet och
integrationen av nyanlända.
Figur 2. Stockholm-Mälarregionens andel av rikets befolkning, sysselsättning och BNP till löpande
priser, 2014 samt tillväxt 2008-2014. Källa SCB

BNP-tillväxt 2008-2014
Jobbtillväxt 2008-2014
Befolkningsökning 2008-2014
BNP 2014
Arbetstillfällen 2014
Befolkning 2014
0%

20%

Stockholms län

40%

60%

Övriga Mälarregionen*

80%

100%

Övriga landet

*Omfattar här länen Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland.

Den storregionala samverkan möjliggör ett bättre nyttjande av regionens samlade resurser och investeringar och banar väg för internationell konkurrenskraft. Genom att
knyta samman arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen
drar hela regionen nytta av huvudstaden som motor i den framtida utvecklingen. Samtidigt tas regionens mångfald av attraktiva boendemiljöer, kompetenser och näringsmässig specialisering tillvara.
En integration av arbets- studie- och bostadsmarknaderna förutsätter en väl fungerade
och utvecklad infrastruktur. En infrastruktur som är anpassad till många samhällsgruppers behov och möter våra klimatmål. Det förutsätter även en transportsnål bebyggelseutveckling; bostäder, arbetsplatser och service i kollektivtrafiknära lägen med goda
möjligheter att gå eller cykla. Därtill behövs en effektiv hantering av de ökade godsflöden som följer av den växande regionen och en utvecklad handel.
En viktig del är att utveckla och sammankoppla stadsstrukturen i Stockholm-Mälarregionen med spårtrafiken som grund. Framför allt Stockholm och dess regionala stadskärnor samt nodstäderna Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping
och Linköping. En utvecklad samverkan, interaktion och tillgänglighet ger mer storstadsmässiga förutsättningar – större utbud och variation - i dessa nodstäder och regionala
stadskärnor, men även för kringliggande orter och landsbygd. I anslutning till detta behöver även Gotlands särskilda förutsättningar och beroende av väl fungerande transporter tillgodoses.

1.1 Avgränsning

Syftet med en regional systemanalys är att ta fram en politiskt genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Denna strategi kan användas
i olika sammanhang, men främst när de långsiktiga transportplanerna på nationell och
regional nivå tas fram.1

1

Regionala systemanalyser – en vägledning, Trafikverket 2015
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Systemanalysen fokuserar på stadierna före åtgärdsval genom att den kartlägger brister
i förhållande till prioriterad funktionalitet och pekar på behov av åtgärder. Den innehåller
däremot varken en tydlig alternativdiskussion eller slutförda åtgärdsprioriteringar. I den
fortsatta åtgärdsplaneringen kommer ﬁnansiella ramar att läggas fast och utifrån dessa
görs en prioritering av åtgärderna.
Stockholm-Mälarregionen redovisar i systemanalysens de ställningstaganden som har
gjorts inom ramen för ”En bättre sits”. Systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen tar
sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala förhållanden, samband, utmaningar,
behov och brister. Fokus ligger således på de gemensamma prioriteringarna i infrastrukturplaneringen. I anslutning till detta finns även länsvisa förhållanden, samband,
utmaningar, behov, brister och prioriteringar. Dessa behandlas i respektive läns regionala utvecklingsplaner/-strategier och länstransportplaner.

1.2 Genomförandeprocess

Mälardalsrådet, en samverkansorganisation för kommuner och landsting i StockholmMälarregionen, koordinerar arbetet inom En Bättre Sits. Inför planeringsomgången
2010-2021 gjordes en regional systemanalys (2008) med en gemensam prioriteringslista för länen. Listan är till vissa delar åtgärdad eller på väg att åtgärdas, men en del
kvarstår.
Under 2012 togs en gemensam PM fram, ”Behov av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige 2014-2025”, som ett komplement till den tidigare systemanalysen. 2012 reviderades också de övergripande politiskt antagna målen för transportsystemet. Målen
är vägledande för det fortsatta arbetet.
För att bygga vidare på den gemensamma grunden och utveckla ett längre perspektiv
inleddes hösten 2013 ett långsiktigt politiskt temaarbete med sikte på en ny storregional
systemanalys 2016. Arbetet har bedrivits inom fyra temaområden: Regional utveckling,
Transporttillgänglighet, Kollektivtrafik och Godsfrågor. Totalt 60 politiker från samtliga
riksdagspartier och ett 40-tal tjänstemän har deltagit i arbetet. Tidshorisonten har varit
2030 med utblick mot 2050.
Arbetet har skett i olika steg: kartläggning och identifiering av nuläge och utmaningar,
diskussion och beslutsprocess kring funktioner, brister, behov och prioriteringar. Som
faktaunderlag har tagits fram en mängd rapporter och fördjupade utredningar. Den politiska processen har omfattat sammanlagt 33 temamöten under perioden september
2013-november 2015, flera studiebesök samt ett stort antal tjänstemannamöten. Därutöver har politisk förankring skett länsvis löpande och formaliserade besluts har tagit i de
beslutande organen i de sju länen. (Se www.enbattresits.se för deltagare, dokumentation, rapporter och källor.)
Figur 3. Genomförandeprocess
Steg 1:

Steg 2:

Steg 3:

Analysera nuläget

Konkretisera mål

Prioritera trafik och infrastruktur

Fastställa principer
och funktioner som
stödjer målen
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Arbetet inom En Bättre Sits har varit en utgångspunkt för och samordnats med det s.k.
ÖMS-samarbetet, som har ett bredare syfte att skapa samsyn och möjliggöra en samordnad regional utvecklingsplanering i östra Mellansverige (Stockholm-Mälarregionen
exklusive Gotland men inklusive Gävleborgs län). Ett gemensamt underlag för modellbaserad konsekvensanalys av olika trafikeringsantaganden och rumsliga utbyggnadsstrategier har använts.
Riksdagens vision att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i
atmosfären har, liksom målet om fossilfria transporter 2030, beaktats i de analyser som
genomförts, mål som antagits och prioriteringar som förordas. Genom att bjuda in till en
bred och öppen process har Mälardalsrådet även strävat efter att så långt som möjligt
beakta olika gruppers perspektiv samt behovet av stärkt hållbarhet; socialt, ekonomiskt
och ekologiskt.
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2.

Mål

Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå - att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet - är en viktig utgångspunkt för EBS och den storregionala målbilden. Så även de nationella målen för den regionala tillväxtpolitiken; lägst arbetslöshet i
EU 2020, 250 000 nya bostäder till 2020, nå de nationella miljömålen samt sluta jämställdhetsgapet. Även miljömålsberedningens pågående arbete har beaktats.
Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om övergripande och gemensamma
storregionala mål för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen. Målen är politiskt
antagna av huvudmännen i regionen 2006, med revidering 2012. Målet är att skapa ett
transportsystem…
… där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen


En god ekonomisk utveckling i regionen är beroende av internationella kontakter
och framgång i den globala konkurrensen om människor, jobb och företag.



Den internationella konkurrenskraften beror på såväl de regionala, nationella som
de globala kommunikationsmöjligheterna för människor och gods.



För fortsatt stark konkurrenskraft förutsätts att transportsystemet och bostadsbyggandet utvecklas i takt med den snabba befolkningsutvecklingen i Stockholm och
delar av regionen i övrigt.
Utbudet av internationella destinationer från regionens flygplatser samt förbindelserna till Arlanda via spår och väg från hela regionen är av särskild betydelse för
regionens konkurrenskraft.

… där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt


För att nå klimatmålen krävs en kombination av flera faktorer: minskat bilresande,
ökat kollektivresande, utvecklad samhällsplanering, teknikutveckling och en effektivare användning av transportsystemet.



För att klimatmålen ska nås krävs också att fossila bränslen ersätts av förnyelsebara bränslen, att resurshållning eftersträvas samt att den mest energieffektiva tekniken premieras.



Kollektivtrafik och utveckling av stomtrafik prioriteras på järnväg och väg av miljöoch kapacitetsskäl.



För att långväga godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg och sjöfart krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar samt ökad kapacitet
på järnväg.



Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad jämställdhet innebär till exempel att förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att resa
är tillgodosedda så långt möjligt samt att transportsystemet svarar mot både mäns
och kvinnors resbehov.
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… där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till
effektivitet


Utvecklingen av transportsystemet sker utifrån avvägningar om vad som är effektivt
för samhället och regionen ur ett helhetsperspektiv.



Effektiva åtgärder väljs och förbättringar i transportsystemet prövas stegvis enligt
fyrstegsprincipen.



Åtgärder genomförs för att minimera trängsel- och förseningseffekter, vilket bidrar
till en ekonomiskt hållbar utveckling.



De regionala ansvaren för planering av kollektivtrafik och infrastruktur samordnas
på ett effektivt sätt. Arbetet sker i nära samverkan med nationella och lokala aktörer
samt näringsliv och samhället i övrigt

… där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling


En flerkärnig regionstruktur med tyngdpunkt i de lokala arbetsmarknaderna skapar
en balanserad utveckling i östra Mellansverige.



Regionens flerkärnighet stärks genom samordning av trafik och infrastruktur, med
utvecklingen av bebyggelse och verksamheter.



Städerna knyts samman med snabb och tät trafik mot Stockholm, effektiva förbindelser mellan och inom regionens kärnor och med tillgängliga resecentra i kollektivtrafikens skärningspunkter.



Ett sammanhållet, snabbt och prisvärt system av stomtrafik med god tillgänglighet
ger en samlad region med möjlighet att bo och verka i regionens alla delar.



Terminaler för omlastning av gods nära tätorter ansluts till befintligt eller nytt järnvägsnät för att minska den tunga trafiken i tätbefolkade områden.

2.1 Behov av ökad målstyrning

Infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringen styrs i stor utsträckning av trafikutvecklingen
utifrån rådande förhållanden, beteenden och strukturer, såväl i StockholmMälarregionen som nationellt. Med ett sådant angreppsätt finns förutsättningar att lösa
problem i transportsystemet, men behöver inte innebära att utvecklingen styrs i riktning
mot målen. Inte minst klimatfrågan påkallar mer genomgripande förändringar. Detta då
utvecklingen i många avseenden går i motsatt riktning jämfört med målen.
Stockholm-Mälarregionen ser det som lämpligt att i högre grad använda sig av
målstyrning som angreppssätt inom infrastrukturplaneringen. Detta innebär definiering
av framtida önskvärt tillstånd och utifrån detta se vilka åtgärder som krävs för att nå
målen. Den grundläggande frågan blir då: om vi vill nå ett visst mål, vilka åtgärder måste
vi då vidta för att komma dit?
De utmaningar som transportsystemet ställs inför för att skapa en god tillgänglighet,
effektiva transporter och samtidigt kraftigt minska klimatpåverkan, är ett typexempel på
när ett sådant angreppssätt är nödvändigt. Detta för att styra investeringar till de
trafikslag som har bäst förutsättningar att uppnå målen. För Stockholm-Mälarregionen
gäller detta framför allt spårtrafiken kontra vägtrafiken, som framgår av det efterföljande.
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3.

Nuläge och utmaningar

3.1 Regional utveckling

Stockholm-Mälarregionen, inklusive Östergötland och Gotland, utgör med sina nära fyra
miljoner invånare och två miljoner arbetstillfällen en i flera avseenden sammanlänkad
enhet med en ledande roll i hela landets utveckling och internationella konkurrenskraft.
Stockholms län har en dominerande ställning i regionen, med 57 procent av befolkningen, 61 procent av arbetstillfällena och 68 procent av bruttoregionprodukten (BRP).
Tillväxten sedan finanskrisen har varit än mer koncentrerad – hela 77 procent av regionens tillväxt i arbetstillfällen och BRP har skett i Stockholms län.2
Stockholm-Mälarregionen rankas återkommande som en av världens mest attraktiva
storstadsregioner när det gäller livskvalitet, jämställdhet, demokrati och säkerhet – alla
viktiga faktorer för den globala ekonomins högrörliga kompetens. För företagen är regionen synonymt med en arbetskraft i världsklass och en högkvalitativ infrastruktur. Även
vad gäller kunskapsklimat och företagsklimat har regionen en stark ställning.3
Regionen är utpräglat kunskapsintensiv och internationellt erkänd inom flera områden;
medicin och bioteknik, IT och telekom, material-, energi och miljöteknik, automation,
spelindustri, modern dans, musik, mode och formgivning med mera. Samtidigt har regionen upplevt en utflyttning av företags huvudkontor och FoU-verksamheter, bl. a i spåren av samgåenden och förvärv av bolag. En utmaning som inneburit att FoU-investeringarna som andel av bruttoregionprodukten minskat, framför allt inom företagssektorn.4
3.1.1 STARK TILLVÄXT, FRAMFÖR ALLT I DE STÖRRE STÄDERNA
Regionen ökar successivt sin befolkningsmässiga och ekonomiska tyngd i Sverige och
förväntas växa med omkring 1,3 miljoner invånare resp. 600 000 arbetstillfällen fram till
2050, varav merparten i Stockholms län. Tillväxttakten har dock legat högre sedan finanskrisen 2008, med i genomsnitt 50 000 nya invånare och 25 000 fler arbetstillfällen
per år, varav ca 35 000 resp. 20 000 i Stockholms län
De större städerna/kommunerna, framför allt Stockholm, dominerar både vad gäller utveckling av näringsliv/arbetsmarknad och befolkning. Bland övriga kommuner, tätorter
och på landsbygden är det främst inom pendlingsavstånd till Stockholm som befolkningen ökar. I många av de mindre kommunerna, orterna och på landsbygden längre
bort från Stockholm har befolkningsunderlaget stagnerat eller minskat (figur 4).
I takt med förbättrade transporter och ökade pendlingsmöjligheter växer regionen även
rent geografiskt. Begreppen ”regionförstoring” och ”rurbanisering” (samspelet mellan
stad och land) har därför sedan lång tid tillbaka karaktäriserat utvecklingen av en växande och allt mer funktionellt sammanhållen Stockholm-Mälarregion. Men, sett till skillnader i förvärvsfrekvens och avkastning per arbetad timme finns fortfarande potential

2

Källa SCB

Stockholmsregionens internationella relationer och utbyte, Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2016
3

4

Ibid
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till ökat regionalt produktionsvärde som överstiger en miljard kronor per år, vid en starkare utveckling i och integrering av regionen som helhet.5
Figur 4. Befolkningsförändringar per kommun 2000-2015 (vänster) samt framskrivning till 2050
(höger, revideras till slutversion). Källa: SCB, framskrivningar av WSP

3.1.2 FUNKTIONELLA SAMBAND
Det finns ett stort vetenskapligt och empiriskt stöd för att skal- och breddfördelar uppstår
och marknadspotentialen ökar när ekonomisk aktivitet koncentreras och/eller knyts
samman genom förbättrade transporter. En mängd studier bekräftar att befolkningsmässigt stora och täta strukturer har ett samband med regionala skalfördelar, tillgänglighet och marknadspotential, vilket i sin tur på ett självförstärkande sätt återverkar på
förmågan att attrahera och utveckla individer, företag och verksamheter. Sambandet
har förstärkts i takt med att samhället går mot en allt mer tjänstebetonad ekonomi, byggd
på interaktion mellan människor. Till detta bidrar även uppdelningen av ekonomin, där
en ökad specialisering driver på behovet av interaktion.
Hög tillgänglighet och rörlighet är därmed viktiga möjliggörare för ekonomisk tillväxt. Ett
stort och växande utbyte över allt längre avstånd genom arbetspendling och handel
tenderar dock även ge upphov till en större energiförbrukning, miljö- och klimatpåverkan. Dessutom är tillgängligheten och rörligheten ofta ojämnt fördelad, både individuellt
och geografiskt, vilket innebär att även rörlighetens nyttor och kostnader är ojämnt fördelade. Att förena de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna av tillgänglighet
och rörlighet i en hållbar utveckling är en stor utmaning och förutsätter ett samspel mellan väl fungerande vardagsstrukturer i det lokala och regionala till övergripande regelverk och styrmedel på nationell och internationell nivå.
I dagsläget är Stockholms län och övriga Mälarregionen endast en delvis sammanlänkad bostads-, studie- och arbetsmarknadsregion. Stockholms pendlingsregion omfattar
för närvarande i stort sett hela Stockholm och Uppsala län samt delar av norra Södermanlands län. Till 2030 förväntas även Västerås, Eskilstuna och Nyköping ingå i huvudstadens arbetsmarknadsregion. På längre sikt finns potential till ytterligare integrering
av bostads-, studie- och arbetsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen.6

Utgående från samma regionalekonomiska resonemang och beräkningar som förs fram i ”Vad kostar
det att vänta? Utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda” Slutrapport 2011-08-19.
5

6

Flerkärnighet och funktionella samband i östra Mellansverige, Mälardalsrådet/EBS 2015
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En stor del av den storregionala arbetspendlingen är inriktad på de centrala delarna av
Stockholms län. Även Stockholms yttre regionala stadskärnor, framför allt Södertälje,
Flemingsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik och Arlanda-Märsta är relativt vanliga målpunkter för pendlare från kringliggande län. Det förekommer också en hel del pendling
till nodstäderna från omgivande orter och i Uppsalas fall även från Stockholms län. De
tvärgående kopplingarna i regionen är däremot generellt svaga, såväl infrastrukturellt
som flödesmässigt.7
De starkaste funktionella sambanden i den storregionala ortsstrukturen är mellan
nodstäderna och Stockholm, i synnerhet mellan Stockholm och Uppsala. Tendensen
och potentialen till integration mellan städerna i övrigt är i dagsläget störst mellan
Linköping-Norrköping och Eskilstuna-Västerås. Samspelet mellan nodstäderna och
deras närmaste omland har generellt starka funktionella samband och blir allt viktigare
i takt med urbaniseringen. I de närmast omgivande regionerna ligger bland annat Gävle,
Falun/ Borlänge, Karlstad och Jönköping, som samtliga har ett växande utbyte av
resenärer och gods med Stockholm-Mälarregionen.
Nodstäderna har en central roll i respektive län för arbete, samhällsfunktioner, service,
utbildning, kultur och nöjen. Stockholm har på motsvarande vis en central roll för hela
storregionen vad avser dessa funktioner. I båda fallen spelar omlandet en viktig roll för
arbetskraft, variation i boendemiljöer, rekreation etc. Utvecklade person- och materialflöden inom regionen är en förutsättning både för de större städerna att klara sin tillväxt,
för deras omland att nå en större marknad samt för kretsloppsanpassning dem emellan,
t ex i energi- och livsmedelsförsörjning.
I Stockholm-Mälarregionen sker dagligen mer än 750 000 arbetsresor över kommungräns, varav över en halv miljon i Stockholm län, samt ca 150 000 arbetsresor över
länsgräns. Därtill kommer en stor mängd resor mellan kommundelar samt resor i andra
ärenden än transport till/från arbete, t ex fritids- och shoppingrelaterade. Något som i
Stockholms centrala delar i hög grad påverkar framkomligheten i de storregionala flödena. Till detta bidrar även godstrafiken, som i allt väsentligt delar kapacitet med persontrafiken.
De stora trafikströmmarna på både väg och spår rör sig i riktning in och ut från Stockholms centrala delar och följer främst de stora vägarna/motorvägarna samt järnvägarna
inklusive tunnelbana och spårväg. Bilen är det dominerande transportmedlet vid arbetsresor, framför allt utanför de större städerna och vid pendling över länsgräns. Kollektivtrafiken har höga resandeandelar i städernas centrala delar och dominerar för resor i
rusningstrafik in mot Stockholm stad. Skillnaderna i pendling beroende av kön, utbildningsnivå och inkomst är förhållandevis stora. Män pendlar längre än kvinnor, därtill
oftare med bil, och högutbildade och höginkomsttagare pendlar längre än de med lägre
utbildning och inkomst.8
De senaste åren har det regionala pendlandet ökat i Stockholm Mälarregionen. En bidragande orsak är en starkt växande befolkning. Detta ställer stora krav på transportsystemet, som i dagsläget inte kan möta den ökade efterfrågan på personresor i och
mellan städerna.

Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys, Trafikanalys rapport 2011:3 samt Flerkärnighet och funktionella samband i östra Mellansverige, Mälardalsrådet/EBS 2015.
7

8

Ibid
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Figur 5. Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen (ovan) samt Stockholms län (nedan) 2012.
Notera att figurerna har olika skalor för pendlingsflödena. Källa SCB, bearbetning av Åf.
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I likhet med transportsystemet har bostadsbyggandet inte hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen och bristen på bostäder är idag en stor utmaning för regionen. Det
har lett till stor bostadsbrist som driver upp boendekostnaderna och hämmar tillväxten
bland annat genom att begränsa rörligheten på arbetsmarknaden och gör det svårt för
företag att rekrytera. Bostadsbristen leder också till trångboddhet, inte minst för nyanlända, och det kan vara svårt för universitet att attrahera studenter då det saknas studentbostäder. Ett ökat bostadsbyggande förutsätter parallella investeringar i transportsystemet.
I takt med regionens tillväxt har Stockholm-Mälarregionen också successivt stärkt sin
ställning som nationellt nav i det internationella utbytet. Koncentrationen av beslutsfunktioner, expertis, finansiella institutioner och internationella förbindelser gör regionen
till en port mot världen för en stor del landets utåtriktade kontakter. Likväl som en ingång
för det utländska intresset att investera i, flytta till eller besöka Sverige. Omkring två
tredjedelar av samtliga utlandsresor till/från Sverige går till/från eller via Stockholm-Mälarregionen.9
Den regionala tillväxten och strukturen, med arbetsplatser och bostäder i hög grad koncentrerade till vissa orter, samt ett omfattande inomregionalt, nationellt och internationellt utbyte, ställer stora krav på ett kapacitetsstarkt och väl fungerande transportsystem
av vägar, spår, hamnar och ﬂygplatser. Regionen har en i hög grad kunskapsintensiv
och tjänstebaserad näringsstruktur, där arbets- och tjänsteresorna är många och viktiga, vilket förutsätter framkomlighet och tillgänglighet.

Stockholmsregionens internationella relationer och utbyte, Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2016
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Avsaknad av framkomlighet kan direkt översättas i betydande produktionsbortfall och
välfärdsförluster. Kostnader för trängsel och förseningar har beräknats överstiga 6 miljarder kronor per år enbart i Stockholmsregionen. 10 Inte minst kapacitetsbrister i spårsystemet medför stora samhällskostnader för arbetspendlingen. Samtidigt står spårtrafiken för en mycket liten andel av utsläppskostnaderna, vilket gör det än mer angeläget
att åtgärda bristerna.11
Infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen är idag delvis mycket ansträngd, med påtagliga kapacitetsproblemen och trängseleffekter inom regionen, framför allt i dess centrala
delar men också i andra orter och stråk. På vägsidan är det inre primära vägnätet i
Stockholms län högt utnyttjat och efterfrågan på delar av vägnätet överstiger den tillgängliga kapaciteten i högtrafik. Även trängseln på järnvägar är stor i de centrala delarna av Stockholms län, men brister i kapacitet och kvalitet på järnväg finns i hela regionen och är begränsande för såväl person- som godstrafiken. Det finns omfattande
behov av såväl ökat underhåll och effektivare användning som nya investeringarna för
att klara trafikökningen och en omställning mot hållbara transporter.

3.1.3 REGIONENS KLIMATPÅVERKAN
Utsläppen av växthusgaser har minskat avsevärt de senaste decennierna, i synnerhet
räknat per invånare (figur 6), men behöver fortsätta minska för att klara målet att helt
eliminera nettoutsläppen av växthusgaser till atmosfären12. Transporterna står för omkring en tredjedel av utsläppen, varav personbilar för nära 60 procent i Stockholm-Mälarregionen13. För att nå klimatmålen krävs åtgärder inom teknik, lagstiftning och planering, men också ändrade resvanor och ett transportsnålt samhälle. Det behövs en omfattande övergång från bil till kollektivtrafik, gång och cykel. Därtill samlokalisering av
bostäder, arbetsplatser, handel, service etc., vilket minskar transportbehovet, underlättar vardagspusslet och ger förutsättningar för ett mer jämställt och jämlikt samhälle ur
tillgänglighetssynpunkt.
Figur 6. Utsläpp av växthusgaser, ton per invånare och år. Källa. Nationella emissionsdatabasen
- RUS
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Trafikanalys Rapport 2011:3. Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys.
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Ibid

Ambitionen är idag att detta senast ska vara uppnått år 2050, medan Miljömålsberedningen föreslår
2045 som målår
12
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Källa: Nationella emissionsdatabasen - RUS
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En viktig del i att nå denna förändring är att skapa möjligheter för attraktiva kollektiva
resor. Det förutsätter både åtgärder i infrastrukturen och i trafikeringen, likväl som en
bebyggelseplanering inriktad på bra kollektivtrafiklägen. Även godstransporterna behöver effektiviseras och minska sina utsläpp. Med tanke på att 40 procent av landets befolkning och 60 procent av tillväxten finns i Stockholm-Mälarregionen är det av stor vikt
regionen är ledande även i detta avseende.
Figur 7. Färdemedelsandelar, nuläge. Källa Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, Samrådshandling för ÖMS 2050
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Bosättningsorten påverkar resmönstren i hög grad. Skillnaderna är framför allt stora
mellan boende i Stockholmsområdet och boende i övriga delar av regionen. Stockholmarna, med tillgång till landets bästa kollektivtraﬁk, reser mer med kollektiva färdmedel
och har bil och körkort i betydligt lägre grad än övriga regioninvånare. Till detta bidrar
även att det främst är i de större städerna som kollektivtrafiken kan matcha bilen vad
gäller restider och flexibilitet.
Valet mellan bil eller kollektivtrafik påverkas även av i vilken grad styrmedel som parkeringsavgifter, drivmedels- och trängselskatter etc. används för att begränsa biltrafiken
och dess utsläpp. Vid en omfattande användning av sådana styrmedel ger en koncentration av befolkning och sysselsättning till de större städerna samt i övrigt goda kollektivtrafiklägen bättre möjligheter att bibehålla rörlighet genom överflyttning av trafik till
kollektivtrafik.14

3.2 Nationell och internationell tillgänglighet

Koncentrationen av såväl den ekonomiska som den politiska makten, internationella
flygförbindelser, högspecialiserade funktioner och stora evenemang till huvudstadsregionen understryker betydelsen av hög nationell tillgänglighet till denna. Interaktionen är
omfattande, där inrikesflyget tappat marknadsandelar till tåg, bil och buss, framför allt
på resor under 50 mil. Detta beror dels på förbättringar i vägnätet, fler och mer tidseffektiva snabbtåg samt prisskillnader mellan färdsätten, men också på en ökad miljömedvetenhet. Samtidigt har diskussionerna kring Bromma flygplats visat att tillgänglighet till huvudstaden med flyg fortsatt är högt värderad i övriga landet.
Fysisk tillgänglighet är också en central faktor i upprätthållandet av Stockholm-Mälarregionens och Sveriges internationella konkurrenskraft och framstående position inom

14

ÖMS 2050, samrådshandling. Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2016
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många områden, inte minst för att kunna attrahera och behålla huvudkontor. I kombination med ett växande privatresande, som utgör hela två tredjedelar av utlandsresandet via Arlanda15, finns behov av utvecklade förbindelser till de främsta partnerekonomierna och destinationerna.
Östersjöområdet och Europa har och kommer fortsättningsvis att ha en avgörande betydelse för Sveriges och Stockholm-Mälarregionens internationella utbyte och kontakter. Trenden för båda dessa områden är att de ökar i betydelse, framför allt Östersjöområdet där handelsutbytet ökat markant sedan år 2000 med samtliga länder utom
Lettland.16 Utanför Europa är det främst de snabbväxande ekonomierna i Asien, framför
allt Kina, samt USA som tilldrar sig intresse.
Hög nationell och internationell tillgänglighet förutsätter att infrastrukturutvecklingen på
nationell nivå samspelar med de storregionala förutsättningarna och ambitionen i Stockholm-Mälarregionen. Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur kan inte ses som
ett avgränsat system, utan måste sättas i sitt nationella och internationella sammanhang. Det behöver finnas smidiga övergångar mellan flyg, fjärr-/snabbtåg, regiontåg
samt övrig lokal kollektivtrafik. Därtill tillräcklig kapacitet för att öka järnvägens konkurrenskraft, för transittrafik samt för att underlätta utvecklandet av ett hållbart transportsystem. I detta ligger även en realisering av det transeuropeiska stomnätet (TEN-T) samt
anpassning till ”havets motorvägar”, dvs. sjötransporterna såväl inom som utanför regionen, inklusive Mälarsjöfarten.
Figur 8. Framträdande slutdestinationer för resande via Arlanda utrikes. Källa Swedavia, resvaneundersökning Arlanda 2014

3.2.1 ARLANDAS NYCKELROLL
Upptagningsområdet för Arlanda sträcker sig över hela Stockholm-Mälarregionen och
mer därtill. Arlanda är det naturliga navet som knyter samman regionen med såväl övriga Sverige som resten av världen. Flygplatsen har täckning av flygförbindelser till de

15

Källa: RVU Arlanda, Swedavia 2014
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viktigaste destinationerna, i många fall direkt men också genom internationella strategiska bytespunkter. Bland de 50 största flygplatserna i Europa, sett till antal passagerare, har Arlanda direktflyg till 41. Tillgängligheten inom Skandinavien och till Europa,
Mellanöstern/Afrika och Nordamerika är relativt god medan tillgängligheten till
Asien/Stillahavsområdet och Latinamerika är sämre.17
För att Arlanda ska kunna stärka sin position i konkurrens med övriga flygplatser i Skandinavien behöver attraktiviteten ses ur två starkt sammankopplade perspektiv, resenärens och trafikerande flygbolags. För resenären är det vilka destinationer som kan nås
från flygplatsen på ett snabbt, prisvärt och smidigt sätt, men även resan till flygplatsen,
som är viktig. För flygbolagen är marknadsunderlaget, flygplatskapaciteten och trafikeringsvillkoren grundläggande.
I båda fallen samt ur miljösynpunkt gynnas Arlandas utveckling av att de större städerna
i regionen får snabba direktförbindelser med spårburen kollektivtrafik till Arlanda. Därtill
att de passageraravgifter som tas ut för tågresenärer till/från Arlanda inte blir ett hinder
för utvecklingen av miljövänliga transporter till flygplatsen. Samtidigt behöver flygplatsens kapacitet, service och linjeutbud, dvs. antal destinationer och avgångar, kontinuerligt utvecklas.
Vid sidan av Arlandas särställning i den storregionala strukturen och som viktig målpunkt för både arbetspendling och resande, finns det ytterligare sju flygplatser i Stockholm-Mälarregionen som bedriver linjefart och/eller chartertrafik. Flygplatserna har lite
olika karaktär och funktion vilket framgår av tabell 1.
Tabell 1. Källa: Flygplatser i Stockholm-Mälarregionen, EBS 2015
Kapacitet
2013
(tusental)

25 000
Minst
2 400
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Swedavia

Ingen

Swedavia

Ingen
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Flygplats
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29/152

20 700

Bromma

Inrikes

12/3

2 300

Linköping
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0/2

115
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0/16

111
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Flygplatser i Stockholm-Mälarregionen, EBS 2015
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3.2.2 ÖSTERSJÖTRAFIKEN
Med mer än 11 miljoner resande årligen, framför allt till/från Gotland, Finland och Baltikum, samt omfattande godsflöden via hamnarna i Stockholm-Mälarregionen har Östersjötrafiken en särskild betydelse för regionens och landets förbindelser i Östersjöområdet. Därtill går en stor andel mer långväga gods till/från regionen med sjötrafik, inte
minst containergods.
Sjöfarten har under senare år uppmärksammats som ett trafikslag utan kapacitetsbrister
och med klara miljöfördelar. Östersjöhamnarna från Norrköping till Gävle utvecklas successivt. Ombyggnaden av Södertälje Sluss och åtgärder i farleden i Mälaren kommer
om några år göra det möjligt för större och säkrare fartyg att trafikera Mälaren. Det är
angeläget att fortsätta utveckla såväl regionens hamnar och farleder som anslutande
landinfrastruktur för att möjliggöra en ökad andel gods, men också passagerartrafik,
med sjöfart.

Torr bulk

X

X

X

Hargshamn
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X
X

Oxelösund
Stockholm

X
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LNG-terminal
4,7 Främst stål, kol och olja
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X
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Allmänna hamnar
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Tabell 2. Befintlig trafik i reguljär verksamhet av viss omfattning vid större allmänna hamnar i
Stockholm-Mälarregionen. Källa: Sveriges Hamnar och Trafikanalys, bearbetning av Ramböll

X

0,9 Knutpunkt för transporter till/från fastlandet

X

1,5 Fullservicehamn

3.3 Kollektivtrafik

En väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen är en förutsättning för att öka tillgängligheten, minska trängseln och nå regionens klimatmål. Men, det
finns även andra skäl till att allt fler behöver välja kollektiva färdmedel framför bilen.
Regionförstoringen har under senare år i första hand skett genom att människor uppoffrat mer av sin tid till att pendla, företrädesvis med bil, i andra hand genom kortare
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restider. Av sociala och hälsoskäl kan en sådan utveckling ifrågasättas, där vetenskapen utöver negativa konsekvenser för jämställdhet och familjeliv pekar på ökade
risker för olyckor samt välfärdssjukdomar genom stresspåslag och stillasittande.18
Mycket tyder samtidigt på att bilen har spelat ut sin roll som regionförstorande transportmedel. Framtida restidsvinster och kapacitet att hantera befolkningsökningen kan
främst nås med en utbyggd och snabbare kollektivtrafik. En utvecklad kollektivtrafik
skapar även bättre förutsättningar för bostäder och urban utveckling i nya områden, en
effektivare användning av infrastrukturen samt förutsättningar för ett mer jämlikt och
jämställt resande. Men, resenärer behöver känna trygghet i att tåget eller bussen kommer att fortsätta gå vid givna tider och med givna restider. Kvalitet, förutsebarhet och
långsiktighet är därför nödvändiga faktorer i kollektivtrafikutbudet och påverkar människors val av bostad, skola och arbete.
Figur 9. Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik. Källa: WSP:s underlagsarbete till Samrådshandling för ÖMS 2050, Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Punktvis ﬁnns i dagsläget god tillgänglighet till arbetsmarknaden med kollektivtraﬁk
kring järnvägsstationer och hållplatser, medan tillgängligheten utanför de stora kollektivtraﬁkstråken är betydligt sämre och bilberoendet större (figur 9). Arbetsplatstillgängligheten korrelerar i hög grad med tillgängligheten till andra samhällsfunktioner, t ex
sjukhus, högre utbildning, handel, kultur och nöjen, som således till stor del följer
samma mönster.
Tillgängligheten och resandet med kollektivtraﬁk har ökat under det senaste decenniet
– såväl det sammanlagda antalet resor som antalet resor per invånare – framför allt

Se t ex Sandow, Erika (2011) On the road: Social aspects of commuting long distances to work,
avhandling Umeå universitet.
18
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genom den successivt utbyggda spårtraﬁken.19 En stor del av pendlingen i StockholmMälarregionen sker med kollektivtraﬁk på spår, framför allt i Stockholms län samt i de
radiella stråken in mot huvudstaden, men i flera kommuner är pendlarna hänvisade till
busstraﬁk. Däremot väljer många bilen för resor längre ut i regionen, för resor över länsgräns och för fritids- och serviceresor.
Kollektivtrafiken måste finnas nära för att vara ett attraktivt alternativ till bilen. Generellt
är det dubbelt så många som nyttjar kollektivtrafiken vid en stationsnära bostad eller
arbetsplats. Stora resmål som högskolor, sjukhus, köpcentra och stora arbetsplatser
bör därför lokaliseras nära kollektivtrafikens knutpunkter. Även resmål som förskolor,
skolor, dagligvarubutiker, och idrottsanläggningar bör lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen.20
Tabell 3. Antal kollektivtrafikresor (påstigningar) per invånare, trafikslag och län år 2014. Källa:
Trafikanalys 2015
Län

Buss

Tåg

Spårväg

Tunnelbana

Fartyg

Totalt

Medelreslängd, km

Stockholm

140

48

14

151

2

355

7

Uppsala

78

20

98

16

Södermanland

35

10

45

22

Östergötland

44

8

63

14

Örebro

40

4

44

10

Västmanland

41

2

43

11

Gotland

16

16

14

12

Då regionen växer snabbt är det viktigt att kollektivtrafiken kan hantera ett ökat resande,
där pendlingen både inom och mellan länen förväntas öka kraftigt. Här bör noteras att
utvecklingen inom järnvägstransporter under lång tid varit ökande och starkast har utvecklingen varit för persontrafiken, vilket inneburit större ansträngningar och krav på
infrastrukturen. Sedan början av 1990-talet har resandet med tåg fördubblats. Ökningen
har skett i den regionala kollektivtrafiken snarare än i den interregionala persontrafiken
– en utveckling som förväntas fortsätta. Detta förstärker behovet av att statens investeringar får en större andel för denna trafik.21
Särskilt belastad är kollektivtrafiken i Stockholms län, där 780 000 resenärer tillsammans gör 2,8 miljoner resor dagligen. Länets starka befolkningstillväxt ökar trängseln
och belastningen på systemet, som även ska klara den växande storregionala pendlingen och ökade godsflöden. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken krävs för att
undvika fullständig trafikinfarkt, vilket förutsätter såväl utbyggnad som effektivare användning av infrastrukturen.

19

Lokal och regional kollektivtrafik 2014. Trafikanalys 2015:20

20

Rufs 2050 samrådshandling, Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2016

Ett transportsystem i Östra Mellansverige som uppfyller de långsiktiga målen – Kunskapsunderlag till
En bättre sits, Trivector Traffic, Rapport 2014:113
21
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3.4 Gods

Stockholm-Mälarregionen är Sveriges största konsumentmarknad, har en omfattande
varuproduktion och stora transitflöden av gods. Varutransporterna har ökat under de
senaste decennierna, framför allt de långväga lastbilstransporterna och utrikes sjötransporter. Europeiska Kommissionen räknar med att godstransporterna inom EU kommer
att öka med 80 procent mellan 2005 och 2050 och att persontrafiken samtidigt ökar med
50 procent.22
Tillförlitliga och effektiva transporter – till/från omvärlden, inom regionen samt i städerna
– är avgörande för såväl regionens som landets konkurrenskraft och en förutsättning
för en minskad miljö- och klimatbelastning. I takt med att regionen växer och det internationella utbytet vidgas, på senare år framför allt med Östeuropa och Asien, ökar även
behovet av godstransporter.

Figur 10. Godstransporter per dominerande trafikslag 2010. Källa Nelldal&Wajsman 2013
Östra Mellansverige = Stockholm-Mälarregionen exkl. Gotland men inklusive Gävleborgs län
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Godsflöden som har både start- och målpunkt i regionen sker nästan uteslutande med
vägtransporter. Vägtransporter är också dominerande för inrikes godstransporter till och
från Stockholm-Mälarregionen. Järnvägen används mest för ankommande gods från
Syd- och Västsverige samt Övre Norrland. För utrikes gods är sjötransporter volymmässigt dominerande, medan järnväg används till och från Tyskland samt övriga Västeuropa (figur 11). Flygfrakten är volymmässigt liten, men värdemässigt stor. Därtill av
stor betydelse för regionens högspecialiserade näringsliv samt ur marknadssynpunkt
för att regionen och flygplatserna ska kunna attrahera långlinjer, där flygfrakten är en
viktig del av lönsamheten.23
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-197_ga.htm
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Resor och transporter i östra Mellansverige, Sweco 2015
23

Godstransporterna till och från Stockholmsregionen har successivt genomgått en strukturförändring. En del tung industri har flyttat ut från regionen, medan inflödet av livsmedel och konsumtionsvaror ökat som en följd av en växande befolkning. Transporter av
högförädlat gods har också ökat till följd av IT-sektorns expansion, liksom behovet av
snabba expressgodssändningar till följd av tjänstesektorns tillväxt. Därtill har avfallsoch återvinningstransporter, t.ex. av returpapper och skrot, ökat.24
Stockholm-Mälarregionens godstransporter ökar snabbare än i riket som helhet beroende på den snabba befolkningstillväxten. I regionen som helhet ökar godsvolymerna
med ca 1,3 procent per år, medan de i Stockholms län ökar med ca 1,5 procent per år.
Transporter av konsumtionsvaror och högförädlat gods dominerar i Stockholms län, medan det i övriga Mälarregionen finns relativt omfattande transporter av råvaror och industriprodukter.25

Figur 11. Internationella (ovan) och nationella (nedan) godsströmmar till/från Stockholm-Mälarregionen (i figur benämnt Östra Mellansverige). Källa: Samgods, bearbetning av Sweco

Wajsman J. och Nelldal B-L, Godstransporter i Östra Mellansverige 2010-2030-2050 - En vision med
prognoser för ett utvecklat transportsystem med järnväg. KTH 2013
24

25

Wajsman J. och Nelldal B-L, a.a.
24

Mycket av det gods som ska till och från Stockholm-Mälarregionen går på väg och allra
störst flöden är det på Europavägarna (E4, E18, E20, E22), men det finns även andra
viktiga vägar för regionen, till exempel riksvägväg 50, 51, 55, 56, 68, 70 och 73. Vad
gäller järnväg är Godsstråket genom Bergslagen störst, men även Västra stambanan
och Södra stambanan är hårt belastade.26 Med utbyggnaden av Gävle hamn och kombiterminalen i Rosersberg kan även flödena på Ostkustbanan förväntas öka (figur 12
och figur 16).
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Resor och transporter i östra Mellansverige, Sweco 2015,
25

Den växande transittraﬁken i Stockholm-Mälarregionen - till och från framför allt norra
Sverige, Göteborg, Skåne, Finland och Baltikum - belastar såväl vägsystemet, främst
E4, E18, E20, E22 och rv 50, 56 och 70, som järnvägarna, huvudsakligen Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen.

Figur 12. Godsflöden i Stockholm-Mälarregionen 2012 (rött=på väg, grönt=på järnväg, blått=till
sjöss). Källa: Samgods, Swecos bearbetning

De storregionala distributionsnätverken ställer särskilda krav på väg- och järnvägsinfrastrukturen och det ﬁnns ett stort behov av att storregionalt samordna olika godsﬂöden,
så att mer kostnadseffektiva och miljövänliga logistikprocesser kan utvecklas. Nya terminallokaliseringar sker till stor del nära nodstäderna Södertälje, Örebro, Västerås och
Eskilstuna. Här ﬁnns närhet till stråk för godstransporter mellan norra och södra Sverige
och bra infrastrukturkopplingar mellan olika trafikslag.27
Idag sker många godstransporter med lastbil där transport på andra trafikslag vore
önskvärt från samhällets perspektiv. Utvecklingen pekar dock mot att framtida ökningar
huvudsakligen kommer ske i vägtrafiken, delvis på grund av kapacitetsbrister på järnvägen. Detta är i likhet med omställningen från bilism till kollektivtrafik en stor och viktig
utmaning för regionen att hantera.
En betydligt större del av lågvärdigt och icke tidskritiskt gods bör kunna transporteras
sjövägen, som i ett europeiskt perspektiv använts i begränsad utsträckning i förhållande
till Sveriges kuststräcka. Med Mälaren som nav kan ökad regional distribution på vattenvägar ge bättre möjligheter för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan. Andra
viktiga åtgärder för att minska klimatutsläppen från godstransporter är att planera och
optimera transporterna genom exempelvis ruttoptimering, ökad fyllnadsgrad, längre och
tyngre fordon samt samordnade godstransporter.
27

Utredningar inom En Bättre Sits 2014 - Del D Kartläggning av godsnoder, Ramböll 2014
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4.

Prioriterade funktioner

Transportsystemets grundläggande funktion är att tillhandahålla säker tillgänglighet och
framkomlighet för person- och godstransporter, såväl lokalt och regionalt som nationellt
och internationellt. Detta i princip oavsett årstid/väderförhållanden och även under perioder då pågående ny‐ och ombyggnadsprojekt utgör hinder. Dessutom uthålligt, med
hänsyn till såväl miljö- och klimat som socioekonomiska faktorer. Målbilden är således
komplex (se kap 2), vilket avspeglas i de storregionalt prioriterade funktionerna samt
tillhörande strategier och åtgärder (kap 5).
Stockholm-Mälarregionen är idag funktionellt enkärnig, där alla nodstäder och län har
ett beroende av Stockholm. Tendensen och potentialen till stärkta storregionala
samband är därutöver som störst mellan Linköping-Norrköping och VästeråsEskilstuna. Utifrån detta görs följande övergripande prioriteringar:
I första hand måste tillgängligheten mellan nodstäderna i de storregionala
stråken in mot Stockholm förbättras. Huvudstadens särskilda utmaningar med ett
hårt belastat trafiksystem påverkar dock pendlings- och transportmöjligheterna i hela
Mälardalen. Därför är även tillgängligheten i de centrala delarna av Stockholms
län samt till/från Stockholms regionala stadskärnor högt prioriterat.


Kopplat till detta bör varje län arbeta med att förbättra tillgängligheten från de mindre orterna
och omgivande landsbygd till respektive nodstad eller regionala stadskärnor.



Därtill koncentrera ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, till nodstäderna och de
regionala stadskärnorna samt till orter med förutsättningar för en bra kollektivtrafik.



I sammanhanget är det också viktigt med en god tillgänglighet till Arlanda från hela
Stockholm-Mälarregionen, både för en god internationell tillgänglighet och Arlandas roll som
arbets- och mötesplats



Det behövs också strategiska bytespunkter i Stockholm för byten mellan storregional och
mer lokal kollektivtrafik, i enlighet med den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms
län, Rufs 2050

I andra hand måste tillgängligheten i de storregionala tvärförbindelserna
förbättras. Först mellan de nodstäder som ligger närmast varandra och har
förutsättningar till ett ökat dagligt utbyte, därefter mellan övriga.
I båda prioriteringar ligger fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling
med spårtrafiken som grund, vilket ses som avgörande för att nå klimatmålet.
Samtidigt behöver ursprunglig funktionalitet upprätthållas i stomvägnätet och då framför
allt Europavägarna.
Avsnitt 4.1 och 4.2 utvecklar funktionalitet, brister och behov med avseende på den
storregionala persontrafiken, medan avsnitt 4.3 behandlar godstrafiken. Avslutningsvis
berörs Gotlands särskilda förutsättningar i avsnitt 4.4.
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Figur 13. Strukturbild för östra Mellansverige. Källa Samrådshandling för ÖMS 2050, Stockholms
läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. OBS: Kartan visar viktiga samband, inte
transportinfrastruktur, och är föremål för remissbehandling under 2016. Kartans ”Regional stad
med storregional funktion” motsvarar ”nodstäder” enligt terminologin i denna rapport (där även
Nyköping omfattas av nodstadsbegreppet).
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4.1 Tillgänglighet och regionintegration
Prioriterad funktion och rådande brister
För att uppnå målet om internationell konkurrenskraft behövs en god tillgänglighet till
Stockholm och Arlanda. Företag ska ha möjlighet att stanna kvar på en ort och nyetablering ska vara intressant inom hela regionen för att de på ett enkelt sätt kan nå huvudstaden och sina kunder och medarbetare runt om i världen. Invånarna ska ha möjlighet att oavsett bostadsort ha tillgång till huvudstadens och Arlandas utbud.
Den internationella och nationella tillgängligheten är viktig för hela regionen och säkerställs genom en god tillgänglighet till Arlanda flygplats samt en kontinuerlig utveckling
av flygplatsen vad gäller kapacitet och linjeutbud. Detta är även av stort nationellt intresse. Kapacitetsmässigt pekar aktuella bedömningar på att Arlanda kan behöva bygggas ut med en ny rullbana under planperioden till 2050. Om Bromma flygplats avvecklas
senast 2038 när dagens Brommaavtal löper ut, accentueras detta behov.
Av nodstäderna är det i dagsläget bara Uppsala som når Arlanda och Stockholm inom
en timmes restid med kollektivtrafik. Restiderna behöver generellt minska med 30-50
procent i järnvägsstråken in mot huvudstaden och till Arlanda för att svara mot den prioriterade funktionen och målet. Regionen anser att detta ska uppnås innan 2030.
Den eventuella satsningen på en ny höghastighetsjärnväg mellan landets storstadsregioner behöver vara bra sammanlänkad med den regionala och lokala transportinfrastrukturen för att nå sin fulla potential. Det är samtidigt viktigt att en eventuell satsning
på höghastighetståg inte tränger undan andra nödvändiga satsningar i den regionala
transportinfrastrukturen. Om höghastighetstågen realiseras behöver de kopplas samman med både Stockholms central och Arlanda flygplats. Snabbare tåg till Arlanda kan
utöka flygplatsens upptagningsområde och stärka flygplatsen i den hårdnande konkurrensen gentemot de övriga nordiska storflygplatserna.
För att uppnå målet om en flerkärnig och förstorad arbetsmarknad behövs därutöver
generellt stärkta funktionella samband – integrering av bostads-, studie- och arbetsmarknaderna – i Stockholm-Mälarregionen. Att bättre knyta samman de större städerna,
sinsemellan och med kringliggande orter och omland, ger förutsättningar för en starkare
utveckling i regionen som helhet. Enligt SCB:s definition består Stockholm-Mälarregionen idag av 11 lokala arbetsmarknader (inklusive Gotland). För att svara mot den
prioriterade funktionen och målet behöver antalet halveras till 2030, genom kortare restider i spårtrafiken, och ytterligare integration ske i perspektivet 2050.
För att hålla samman regionen i en gemensam bostads-, studie och arbetsmarknad är
det också angeläget att kapaciteten på vägar och spår över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm är tillräcklig. Därtill att det finns väl fungerande förbindelser till/från Stockholms
regionala stadskärnor. Även detta behöver vara uppnått i perspektivet 2030, vilket delvis sker genom redan beslutade investeringar (Citybanan, Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn samt utbyggnad av tunnelbana och spårväg)
Samtidigt kan ytterligare behov förutses i den hårt ansträngda infrastrukturen i Stockholms län. Kapaciteten behöver utökas i de radiella stråken och restiderna kortas från
regionens yttre delar. I tvärgående stråk behöver restiderna kortas och framkomligheten

29

förbättras, framför allt för stombussarna. Dessutom behöver kapaciteten och attraktiviteten i bytespunkterna utvecklas.28
Kapacitetsituationen på järnvägen är särskilt komplicerad i Stockholms län då många
trafikkoncept där måste samsas på samma spår. I framtiden kan både pendeltåg,
snabbpendeltåg, regionaltåg, intercitytåg, framtida höghastighetståg samt godståg behöva samutnyttja spårkapaciteten. Om kapaciteten inte räcker för att tillgodose alla
dessa funktioner kommer en tydlig och långsiktig prioritering att behöva göras.
Regionens ambitioner att öka tillgängligheten och integrationen i regionen behöver gå
hand i hand med en ambition att eliminera klimatpåverkan, minska trängseln, åtgärda
bostadsbristen och bidra till en god folkhälsa. Prioriteringarna behöver därför ligga mer
på kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik på väg och spår i kombination med
stärkta förutsättningar för cykel och gång, t ex genom sammanhängande regionala cykelvägnät av hög standard och en tät, funktionsblandad bebyggelsestruktur.
Även om fokus behöver vara på att utveckla dessa delar av transportsystemet så finns
fortfarande behov av att utveckla tillgängligheten och framkomligheten i vägtransportsystemet för bil- och godstransporter. Trängsel, framför allt i Stockholms län, med kraftigt förlängda och varierande restider innebär problem för regionens transporter och att
vägkapaciteten inte används effektivt. För områden utanför de större stråken och i de
glest befolkade regiondelarna är det svårt att utveckla konkurrenskraftiga alternativ till
bilen, varför tillgängligheten i sådana områden även fortsättningsvis i hög grad skapas
genom transporter på väg.29
Vad behövs från nationell nivå?
 Kapacitet för fler och snabbare avgångar i den stor- och interregionala spårtrafiken,
inklusive nya/anpassade stationer, samt inom delar av de hårt ansträngda
bytespunkterna centralt i Stockholms län.


Förutsättningar i relation till Arlandabanan, så att de passageraravgifter som tas ut
för på- och avstigande tågresenärer inte blir ett hinder för utvecklingen av
miljövänliga transporter till flygplatsen.



Tillräcklig kapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholms centrala delar, vilket är
en fråga som bör hanteras gemensamt med dragningen av en eventuell framtida
höghastighetsbana.



Väl fungerande tvärgående förbindelser mellan Stockholms regionala stadskärnor



Återställd och därefter bibehållen funktionalitet i befintliga stomnät, i första hand
järnvägar och Europavägar.

Stockholm-Mälarregionens åtagande
 Utveckling av den storregionala kollektivtrafiken. Samordning med trafikeringen
Uppsala-Stockholm.


Förbättrad tillgängligheten till och från de mindre orterna och omgivande landsbygd
till närliggande nodstad samt för gång och cykel i nodstäderna, framför allt kopplat
till resecentra.

28

Rufs 2050, samrådsförslag. Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.
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Ibid
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Utveckling av strategiska bytespunkter mellan lokal och regional kollektivtrafik samt
för anslutande trafikslag (bil, mc/moped, cykel, gång).



Stationsnära planering – koncentration av bostads- och verksamhetsutveckling till
de regionala nodstäderna samt orter med bra förutsättningar för kollektivtrafik.



Bygga ikapp bostadsbehoven, vilket innebär minst 300 000 nya bostäder till 2030.

4.2 Kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik
Prioriterad funktion och rådande brister
För att uppnå målen om en effektiv, hållbar, flerkärnig regionförstoring och internationell
konkurrenskraft krävs en utvecklad storregional kollektivtrafik med spårtrafiken som
grund. Om detta råder stor enighet i Stockholm-Mälarregionen och en ökad tillgänglighet och sammankoppling genom regiontågstrafiken är högt prioriterat.
För att kollektivtrafiken ska förmå åstadkomma en överflyttning från biltrafiken och knyta
samman regionen måste systemet i sin helhet vara konkurrenskraftig, pålitligt, tillgängligt, effektivt och attraktivt:


Den storregionala kollektivtrafiken behöver vara ett sammanhållet system över geografiska och administrativa gränser med väl fungerande anslutningsresor till och
från stationerna. Därtill attraktivt prissatt, så att den inte exkluderar grupper av resenärer.



Kollektivtrafiken behöver vara snabbare än bilen i storregionala stråk, vilket uppnås
genom fler avgångar och kortare restider. Ambitionen behöver vara max 45 minuters restid mellan angränsande nodstäder i järnvägsstråken samt bytesfria resor
mellan nodstäder. Kollektivtrafiken har i dagsläget en alltför låg turtäthet och för
långa restider i många relationer.



Tågtrafiken har under senare år haft påtagliga störningar, bl a växel-, signal- och
elfel, med förseningar och inställda tåg som följd. Störningarna beror främst på järnvägens undermåliga standard, men även problem relaterade till tågfordonen. Länen i Stockholm-Mälarregionen kommer gemensamt att investera 4 miljarder kr i
nya tågfordon, men det är också en nödvändighet att järnvägen åtgärdas.



Det sker alltför ofta stora förändringar i kollektivtrafikens utbud och tidtabell. Detta
kan delvis ses som en följd av att det i Stockholm-Mälarregionen finns en otydlig
gräns mellan vad som är marknadens respektive de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar. Nuvarande tilldelningssystem av tåglägen innebär också att det
svårt att garantera ett långsiktigt trafikutbud. Även om avsikten med tilldelningssystem är att skapa bästa samhällsekonomiska effekter, blir en allvarlig konsekvens i
många fall att det är svårt att nyttja den befintliga spårkapaciteten tillräckligt effektivt.

Flera av de brister som nämns ovan är en konsekvens av att det råder brister i spårinfrastrukturen. Utveckling av den storregionala kollektivtrafiken förutsätter åtgärder i infrastrukturen för att upprätthålla hög kvalitet genom snabba och frekventa avgångar,
hög punktlighet och regularitet (få inställda tåg) samt god banstandard (komfort). Den
förutsätter även en trafikplanering som gör att banans högsta hastighetsstandard kan
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utnyttjas och som möjliggör kortare restider, styva tidtabeller och goda anslutningar mellan linjer.
Figur 14. Inriktning för den storregionala kollektivtrafiken (regiontåg, ej lokal tågtrafik) 2030. Källa:
EBS

Vad behövs från nationell nivå?
 Tillförlitlighet och robusthet i spårtrafiken. Järnvägssystemet behöver ha kapacitet
som ger utrymme för regiontåg med regelbunden, tät trafik och god tillgång till sittplatser. Dimensionering för att klara dubbelt så många resenärer 2030 jämfört med
idag och en fortsatt ökning därefter


Stationer/resecentra anpassade till framtida resenärsmängder samt ombyggnationer för att klara längre tåg och öka säkerheten för avstigande passagerare. Det
behövs även en standardhöjning av kundmiljöerna, såsom utveckling av väntsalar,
plattformar, väderskydd, stationernas kringmiljöer mm, samt tillgänglighetsanpassning.



Smidig anslutning till såväl lokal kollektivtrafik som nationella/internationella stomlinjer

Före 2030 prioriteras som nämnts en fortsatt integrering av nodstäderna i stråken in
mot Stockholm samt att stärka tillgängligheten till Arlanda. Behov i infrastrukturen för att
möta dessa funktioner innefattas i nr. 1-11 i figur 15. Nr 12-20 fyller viktiga funktioner
för att klara den trafikutveckling som framgår av inriktningen för den storregionala
kollektivtrafiken till 2030 enligt figur 14, men är underordnade när det gäller att knyta
nodstäderna till Stockholm och Arlanda.
Efter 2030 (nr. 21-30 i figur 15) prioriteras tillgängligheten i de regionala
tvärförbindelserna, bl a genom ny förbindelse mellan Västerås och Eskilstuna samt
mellan Västerås/Enköping och Uppsala/Arlanda. Därtill en fortsatt utbyggnad av
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järnvägen till Malmö respektive Göteborg efter Ostlänken färdigställts samt ny järnväg
mellan Stockholm-Mälarregionen och Oslo (Nobelbanan). Vidare behövs en
uppgradering av järnvägen väster om Kristinehamn samt av Mälarbanan och
Svealandsbanan för att hantera både utökad regionaltågtrafik och en utökad
interregional tågtrafik till Oslo och Göteborg.
Figur 15. Behov i infrastrukturen före/efter 2030 för ökad tillgänglighet till Stockholm och Arlanda
samt integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader genom en utvecklad storregional kollektivtrafik. Källa: EBS

Behov före 2030 (utan inbördes rangordning)
1.Arboga-Hovsta (-Örebro). Kapacitet för utökad trafik och för att kunna vända fler tåg i Arboga.
2.Stockholm C-Kalhäll. Fullfölj pågående utbyggnad
3.Uppsala-Skavstaby. Två nya spår, dvs. fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
4.Örebro C. Ombyggnad av spårområdet för ökad kapacitet.
5.Strängnäs-Södertälje. Kapacitet för fler tågrörelser.
6.Ostlänken med tillhörande stationer.
7.Folkesta-Rekarne. Kapacitet för utökad trafik på Svelandsbanan och UVEN.
8.Uppsala C. Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad fordonsuppställning och serviceplattformar, klara
snabba till- och frånkopplingar.
9.Stockholm C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande. Anpassningar av plattformar,
kapacitetshöjning, nya växlar, skapa förutsättningar för korta vändtider och snabba till- och
frånkopplingar. Stockholms län generellt: Kapacitet att hantera en omfattande, ökande och
komplex spårtrafik där många trafikkoncept och funktioner nyttjar samma spår.
10.Barkarby. Ny regionaltågstation. Regionaltågsplattformar för att möjliggöra nya uppehåll för
regionaltågen samt anslutning till ny tunnelbana och pendeltåg.
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11.Västerås C. Kapacitet för utökad trafik.
12.Västerås-Fagersta. Kapacitet för utökad trafik.
13.Uppsala-Sala. Kapacitet för utökad trafik, restidsförkortning och ökad punktlighet.
14.Västra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom fler förbigångsmöjligheter.
15.Laxå bangårdombyggnad. Ökad linjekapacitet och förbättrad säkerhet.
16.Rekarne-Kvicksund. Kapacitet för utökad trafik.
17.Sala bangård. Ombyggnad för att klara tågmöten för fyra tåg samtidigt.
18.Uppsala-Gävle. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom fler förbigångsmöjligheter.
19.Solna. Ny station för regionaltåg.
20.Gnesta bangård. Ombyggnad för ökad linjekapacitet för regional- och pendeltåg.
Behov efter 2030 (utan inbördes rangordning)
21. Nobelbanan. Utbyggnad av ny stambana Örebro-Kristinehamn (-Oslo).
22. Arboga-Kolbäck. Kapacitet för utökad trafik.
23. Järna-Stockholm C. Kapacitet för fler regional- och fjärrtåg.
24. Stockholm C-Skavstaby. Kapacitet för utökad trafik.
25. Älvsjö. Ny station för regionaltåg.
26. Linköping-Malmö/Göteborg. Ny järnväg för kortare restider.
27. Eskilstuna-Härad. Kapacitet för utökad trafik.
28. (Eskilstuna-) Kvicksund-Västerås. Ny järnväg för kortare restider och utökad trafik.
29. Västerås-Kungsängen. Kapacitetshöjande åtgärder.
30. Arosstråket. Ny järnväg.

Stockholm-Mälarregionens åtagande
 Implementering av ett nytt och förbättrat regionalt tågtrafiksystem genom det gemensamma bolaget Mälardalstrafik AB, i god samordning med Tåg i Bergslagen,
Storstockholms Lokaltrafik, Östgötatrafiken, Upptåget och andra regionala tågaktörer


Nyanskaffning av moderna, tillgänglighetsanpassade, kapacitetsstarka tågfordon.



En jämn tidtabell över trafikdygnet (06-23) samt stomtrafik med fasta linjesträckningar och enhetlig uppehållsbild



En taxa utformad för att attrahera fler resenärer, som samtidigt ger acceptabel kostnadstäckning



Anpassning till så många resenärsgrupper som möjligt, däribland funktionshindrade. Detta avser både fordon, resecentrum och hållplatser samt anslutningar till
dessa



Stationsnära planering och förbättrad tillgänglighet till strategiska bytespunkter mellan lokal och regional kollektivtrafik samt för anslutande trafikslag.

4.3 Effektiv godshantering och varuförsörjning
Prioriterad funktion och rådande brister
För att uppnå målen om ett effektivt, hållbart nyttjande av transportsystemet samt utveckling av den nationella och internationella konkurrenskraften, behövs även en effektiv godshantering och varuförsörjning.
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Transportsystemet måste möjliggöra att godset kan transporteras till låga kostnader för
både samhället och näringslivet. Detta innebär att transporterna måste utföras i tid, till
rimliga priser, på ett säkert sätt, utan klimatpåverkan senast 2050, och när så behövs
med korta ledtider. Ökad kapacitet längs de stora godsstråken genom Stockholm-Mälarregionen prioriteras högt, liksom framkomligheten i de regionala distributionsnätverken och citylogistiken i Stockholm och nodstäderna.
Brister som förhindrar ett optimalt användande av infrastrukturen är i nuläget många.
Infrastrukturens standard behöver förbättras genom ökat underhåll och att kapacitetsbrister åtgärdas. Styrningen och samordningen av trafikflödena är otillräcklig, så även i
citylogistiken. Önskvärt är att transitflöden som i dagsläget till stor del går med lastbil
genom Stockholm (Essingeleden) styrs till andra trafikslag alternativt till andra nationella
godsstråk väster om Stockholm.
Det finns ur samhällets synvinkel betydande vinster i överflyttning av gods från väg till
järnväg och sjöfart, framför allt vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser. En effektiv
användning av transportsystemets alla trafikslag är nödvändig. I dagsläget råder dock
inte konkurrensneutralitet avseende avgifter mellan trafikslagen, vilket hämmar en sådan utveckling. En överflyttning ställer därtill krav på såväl hamnar och farleder som
anslutande landinfrastruktur (väg/järnväg och terminaler), vilket leder till nya behov av
åtgärder. Omlastningar mellan trafikslag är också ofta för dyra i förhållande till långväga
biltransporter för att möjliggöra fler intermodala transporter, varför en teknikutveckling
behöver ske.30
Figur 16. Viktiga stråk och hamnar för godstransporterna (idag och i perspektivet 2030). Källa:
EBS

30

Se t ex Wajsman J. och Nelldal B-L, a.a. samt Godsflöden i östra Mellansverige. EBS 2013
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Vad behövs från nationell nivå?
 För ett framtida sammankopplad, trafikslagsövergripande transportsystem behövs
utökad kunskap om framtida flaskhalsar i ett sådant system och kraven på EU:s
stomnät uppfyllas så snart som möjligt.


Ökat underhåll och åtgärdande av kapacitetsbrister, framför allt i järnvägs- och vägsystemet runt Stockholm samt längs de stora godsstråken genom Stockholm-Mälarregionen. För konkurrenskraftiga transporter måste robustheten och punktligheten vara sådan att transportköparna kan lita på att leveranser kommer fram i tid



Kapacitet för ökad andel gods på järnväg och med sjöfart. Landinfrastrukturen
måste ha kapacitet för en betydlig ökning av sjöfarten genom hamnarna i området
och järnvägar och vägar behöver ha rätt kapacitet och kvalitet i förhållande till trafikmängderna, både för långväga och kortväga transporter. En ökad godstrafik på
järnväg får inte innebära att persontrafikens utveckling hämmas. Spårkapaciteten
på belastade järnvägssträckor i regionen ska vara sådan att den räcker till för både
person‐ och godstrafik.



Möjlighet till ett effektivare nyttjande av kapacitet, bl a genom längre tåg, tillgång till
effektiva bangårdar, förbigångsspår samt bättre samordning mellan trafikslagen.



Administrativa styrprinciper. Regeringens mål om lika förutsättningar mellan trafikslagen, marginalkostnadsprincipen, behöver uppnås.

Före 2030 är det prioriterat att upprätthålla funktionerna i de viktigaste/nationella godsstråken (se figur 16) samt möjliggöra mer trafik till sjöss. Försörjningen av Stockholm
norrifrån (järnväg Gävle-Rosersberg) och söderifrån (järnväg Hallsberg-Årsta) samt tillräcklig kapacitet för transittrafiken (järnväg Storvik-Mjölby) är avgörande. Behov i järnvägsinfrastrukturen för att möta dessa funktioner innefattas i nr. 1-9 i figur 17. Nr 10- 15
fyller viktiga funktioner för att göra sjötransporter attraktivare.
Före 2030 behövs även åtgärder i väginfrastrukturen för att upprätthålla funktionerna i
de nationella godsstråken. Vägarna med öst-västlig sträckning håller en bättre nivå än
vägarna med nord-sydlig sträckning. På Europavägarna är det framförallt E4 och E18
som behöver förbättras. På riksvägsnivå är de nord-sydgående förbindelserna viktigast
för att förbättra försörjningen av de stora logistikcentrumen i västra Mälardalen och för
att minska påverkan av transitflöden som idag till stor del går genom centrala Stockholm. Dessa behov av åtgärder i väginfrastrukturen redovisas separat i figur 18 och
underlättar även den omfattande persontrafiken på väg.
Efter 2030 (nr. 16-20 i figur 17) kräver nybyggnationen av Norvik bra anslutande landinfrastruktur till hamnen. Vidare kommer Rosersberg fortsätta växa som logistikcentrum
och behöver en bättre anslutning till järnvägsnavet i Hallsberg. Även Bergslagsbanan
mellan Borlänge och Frövi och Västra Stambanan kommer behöva förstärkas. Därtill
behövs ökad kapacitet på Södra Stambanan samt på Värmlandsbanan, om nuvarande
banor inte avlastas genom nya banor (Stockholm-Göteborg/Malmö resp. Nobelbanan).
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Figur 17. Behov i infrastrukturen före/efter 2030 för att kunna hantera utvecklingen inom godstransporter och varuförsörjning. Källa: EBS

Behov före 2030 (utan inbördes rangordning)
1. Hallsberg-Degerön. Fullfölj utbyggnad av dubbelspår.
2. Hallsberg. Ökad kapacitet på överlämnings- och rangerbangård.
3. Hela Västra Stambanan. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
4. Eskilstuna. Bättre terminalanslutning till järnvägen.
5. Folkesta-Rekarne. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
6. Rekarne-Kvicksund. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
7. Arboga--Hovsta(-Örebro). Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
8. Storvik-Frövi. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
9. Uppsala-Rosersberg. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
10. Köpings hamn. Farled.
11. Västerås hamn. Farled.
12. Hjulstabron. Farled.
13. Hargshamn. Farled.
14. Stockholms hamn. Farled.
15. Södertälje hamn. Farled.
Behov efter 2030 (utan inbördes rangordning)
16. (Eskilstuna-)Kvicksund-Västerås. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
17. Kolbäck-Arboga. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
18. Arosstråket. Ny järnväg – bättre sammankoppling av Mälarbanan och Rosersberg.
19. Norvik hamn samt anslutning av hamnen till transportsystemet.
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Figur 18. Behov i väginfrastrukturen före 2030. Källa: EBS

Behov före 2030 (utan inbördes rangordning)
1. E4 Norrköping – Linköping
2. Väg 50 Nykyrke-Brattebro
3. E18 Genomfart Örebro
4. Väg 50 Lindesberg – Storå
5. Väg 56 Katrineholm – Stora Sundby
6. Väg 56 Kvicksund – Västjädra
7. E18 Köping – Västjädra
8. E18 Genomfart Västerås
9. Väg 70 Enköping – Kumla
10. Väg 56 Sala – Heby
11. E22 Förbifart Söderköping
12. Förbifart Stockholm
13. E18 Norrtälje – Kapellskär
14. Tvärförbindelse Södertörn
15. E4 Sträckan norr om Förbifart Stockholm till Arlanda
16. Östlig förbindelse, knyta samman Norra- och Södra länken i Stockholm
Stockholm-Mälarregionens åtagande
 Utveckla en storregional godsstrategi, som även omfattar en utvecklad samverkan
och systemsyn för att förbättra beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen.
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4.4 Stabila och långsiktiga förutsättningar för
Gotlands transporter
Gotland är som ö helt beroende av en väl fungerande sjö- och luftfart för resor och
transporter till fastlandet. Gotlands läge gör trafiken till och från fastlandet till en avgörande utvecklingsfråga. Färje- och flygtrafiken måste kunna bidra till en god tillgänglighet genom res- och transporttider, turtäthet och kapacitet som svarar mot de behov som
finns på Gotland. Det finns ungefär 57 400 bofasta på ön och en omfattande fritidsbosättning. Drygt 3 200 personer arbetspendlar till/från Gotland och det lokala näringslivet,
framför allt den areella sektorn och turismen, är starkt transportberoende.

Staten har det ekonomiska och politiska ansvaret för färjetrafiken till och från Gotland.
Genom trafiken ska Gotland tillförsäkras en tillfredsställande tillgänglighet, för personresor och för näringslivets behov av godstransporter, samt förutsättningar för regional
utveckling. Pristak, ett högsta pris som fastställs för varje år finns för kategorierna gotlänningar, deras fordon, gods och farligt gods, och just nu även för besökare.
Från Gotlands sida har sedan länge framförts att färjetrafiken måste ses som Gotlands
landsväg till fastlandet och därför måste vara en del i den nationella infrastrukturen och
infrastrukturplaneringen. Vidare prioriteras trafik till två fastlandshamnar, en garanterad
bastrafik och konkurrenskraftig prissättning. För produktionen på Gotland är en så lång
produktionsdag som möjligt viktig, med färjeöverfarter som passar in i fastlandstidtabellerna för vidare godstransporter. Logistikpassningen är central då fraktkostnaderna är
avgörande för många av de gotländska företagens konkurrenskraft.
Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och uppväger till viss del
de transportmässiga nackdelar som ö-läget medför. Upphandlingsprocesserna skapar
dock återkommande osäkerhet i det gotländska samhället och näringslivet om hur trafiken ska komma att se ut. Osäkerhet om långsiktiga spelregler, som till exempel om
vilka fastlandshamnar som ska trafikeras, överfartstider och kapacitet är till nackdel för
utvecklingen. Även fraktkostnaderna och prissättningen i persontrafiken behöver uppmärksammas, så att förändringar inte slår mot lokala företag och näringar och underminerar Gotlands konkurrenskraft.
I färjetrafiken finns inte som tidigare krav från statens sida om att reservhamn ska finnas
på Gotland. För att klara Gotlands försörjning är en reservhamn mycket angelägen.
Avbrott i trafiken skulle mycket snabbt leda till svåra komplikationer för godstransporterna till och från Gotland. Till exempel livsmedelsförsörjningen bygger i hög grad på
just in time leveranser och stora lager finns inte på Gotland. På längre sikt blir även
frågor som anpassningen av Visby hamn vid eventuellt förändrat tonnage genom kommande upphandlingar och genom tillkommande trafik aktuella.
Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Gotlands läge
gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen ägs av Swedavia och ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Tillgänglighet till flygplatsen behöver utvecklas, det gäller bland annat möjligheterna att resa med buss.
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5.

Strategier och åtgärder

De åtgärder som länen i Stockholm-Mälarregionen gemensamt förordar för att klara de
prioriterade funktionerna och nå målen kan sammanfattningsvis sorteras under fem
strategier.

5.1 Styr mot beteendeförändring


Regionens bebyggelseutveckling behöver vara inriktad på lägen med goda förutsättningar för kollektivtrafik, korta avstånd mellan viktiga vardagsfunktioner och
goda möjligheter att gå eller cykla.



Planeringen behöver i högre grad se till hela resan, dvs. från start till målpunkt,
samspelet mellan trafikslag samt olika trafikantgruppers förutsättningar och villkor
för att möjliggöra hållbara val. Staten bör här ge lämplig aktör i uppdrag att arbeta
och samverka kring beteendeförändringar, som stöd till kommunernas och regionernas arbete.



Styrmedel som parkeringsavgifter, trängselskatter, trafikreglering etc. behöver i
ökad grad användas för att begränsa biltrafiken och stärka kollektivtrafiken, framför
allt i regionens tätbefolkade delar där kollektivtrafiken utgör ett fullgott alternativ.



Lika förutsättningar mellan trafikslagen, marginalkostnadsprincipen, behöver uppnås samt utveckling av informationssystem som gör det enklare att beroende av
situation välja det mest lämpliga trafikslaget, eller kombination av trafikslag för
godstransporterna.

5.2 Ställ om fordonsparken


En betydande teknikutveckling behöver ske såväl vad gäller fordon som förnyelsebara drivmedel för att klara en fossilfri bilanvändning, resande och godstransporter.
Detta är till stor del ett ansvar för staten, EU och liknande organ även om regionen
kan bidra på olika vis, t ex genom krav vid upphandlingar, demonstrationsprojekt,
infrastruktur etc.



Det behövs utvecklade incitament i kombination med olika styrmedel för att bana
väg för den nya tekniken. Därtill en långsiktig klimatanpassad energipolitik och ny
infrastruktur för hållbara drivmedel.

5.3 Återställ funktionalitet


Eftersläpande underhåll behöver elimineras under kommande 12-års period, utan
att takten på nyinvesteringar i infrastrukturen påverkas. Storstadsnära infrastruktur
behöver vara åtgärdad redan inom 6 år. Samtliga järnvägsbanor i regionen ska anses ingå i det storstadsnära systemet.



Driftsäkra stödsystem såsom elförsörjning och signalsystem måste prioriteras
högre för att minska antalet stoppande fel. Elkraftförsörjningen måste därutöver
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förstärkas i takt med trafikens utveckling. Till detta hör även stängsling mot vilt och
obehöriga personer i spårområdet.


Kapacitet för fordonsuppställning måste utökas i takt med efterfrågan. Uppställningsplatsernas utformning måste också ta hänsyn till behov av service (städ, vattentryckning etc.) och förses med städplattformar. Områdena behöver därutöver
förses med stängsling och kameraövervakning för ökat skydd mot klotter och vandalism.



Rekonstruktion av Europavägarna, vars beräknade livslängd på 40 år passerat sedan länge, behöver ske. Dessa vägar är varken anpassade för dagens volymer eller
laster, vilket medför stora påfrestningar på konstruktionen.

5.4 Förbättra prestanda


Trafikverkets förmåga att genom trimningsåtgärder medge en mer effektiv användning, högre hastighet och förkortade restider behöver öka, med fokus på högbelastade delar av järnvägs- och vägnät såsom Västra stambanan. Det bör tillföras en
omfattande pott för trimningsåtgärder i Stockholm-Mälarregionen, som kan anpassas mellan åren i takt med att behoven uppstår.



Det behöver utvecklas beredskap för längre tåg i de viktigaste stråken, för att stärka
konkurrenskraften för järnvägen. För detta behövs uppdatering av regelverk (framför allt bromstabellerna), förlängning av mötesspår samt anpassning av de viktigaste rangerbangårdarna.



Omlastningsmöjligheterna mellan trafikslagen behöver förbättras och en teknikutveckling ske för att minska kostnaderna.



Effektiviserande åtgärder på europavägarna genom ITS-lösningar i enlighet med
handlingsprogram storstad förutsätts genomföras.



Det behövs en effektivare användning av vägnätet, framför allt Stockholm inre vägnät, med bl. a ökad bussframkomlighet och bättre samordning mellan trafikslagen.
Framkomlighetsprogrammet för Stockholms län är här en god vägvisare.

5.5 Öka kapaciteten


Stockholm-Mälarregionen förutsätter att redan beslutade åtgärder i infrastrukturen
genomförs enligt plan. Därutöver krävs fortsättningsvis investeringar i ny och förbättrad infrastruktur utgående från de behov före/efter 2030 som lyfts i anslutning
till de prioriterade funktionerna i kapitel 4.



För vissa behov finns utredningar som pekar ut lämpligaste lösning medan det i
andra fall saknas dylika utredningar. Stockholm-Mälarregionen förutsätter att Trafikverket genom åtgärdsvalsstudier identifierar lämplig lösning på de behov som
förs fram.
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6.

Prioriterade behov

För kommande infrastrukturperiod vill Stockholm-Mälarregionen särskilt lyfta följande
behov – utan inbördes rangordning – kopplade till tillgängligheten i de storregionala
stråken in mot Stockholm och till/från Stockholms regionala stadskärnor samt en effektiv
godshantering och varuförsörjning:


Ostkustbanan: Två nya spår behövs på den hårt belastade sträckan UppsalaSkavstaby, dvs. fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala. Därtill ny station för
regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg.



Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Arboga-Hovsta, till nytta även
för en utökad trafik på Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga.
Därtill ombyggnad av spårområdet på både Örebro central och Västerås central för
att klara en utökad persontrafik och frigöra kapacitet för gods samt ny station för
regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.



Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Folkesta-Rekarne, till nytta
även för trafiken med UVEN.



Hallsberg rangerbangård: Ökad kapacitet på överlämnings- och rangerbangård, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik
med längre tåg.



E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till Arlanda, som annars blir
en flaskhals i en redan hårt belastad infrastruktur.



E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och
trafiksäkerhet.

Samtliga dessa behov behöver vara åtgärdade innan 2030.
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Bilaga: Konsekvensbedömning
Konsekvensbedömning av en övergripande systemanalys innebär många osäkerheter.
Systemanalysen fokuserar på stadierna före åtgärdsval och innehåller varken en tydlig
alternativdiskussion eller slutförda åtgärdsprioriteringar. Det är därför inte i detta skede
möjligt att veta vilka av de utpekade behoven som verkligen blir åtgärdade, på vilket sätt
och till vilken kostnad.
Ovanstående faktorer innebär att det inte går att göra några säkra eller kvantitativa beräkningar av konsekvenserna av systemanalysens förslag till åtgärder. Bedömningen
begränsas därmed till en diskussion om möjliga eller sannolika konsekvenser av den
inriktning och de förslag som lyfts fram. Detta med avseende på mål enligt kapitel 2,
som även inkluderar de tre hållbarhetsdimensionerna samt koppling till överordnade
nationella mål. Diskussionen syftar därmed också till att svara på om föresatsen att i
ökad grad tillämpa målstyrning i planeringsprocessen uppfylls genom tydlig adressering
av mål genom den inriktning som förespråkas.

Internationell konkurrenskraft
Systemanalysens tonvikt på att knyta samman stadsstrukturen i Stockholm-Mälarregionen med spårtrafiken som grund samt på samma vis utveckla tillgängligheten till Arlanda adresserar tydligt behovet av internationell konkurrenskraft. Detsamma gäller förslagen för att uppnå en effektiv godshantering och varuförsörjning, med en ökad andel
transporter på järnväg och med sjötrafik.
Samtidigt är det en realitet att vägtransporterna dominerar såväl arbetspendlingen som
godstrafiken i dagsläget. De i förhållande till rådande trafikutveckling begränsade investeringar som föreslås i väginfrastrukturen riskerar därmed skapa utökade trängselproblem i den starkt växande regionen, framför allt i Stockholms län. Något som i sådana
fall skulle vara till nackdel för regionens internationella konkurrenskraft.
Faktiska beteendeförändringar måste därför uppnås vad gäller transporter, för att begränsa sådana negativa effekter. Därför är det av yttersta vikt att förslagen kring att
styra mot beteendeförändring – genom bebyggelse- och transportplanering samt administrativa styrmedel – också genomförs.

Flerkärnig och förstorad arbetsmarknad
Skillnaderna i förutsättningar inom Stockholm-Mälarregionen är idag betydande. Vid sidan av socioekonomiska skillnader inom regionen och mellan invånare tillkommer en
avståndsfaktor, som gör att området idag endast delvis är en sammanlänkad bostads-,
studie- och arbetsmarknad. Föreslagna förbättringar av transporter och pendlingsmöjligheter kan här ge kraftigt ökad tillgänglighet och förbättrade villkor för människors och
företags vardag.
Modellberäkningar visar på starkt utvecklad interaktion och därmed integrering av
Stockholm-Mälarregionen givet den utveckling av spårtrafiken som föreslås. Denna utveckling stärks om bebyggelseutvecklingen samtidigt koncentreras till de regionala
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nodstäderna samt orter med bra förutsättningar för kollektivtrafik. Därtill om en låg, länsöverskridande kollektivtrafiktaxa införs, som möjliggör för fler grupper att pendla över
länsgräns genom det storregionala spårtrafiksystemet.31
Den monocentriska strukturen med Stockholm som nav kvarstår i hög grad med de
prioriteringar och förslag som ges till 2030. Att förbättring av tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna kommer i andra hand, till stor del efter 2030, innebär ett medvetet
val att prioritera beroendet av Stockholm. Genom kortare tidsavstånd i stråken in mot
huvudstaden ges dock förutsättningar för en ökad interaktion även mellan nodstäderna
längs stråken samt en mer balanserad regional utveckling. Det är dock osannolikt att
avståndsfaktorn elimineras helt, vilket torde innebära en fortsatt svagare utveckling i
regionens mindre tätbefolkade ytterområden.

Effektivt nyttjande av alla trafikslag
Med hänsyn till avstånden i Stockholm-Mälarregionen och till klimatmålen förordar systemanalysen främst en väl fungerande och utbyggd spårtrafik samt en bebyggelseplanering inriktad på kollektivtrafiknära lägen, med goda möjligheter att gå och cykla. Satsningar på regionala stadskärnor i Stockholms län och på nodstäderna i övriga län är
uttryck för detta. För godstransporter förordas åtgärder som stärker förutsättningarna
för en ökad andel gods på järnväg och med sjötransporter, konkurrensneutralitet mellan
transportslagen samt fler intermodala transporter.
Kapacitetsbrister – framför allt konkurrensen om utrymmet på spåren i stora delar av
regionen samt trängsel i Stockholms inre vägnät – är två påtagliga flaskhalsar i ett effektivt nyttjande av trafikslagen. Systemanalysen lyfter framför allt förslag kopplade till
spårinfrastrukturen, medan ny väginfrastruktur ges mindre utrymme. För att undvika allvarliga trafikinfarkter i och kring Stockholms centrala delar förordas dock två betydande
vägåtgärder i länet som kompletterar redan gjorda eller beslutade investeringar. Därtill
att åtgärder som lyfts i framkomlighetsprogrammet för Stockholms län också genomförs.

Långsiktig hållbarhet
Förslagen i systemanalysen bidrar enligt ovan till att stärka förutsättningar för internationell konkurrenskraft, en flerkärnig och förstorad arbetsmarknad med stärkta förutsättningar att förbättra och utjämna levnadsvillkor samt ett effektivt nyttjande av alla trafikslag. Det finns emellertid tillväxtmässiga risker förknippade med återhållsamheten vad
gäller väginvesteringar. Detta bedöms dock vara en nödvändighet för att komma tillrätta
med vägtrafikens utsläpp och trängseleffekter. Vägtrafiken kommer oavsett vara omfattande under överskådlig tid, varför även behovet av åtgärder för omställning av fordonsparken lyfts fram.
De ﬂesta infrastrukturåtgärder i systemanalysen avser att öka kapaciteten på länkar
med kapacitetsbrist samt möjliggöra en ökad andel resande med kollektivtrafik och en
större andel gods på järnväg eller med sjöfart. I kombination med en transportsnål bebyggelseutveckling, en teknisk utveckling vad gäller fordon och drivmedel samt administrativa styrmedel bedöms detta möjliggöra en omställning mot hållbara transporter.
Källa Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, underlagsarbete till Samrådshandling för ÖMS 2050
31
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Föreslagna vägåtgärder kan dock förväntas bidra negativt till denna omställning och
motiveras av andra aspekter, framför allt tillgänglighet och framkomlighet till fördel för
regionens tillväxt och integration, men också av trafiksäkerhetsskäl.
Genom globaliseringen, den ökade individuella rörligheten, befolkningsutvecklingen
och den snabba ekonomiska tillväxten i regionen ﬁnns emellertid starka drivkrafter för
allt fler och längre transporter. Även om den digitala utvecklingen till del kan komma att
minska behovet av fysisk interaktion, är trenden att efterfrågan på fysiska transporter
fortsätter öka. Farhågor finns också att den växande flygtrafiken riskerar ta över vägtrafikens roll som dominerande utsläppskälla av bl. a växthusgaser. En enda interkontinental flygresa kan i många fall motsvara ett helt års arbetspendling.
För långsiktig, miljömässig hållbarhet krävs åtgärder för att stävja denna utveckling, t ex
genom utökade koldioxidskatter eller krav på drivmedel med lägre utsläpp. Sannolikt
skulle det ha en begränsande inverkan på handeln och människors möjlighet att resa.
Å andra sidan sker handeln och resandet idag med negativa konsekvenser för miljön.
Att finna balansen mellan dessa olika intressen förutsätter tydliga nationella ramar samt
mer långtgående och handlingsorienterade internationella överenskommelser.
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Ledningskontoret

RS 2016/482
25 augusti 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Överenskommelse om exploatering, Kronhaga Strand
Fårösund
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättad
- Överenskommelse om exploatering med Kronhaga Strand Utveckling AB
och Kabrigaden AB
-

Tillägg till överenskommelse om exploatering.

Ärendebeskrivning

Mellan Region Gotland och KA3 Vasallen AB ingicks 2003-09-12 ett
exploateringsavtal avseende Bunge Kronhagen 3:2. Exploateringsområdet
förvärvades 2005-06-22 från KA4 Vasallen AB av Partima Mellansvenska AB (senare
namnändrat till Kabrigaden AB). Utvakten AB förvärvade sedermera samtliga aktier i
Kabrigaden AB och övertog därmed färdigställandeansvaret enligt
exploateringsavtalet. Genom ”Överenskommelse om exploatering” (bilaga 2.1),
tecknad mellan Region Gotland, Utvakten AB och Kabrigaden AB 2007-08-29, har
dock färdigställandeansvaret inom exploateringsområdet återförts till Kabrigaden AB.
Exploatören har nu i skrivelse till Region Gotland föreslagit att Kronhaga Strand
Utveckling AB ska tillåtas att överta de kvarvarande rättigheter och skyldigheter från
Kabrigaden AB, som följer av det ursprungliga exploateringsavtalet från 2003 och
som har sammanfattats i bilaga 2. I korthet kan denna sammanfattas med att
exploatören nu har genomfört de åtgärder som exploateringsavtalet specificerar, med
undertag för utförande av ytskikt för de två lokalgatorna och dess vändplatser.
Tekniska nämnde har behandlat ärendet vid sammanträde 2016-06-29 och då
föreslagit att godkänna ”Överenskommelse om exploatering” (bilaga 1), med tillägg
för hur det framtida övertagandet av infrastrukturen ska regleras. Tekniska nämnden
föreslår att parterna tecknar ett avtal om ”Tillägg till överenskommelse om
exploatering” (bilaga 3) som slår fast att gator och tillbehör såsom belysning mm
inför ett övertagande ska ha den standard som Region Gotland föreskriver.
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överenskommelse om exploatering att tecknas med dels frånträdande Kabrigaden AB
och dels tillträdande Kronhaga Strand Utveckling AB. De skyldigheter som
exploatören har påtagit sig genom det ursprungliga exploateringsavtalet är i allt
väsentligt uppfyllda och med föreslaget tillägg till överenskommelsen görs
bedömningen att kvarstående åtgärder kan genomföras på ett betryggande sätt.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna:
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Komplettering till beslut enl AU § 76, 3:e beslutspunkten

•

Förvaltningen ska återkomma till nämnden i juni med förslag på skrivning hur övertagande av infrastrukturen ska regleras.

Tillägg till överenskommelse om exploatering
För giltighet i överenskommelsen mellan Kabrigaden AB, Kronhagen
Strand Utveckling AB och Region Gotland, daterad 9 respektive 11 maj
2016 av exploatören, ska följande tillägg utgöra del av överenskommelsen.
Till grund för överenskommelsen ska ansvarsfördelningen och åtagande
mellan parterna kvarstå enligt det ursprungliga exploateringsavtalet samt
vad som framgår av överenskommelsen mellan Vasallen Utvecklingsfastigheter Holding AB, Utvakten AB och Region Gotland.
För ett övertagande av gator med tillbehör såsom belysning m m som
tillhör vägområdet ska såväl gator som belysning ha den standard som
Region Gotland föreskriver. En förutsättning för ett övertagande är även
att relationsritningar överlämnas.
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Håkan Göransson
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Anders Blomkvist
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Bengt Lennevald
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Yves Chanterau
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Björn Jansson
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Peter Lindvall

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-06-29

TN §

142

Överenskommelse om exploatering, Kronhaga
Strand, Fårösund

AU §

76

Dnr TN 2016/1169

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag, två första beslutspunkterna.

•

Tillägget till överenskommelse om exploatering angående övertagande av
infrastrukturen godkänns.

Förvaltningen har gjort ett tillägg till överenskommelse om exploatering angående
övertagande av infrastrukturen.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner att Kronhaga Strand Utveckling AB övertar
kvarvarande rättigheter och skyldigheter som följer enligt specifikation i bilaga 2 och
det ursprungliga exploateringsavtalet för området. Kronhaga Strand Utveckling AB
är inte skyldig att såsom ny exploatör ställa säkerhet enligt vad som framgår av 21 §
exploateringsavtalet.

•

Tekniska nämnden godkänner att Kronhaga Strand Utveckling AB övertar
kvarvarande rättigheter och skyldigheter som följer av exploateringsavtalet enligt
specifikation i bilaga 2 med tillägget att:
om gatubelysning vid aktuella vägar skall övertas av Regionen skall den vara enligt
Regionens standard för motsvarande vägar. Relationshandlingar skall även
överlämnas.

•

Förvaltningen ska återkomma till nämnden i juni med förslag på skrivning hur
övertagande av infrastrukturen ska regleras.

Mellan Region Gotland och Ka 3 Vasallen AB ingicks 2003-09-12 ett exploateringsavtal
avseende Gotland Bunge Kronhagen 3:2. Exploateringsområdet förvärvades 2005-06-22
från Ka 3 Vasallen AB av Partima Mellansvenska AB (namnändrat till Kabrigaden AB).
Utvakten AB förvärvade sedermera samtliga aktier i Kabrigaden AB och övertog
därmed färdigställandeansvaret enligt exploateringsavtalet.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-06-29

Forts § 142
Genom överenskommelse om exploatering, tecknad mellan Regionen, Utvakten AB och
Kabrigaden AB 2007-08-29, har dock färdigställandeansvaret inom
exploateringsområdet återförts på Kabrigaden AB.
Kronhaga Strand Utveckling AB har genom dotterbolag förvärvat fastigheterna Gotland
Bunge Kronhagen 3:21, 3:24, 3:25, 3:26, 3:32, 3:47, 3:57, 3:58. 3:61 från Kabrigaden AB.
Fastigheterna utgör en del av exploateringsområdet.
Ekonomisk analys:
Förslaget får konsekvenser, innebärande att kostnaderna för drift och underhåll av gator
och vägbelysning stiger, när ett övertagande av väghållaransvaret sker.
___
Protokollsutdrag:
TKF, RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/460
30 augusti 2016

Jan von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

Lokrume Nyplings 1:8, ansökan om planbesked
Förslag till beslut

•

Ansökan om planbesked avslås

Ärendebeskrivning

En begäran om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen rörande
planläggning av mark för 80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar i form av radhus
och kedjehus. Området, som utgörs av jordbruks- och alvarmark, är inte tidigare
planlagt.
Byggnadsnämnden har behandlat ansökan 2016-04-13, § 64 och föreslagit regionstyrelsen att avslå planbeskedet. Som motiv för detta framhåller byggnadsnämnden,
efter inhämtande av remissvar från olika instanser, ett antal faktorer –
* Bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas enligt översiktsplanen
* För att på bästa sätt främja den långsiktiga landsbygdsutvecklingen bör ny
bebyggelse i första hand tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse
* Kommunantikvarien skriver att ett nytt villaområde på den aktuella platsen
kommer att bli ett apart inslag som strider mot intentionerna i översiktsplanen
* Trafikverket anser att den föreslagna bebyggelsen är olämpligt lokaliserad
* Enhet miljö- och hälsa bedömer att lokala VA-lösningar inte är lämpliga gå grund
av områdets dåliga markförutsättningar. Enheten ifrågasätter också lämpligheten att
bygga bostäder i ett område inom inre vattenskyddsområde
* Enheten vatten och avfall befarar att problem med dricksvattenkvaliteten och
luktproblem från avloppet som kan komma att uppstå på grund av de långa överföringsledningar som krävs för anslutning till det kommunala VA-nätet
Mot bakgrund av projektets omfattning kan det kommas att krävas betydande
kommunala investeringar vid ett plangenomförande. Byggnadsnämnden har därför
beslutat överlämna det slutliga ställningstagandet till regionstyrelsen.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016
Bedömning

Ledningskontoret delar byggnadsnämndens syn att ansökan om planbesked bör
avslås mot bakgrund av de kritiska synpunkter som inkommit från flera remissinstanser.
Beslutsunderlag

BN § 64/2016, Ansökan om planbesked
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2015/6217
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Region Gotland

Datum 23 mars 2016

Byggnadsnämnden

Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan
för Lokrume Nyplings 1:8
Förslag till beslut

1. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen för beslut om planbesked.
2. Byggnadsnämnden föreslår regionstyrelsen att inte upprätta detaljplan för
berörd fastighet.
Sammanfattning

På grund av inkommande remissyttranden ställer sig
samhällsbyggnadsförvaltningen negativ till föreslagen bebyggelse.

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-21
med önskan om planläggning för bostadsbebyggelse. Förslaget som presenteras
inrymmer ca 80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar i form av rad- och
kedjehus. Byggnaderna är i förslaget placerade lågt och tätt för att utnyttja mark
och för att skapa större gemensamma ytor. Fastigheten ligger norr och söder
om väg 148, ca 4 km från Visby. Husen och vägarna är placerade längs ett nät
av hexagoner (bikupsmönster). Området utgörs av jordbruksmark och
alvarmark.
En kompletterande skrivelse inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 201602-17. Ingen förändring av idén presenteras, men man lyfter både en större och
en mindre etablering än vad som tidigare lämnats in kan vara möjlig.
Planförhållanden m m
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen av KF 2010-06-14) anger:
Bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr BN 2015/6217

Region Gotland

För en långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden är den övergripande
strategin att nyexploatering i första hand ska ske i anslutning till befintlig
bebyggelse.
I Visby finns goda möjligheter att vitalisera, utveckla, bygga ut, bygga samman,
länka ihop och ”hela” staden om den tillåts ”växa inifrån” med beaktande av
de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling.
Med ”hela staden” menas i detta sammanhang både ”hela” i betydelsen att
”laga” och ”hela” till skillnad från halva. Och med den ”färdiga staden” menas
att ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga staden så att man så långt som
möjligt undviker öar av bebyggelse utan fysisk och social koppling till den
övriga staden.
Detaljplan: Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Riksintresse: Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB)
jämlikt 4 kap 1 § MB. Området berörs av riksintressen: Rörligt friluftsliv 4 kap
2 § MB, Stoppområde för höga objekt, försvarsmakten.
Inventeringar: Fridlyst växt (i sydöstra delen). Alvarmark, Ängs- och
betesmark, Gotländskt odlingslandskap (höga natur- och kulturvärden, hotade
växt- och djurarter), Natura2000 habitat (Äng och bete).
Ett relativt väl avgränsat område är av länsstyrelsen utpekat i Program för
bevarande av det Gotländska odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Marken inventerades översiktligt 2004 av Länsstyrelsen varpå man fann några
rödlistade samt någon fridlyst art. Det finns även en del övriga fynd
rapporterade, både av rödlistade och fridlysta växter i området. Man har även
rapporterat om ett antal odlingsrösen (vilka är strikt biotopskyddade) samt
äldre husgrunder.
Flygbuller:
Trafikverket har tagit fram en ny riksintressepreciseringen för Visby flygplats
(januari 2016). Nya kartor som visar flygbullerutbredning har tagits fram
utifrån detta underlag. Enligt dessa kurvor omfattas inte fastigheten av max 70
dB(A)- kurvan.
Remisser
Räddningstjänsten: Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt är sådan att
utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50
meter från uppställningsplats för brandfordon.
Kommunantikvarie: Ur landskapsbildsynpunkt utgörs området av den
gotlandtypiska hedbetesmarken med inslag av alvar och åkermark, vilket ger en
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värdefull öppenhet med långa utblickar. Ett nytt villaområde som inte har stöd
i vare sig växtlighet eller annan bebyggelsen blir ett apart inslag som strider mot
den uttalade viljan i Översiktsplanen - Bygg Gotland, att bygga mer samlat och
i anslutning till redan befintlig service och infrastruktur. Etableringen av nya
större villaområden bör göras i anslutning till tätorterna.
Trafikverket anser generellt att nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras till
områden med god tillgänglighet till kollektivtrafik och att trygga och säkra
gång- och cykelförbindelser ska finnas till viktiga målpunkter såsom skola,
busshållsplats och övrig service. Barns möjlighet att röra sig på egen hand bör
särskilt beaktas. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och möjlighet att
på ett säkert sätt korsa väg 148 bör studeras närmare. Området är utsatt för
höga bullernivåer från både väg- och flygrörelser. Om avsteg från riktlinjer ska
göras ska det kunna motiveras med hög täthet och därmed högt utnyttjande av
kollektivtrafik. Trafikverket ser inte föreslagen bebyggelse i ansökan om
planbesked som lämpligt lokaliserad eller utformad utifrån de strategier som
anger en hållbar utveckling av vad som framgår i ansökan.
Enhet vatten och avfall; Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp (VA) är
möjlig. Dock kan inte trycket/flödet för dricksvatten räcka till utan egen
reservoar/tryckstegring erfodras. Bebyggelse med kommunal VA-anslutning
långt från det centrala försörjningsområdet gör att långa överföringsledningar
krävs. Detta kan orsaka problem med dricksvattenkvalitén och luktproblem
från avloppet om inte omsättningen av vatten är tillräckligt stor. En större
omsättning och fler abonnenter kan innebära en bättre driksvattenkvalitet och
en mindre risk för luktproblem från avlopp.
Enhet miljö- och hälsa: Inom fastigheten är jordtäcken tunna. Fastigheten ligger
delvis inom område som är upptaget i högsta sårbarhetsklass avseende
grundvattenskydd. Lokal VA-lösning bedöms ej möjligt på grund av områdets
förutsättningar. Ett genomarbetat förslag på hur dagvattenfrågan kan lösas
måste tas fram, därvid skall särskild hänsyn tas till att området ligger inom inre
vattenskyddsområde. Bekämpningsmedelsanvändning är prövningspliktig inom
inre vattenskyddsområde. Eftersom delar av fastigheten ligger inom högsta
sårbarhetsklass så kommer möjligheterna till kemiskt ogräsbekämpning som
vanligen förekommer i fastighetsförvaltning att vara begränsad.
Beslut om vattenskyddsföreskrifter för Visby vattenskyddsområde har fattats
under 2015 men överprövas för närvarande på grund av en enskild markfråga.
I föreskrifterna står angivet för miljöfarlig verksamhet i 14 §: ”Annan miljöfarlig
verksamhet. Primär skyddszon Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt
eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är
förbjuden.”
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Det kan ifrågasättas om en så kraftig exploatering är lämplig inom inre
vattenskyddsområde. Närmaste kommunala vattentäkt ligger mindre än 1 km
från planområdet. Vid avvägning av vilken markanvändning som skall ges
företräde så anger miljöbalken 3 kap. 1 § att: ”Mark- och vattenområden skall
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning”.
Enhet mark – och stadsmiljö: Angöring från allmän väg till södra planområdet
löses förslagsvis med att de nybildade fastigheterna blir delägare i samfällighet
för enskild väg. Dagvatten bör omhändertas lokalt. Exploateringsavtal ska
tecknas. Regionen ska ej vara huvudman för allmän plats.
GEAB; Transformatorstation krävs. Man måste ta hänsyn till en 10 kV
luftledning samt en 10 kV jordkabel.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig negativ till bebyggelse i den
omfattningen som föreslås, endast 4 km från Visby. Bebyggelsen kan inte ses
som ett komplement till Visby enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) Hela
Visby. Området ligger inte inom FÖP hela Visbys avgränsning, men dess
närhet till och bebyggelsens omfattning påverkar Visbys utveckling.
Denna exploatering stärker inte en befintlig tätort utan är en ren
nyexploatering, som inte är prövad i ett större sammanhang. En
lokaliseringsbedömning borde föregås av en översiktlig plan för att klarlägga
förutsättningarna för en så pass stor etablering i Visby närhet.
En förutsättning för att kunna lösa VA-frågan är att förslaget får den
omfattning som redovisas i planförfrågan eller blir större.
En mindre etablering på platsen innebär svårigheter att lösa vatten och avlopp
kommunalt och en lokal vatten- och avloppslösning bedöms ej heller möjlig på
grund av områdets förutsättningar.
I FÖP Hela Visby står det skrivet att: Staden ska i vid mening upplevas som
”färdig” hela tiden. Med den ”färdiga staden” menas att ny bebyggelse ska
ansluta till den befintliga staden så att öar av bebyggelse utan fysisk och social
koppling till den övriga staden så långt möjligt skall undvikas.
En sådan stor bebyggelsegrupp som föreslås kommer utgöra en satellit
frånkopplad Visby som saknar goda förbindelser i form av gång- och cykelväg.
Den utbyggnadsstrategi som idag ligger till grund för utvecklingen av Visby,
FÖP Hela Visby 2025, kan inte följas. Bebyggelse med kommunal vatten- och
avloppsanslutning långt från det centrala försörjningsområdet gör att långa
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överföringsledningar krävs. Detta kan orsaka problem med
dricksvattenkvalitén och luktproblem från avloppet om inte omsättningen av
vatten är tillräckligt stor. Föreslagen bebyggelse kräver att området försörjs
med kommunalt vatten och avlopp (VA) och att en ca 2,5 km lång
överföringsledning byggs ut från anslutningspunkt. En sådan kommer att
dimensioneras för projektet och inte kunna möjliggöra för fler att ansluta efter
sträckan. En sådan lösning kan låsa kommande utveckling av området norr
om Visby. En större omsättning och fler abonnenter kan innebära en bättre
driksvattenkvalitet och en mindre risk för luktproblem från avlopp.
Lokal vatten- och avloppslösning bedöms ej möjligt på grund av områdets
förutsättningar.
Det finns höga naturvärden inom fastigheten. Marken närmast väg 148 (båda
sidor) är jordbruksmark i produktion. Sydöst om väg 148 är det öppna
betesmarker, utpekat av länsstyrelsen som naturtypen "enbuskmarker" som har
särskilt stora naturvärden. Marken har troligen betats mycket länge.
Området omfattas även av alvarmark som ofta har en artrik och särpräglad
flora och fauna knuten till sig. Översiktsplan Bygg Gotland anger att
bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas.
Den norra delen av förslaget (norr om väg 148) anknyter till befintligt
bebyggelsemönster utmed Byskogsvägen vilket ses som positivt. Den delen av
förslaget påverkar inte åkermarken nämnvärt. En mindre etablering på platsen
innebär dock svårigheter att lösa vatten och avlopp kommunalt och ej heller
genom lokal VA-försörjning.
På grund av projektets omfattning och att det kan komma att kräva stora
framtida kommunala investeringar anser samhällsbyggnadsförvaltningen att
beslut om planbesked ska fattas av Regionstyrelsen.
Avdelning bebyggd miljö/Enhet plan

Anders Rahnberg
Enhetschef, enhet plan
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen
621 81 Visby

Fastighet och fastighetsägare
Fastlghetsbeteckning

*

Lokrume Nyplings 1:8

Fastighetens adress

Lokrume Nyplings 621 74 Visby

*

Namn (företag eller privatperson)

Stig Werkelin

19610224-3216

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid (även riktnr)

Näckrosvägen 20

0707666460

Postnummer

Postort

E-postadress

Visby

pigge@werkelinbolagen.se

622 76

Organisations-/Personnummer

I

*
*

Telefax (även riktnr)

Eventuell kontaktperson

Marianne Ardell Jakobsson
Sökanden (om annan än fastighetsägare)
Namn (företag eller privatperson)

Organisations-/Personnummer

Visby Invest AB

556336-7647

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid (även riktnr)

Fätjeleden 2
Postnummer

621 47

•

Telefax (även riktnr)

0707666463

IPostort

E-postadress

Visby

marianne@werkelinbolagen .se

Eventuell kontaktperson

Marianne Ardell Jakobsson
Ärendet gäller planläggning av område
Enbostadshus
Fritidshus
Annat specialbostadshus
Annan b

D
D
D

Enbostadshus i grupp

~

Rad-, par-, kedjehus

Flerbostadshus

D

Studentbostadshus

Handel

D Kontor

D
D
D

Tvåbostadshus
Hus för äldre eller
funktionshindrade
Lager, industri och hantverk

nad eller anlä

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter
Bostadsrätt

Hyresrätt

Produktion
Antal månader

~

I

Sammanlagd byggnadsarea

Ägandelägenheter

Därav bruttoarea bostäder

80xl65kvm
Uppskattad sammanlagd produktlonskostnad, inkl moms 1 000-tal kronor

Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum

"'i:;
~

8
N

Beskrivning och motivering av projektet

Q.

Förslag till bebyggelse enligt bifogade skisser. Förslaget möjliggör ca 80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar. En
f. stor efterfrågan av bostäder i olika former kommer att finnas framöver från bland andra försvaret som skall utöka sin
etablering på ön . Vi har redan fått en förfrågan från försvaret om just detta. Vi ser också ett behov av små enheter
" som kan hyras under korta eller längre perioder av ungdomar och nyinflyttade. Behoven av nya bostäder är tämligen
~ akut. Vatten och avloppsfrågan ser ut att kunna lösas enligt VA- ansvarig Rikard Widen . (se bifogad skiss.

!
~
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E
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Bilagor

Situationsplan eller karta
över området (obligatoriskt)
översiktlig miljöbedömning
Avfall
Riskanalys

Geoteknisk undersökning

D (översiktlig)
D Energi- och hushållning
D Exploateringsgrad/BTA

~ VA-lösning

Hustyper

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (Pul).

~~-- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Trafiklösning

D Tillgänglighet
Hälsa och säkerhet
D Modell, fotomontage eller liknande

Upphävande av strandskydd

Fastighetsägares underskrift

D
D

Namnförtydligande

Stig Werkelin

....

Fastighetsägares underskrift

Namnförtydligande

Sökandens underskrift (om annan än fastighetsägaren)

Namnförtydligande

INFORMATION
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser
upprättas, antas , ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda
en sådan planläggning .
Planbesked

2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan
antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska
kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning .
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som
berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av
byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning .
4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska
kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har
gjort begäran inte kommer överens om något annat.
5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.
Om kommunen avser att inleda en planläggning , ska kommunen i planbeskedet ange den
tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till
ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva
områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning , ska kommunen i planbeskedet
ange skälen för det.

Välkommen till Nyplings!
Här finns möjlighet till ett boende med närhet till både stad och natur. Bostadsbebyggelsen föreslås bestå av
kedjehus och radhus. Bostäderna är placerade lågt och tätt för att effektivt utnyttjar marken. Husen ligger
sammanhållet till förmån för större gemensamma ytor.
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Området
Fastigheten Nyplings 1:8 ligger till
största delen på södra sidan om
' väg 148. Avståndet till Visby är ca
4 km. Här föreslås bebyggelse av
bostäder på båda sidor om väg 148.
Bebyggelsen placeras en bit från
vägen. Mellan den nya bebyggelsen och vägen planteras träd och
buskar som avskärmning. På den
södra delen av fastigheten placeras bebyggelsen i två grupperingar.
' Det skogsparti som finns där idag
behålls och ger en kvalitet till det
nya området.
Husen är ordnade längs ett nät av
hexagoner eller bikupsmönster.
Nätet ger en struktur och tydlighet till området. En egen identitet.
Genom gatornas vinkling bildas en
fond som tar hand om gaturummet
utan att sluta det. Ögat leds vidare
mot nästa del.
Bebyggelsen är grupperad för att
ge en täthet som bidrar till möten
mellan de boende. De egna trädgårdarna är små och lättskötta.
Det ska finnas tid att umgås! I de
gårdsrum som bildas mellan huslängorna finns platser att samlas
kring för lek och samvaro.
Husen som föreslås är kedjehus
och parhus där kedjehusen har
möjlighet till två uthyrningsdelar
per hus och parhusen har en uthyrbar del. Merparten av bostäderna är
kedjehus. Varje "huvudbostad" har
en carport intill huset. De uthyrbara delarna har carport och öppen
parkering i bostadens närhet.
aktivi tetsyta
gårdslek

Situationsplan skala 1:2500
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Boyta

Entreerna till uthyrningsdelarna ligger vända från varandra och
"huvudbostadens" entre, för att få
ökad enskildhet. Det ger också varje del en egen uteplats.
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Att husen har små trädgårdar ger
mindre skötsel och mer tid till annat. Samtliga bostäder, såväl "huvudbostaden" som de uthyrbara
delarna, har tillgång till en privat
utomhussfär i anslutning till bostaden.

Boyta
Uthyrning

165 m2

Boyta
Uthyrning

135 m2
30 m2

Boyta
Uthyrning

135 m2
30 m2

I

Våtrum och kök är placerade ovanpå varandra och "rygg i rygg" för
att lätt kunna kopplas från eller till
allt eftersom intresse för och behov
av uthyrning finns.

n

i
t>

105 m2
60 m2

Parhus

Antal hus
Kedjehus:
Uthyrning:

46 st
92 st

Parhus:

Uthyrning:

34 st
34 st

Summa totalt:
Fastigheter:
Uthyrning:

80 st
126 st

i

[
Parhu_
s
Parh.us

Plan 2
Skala 1:200
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Platser i området
Anlagda platser med tex sandlåda
och grillplats placeras mellan husen. Dessa är tänkta att fungera
som mötesplaster för de boende.
Mellan

finns en
hårdgjord slinga (ca 0,5 km lång)
för cykling/skare/promenader och
löpning som letar sig fram i talldungen. Längs med slingan går en
"Inte-nudda-marken" -bana.
Här
kan man ta sig fram parallellt med
den hårdgjorda slingan på stubbar, stenar, lianer, balansstänger
mm. Längs slingan finns två större stationer/platåer av trä (för sol/
crossfit/taichi mm). Även här finns
balansgångar och stänger. Där promenadstigen som förbinder de två
områdena korsar slingan finns en
plats för vattenlek. Slingan aktiverar ytan utan att tränga sig på de
boende.
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Mot vägen anläggs en multisportplan.

./

I

husgrupperna

I

N

(D

I områdets södra del finns möjlighet till odling och djurhållning tex
höns/bikupor.

'·
Plan
Skala 1: 1000
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Skala:1:20000

Bergbetningen

Stora Hästnäs
Sikhagen

Visby flygplats
Annelund

Myrskogen

Brandhagen

Kalkugnsruin

Tuer
Kalkugnsruin

St.Hammars

Hedelund
Ekes
Kroks

Kalkugnsruin

Nyplings

Golfbana

Byskogen

Planområdets läge
Visby flygplats

Nyplings
Motorbana
Museum
Skogsholm

Stora Hästnäs

Katrinelund
Fotbollsplaner

Kalkugnsruin
Skogsholm

Trafikövningsplats
Hammarbo

Motorbana
Avfallsanläggning

Djurkyrkogård

Griskällan

Nybo

Kalkugnsruin

Östramalm

Studentkällan

Lundby

Stenindustri

Kalkugnsruin

Tjautet

Österby
Skarphäll

Hällhagen
Hjalmarsdal

Hajdungs

Byggnadsnämndens sammanträde 2016-04-13

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-03-23

BN § 64

Lokrume Nyplings 1:8 – Begäran om planbesked
BN 2015/6217

- SBF den 23 mars 2016
Au § 65

Byggnadsnämndens beslut
Ärendet överlämnas till regionstyrelsen för beslut om planbesked.
Byggnadsnämnden föreslår regionstyrelsen att inte upprätta detaljplan för berörd
fastighet.

Jäv

Stadsarkitekt Christian Hegardt meddelade jäv och lämnade sammanträdet.
Sammanfattning

På grund av inkommande remissyttranden ställer sig samhällsbyggnadsförvaltningen
negativ till föreslagen bebyggelse.
Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-21 med
önskan om planläggning för bostadsbebyggelse. Förslaget som presenteras inrymmer ca
80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar i form av rad- och kedjehus. Byggnaderna är i
förslaget placerade lågt och tätt för att utnyttja mark och för att skapa större
gemensamma ytor. Fastigheten ligger norr och söder om väg 148, ca 4 km från Visby.
Husen och vägarna är placerade längs ett nät av hexagoner (bikupsmönster). Området
utgörs av jordbruksmark och alvarmark.
En kompletterande skrivelse inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-17.
Ingen förändring av idén presenteras, men man lyfter både en större och en mindre
etablering än vad som tidigare lämnats in kan vara möjlig.
Planförhållanden m.m.
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen av KF 2010-06-14) anger:
Bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas.
För en långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden är den övergripande strategin att
nyexploatering i första hand ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse.
I Visby finns goda möjligheter att vitalisera, utveckla, bygga ut, bygga samman, länka
ihop och ”hela” staden om den tillåts ”växa inifrån” med beaktande av de ekonomiska,
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Byggnadsnämndens sammanträde 2016-04-13

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-03-23

BN § 64 forts.
sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling. Med ”hela staden” menas i
detta sammanhang både ”hela” i betydelsen att ”laga” och ”hela” till skillnad från halva.
Och med den ”färdiga staden” menas att ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga
staden så att man så långt som möjligt undviker öar av bebyggelse utan fysisk och social
koppling till den övriga staden.
Detaljplan: Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Riksintresse: Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap 1 § MB. Området berörs av riksintressen: Rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB,
Stoppområde för höga objekt, försvarsmakten.
Inventeringar: Fridlyst växt (i sydöstra delen). Alvarmark, Ängs- och betesmark,
Gotländskt odlingslandskap (höga natur- och kulturvärden, hotade växt- och djurarter),
Natura2000 habitat (Äng och bete).
Ett relativt väl avgränsat område är av länsstyrelsen utpekat i Program för bevarande av
det Gotländska odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Marken inventerades översiktligt 2004 av Länsstyrelsen varpå man fann några rödlistade
samt någon fridlyst art. Det finns även en del övriga fynd rapporterade, både
av rödlistade och fridlysta växter i området. Man har även rapporterat om ett antal
odlingsrösen (vilka är strikt biotopskyddade) samt äldre husgrunder.
Flygbuller:
Trafikverket har tagit fram en ny riksintressepreciseringen för Visby flygplats (januari
2016). Nya kartor som visar flygbullerutbredning har tagits fram utifrån detta underlag.
Enligt dessa kurvor omfattas inte fastigheten av max 70 dB(A)- kurvan.
Remisser
Räddningstjänsten: Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt är sådan att utrustning
för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.
Kommunantikvarie: Ur landskapsbildsynpunkt utgörs området av den gotlandtypiska
hedbetesmarken med inslag av alvar och åkermark, vilket ger en värdefull öppenhet med
långa utblickar. Ett nytt villaområde som inte har stöd i vare sig växtlighet eller annan
bebyggelsen blir ett apart inslag som strider mot den uttalade viljan i Översiktsplanen Bygg Gotland, att bygga mer samlat och i anslutning till redan befintlig service och
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infrastruktur. Etableringen av nya större villaområden bör göras i anslutning till
tätorterna.
Trafikverket anser generellt att nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras till områden
med god tillgänglighet till kollektivtrafik och att trygga och säkra gång- och
cykelförbindelser ska finnas till viktiga målpunkter såsom skola, busshållsplats och övrig
service. Barns möjlighet att röra sig på egen hand bör särskilt beaktas. Trafiksäkerheten
för oskyddade trafikanter och möjlighet att på ett säkert sätt korsa väg 148 bör studeras
närmare. Området är utsatt för höga bullernivåer från både väg- och flygrörelser. Om
avsteg från riktlinjer ska göras ska det kunna motiveras med hög täthet och därmed högt
utnyttjande av kollektivtrafik. Trafikverket ser inte föreslagen bebyggelse i ansökan om
planbesked som lämpligt lokaliserad eller utformad utifrån de strategier som anger en
hållbar utveckling av vad som framgår i ansökan.
Enhet vatten och avfall; Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp (VA) är möjlig.
Dock kan inte trycket/flödet för dricksvatten räcka till utan egen
reservoar/tryckstegring erfodras. Bebyggelse med kommunal VA-anslutning långt från
det centrala försörjningsområdet gör att långa överföringsledningar krävs. Detta kan
orsaka problem med dricksvattenkvalitén och luktproblem från avloppet om inte
omsättningen av vatten är tillräckligt stor. En större omsättning och fler abonnenter kan
innebära en bättre dricksvattenkvalitet och en mindre risk för luktproblem från avlopp.
Enhet miljö- och hälsa: Inom fastigheten är jordtäcken tunna. Fastigheten ligger delvis
inom område som är upptaget i högsta sårbarhetsklass avseende grundvattenskydd.
Lokal VA-lösning bedöms ej möjligt på grund av områdets förutsättningar. Ett
genomarbetat förslag på hur dagvattenfrågan kan lösas måste tas fram, därvid skall
särskild hänsyn tas till att området ligger inom inre vattenskyddsområde.
Bekämpningsmedelsanvändning är prövningspliktig inom inre vattenskyddsområde.
Eftersom delar av fastigheten ligger inom högsta sårbarhetsklass så kommer
möjligheterna till kemiskt ogräsbekämpning som vanligen förekommer i
fastighetsförvaltning att vara begränsad.
Beslut om vattenskyddsföreskrifter för Visby vattenskyddsområde har fattats under
2015 men överprövas för närvarande på grund av en enskild markfråga. I föreskrifterna
står angivet för miljöfarlig verksamhet i 14 §: ”Annan miljöfarlig verksamhet. Primär
skyddszon Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt
9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra
förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.”
Justerare:
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Det kan ifrågasättas om en så kraftig exploatering är lämplig inom inre
vattenskyddsområde. Närmaste kommunala vattentäkt ligger mindre än 1 km från
planområdet. Vid avvägning av vilken markanvändning som skall ges företräde så anger
miljöbalken 3 kap. 1 § att: ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”.
Enhet mark – och stadsmiljö: Angöring från allmän väg till södra planområdet löses
förslagsvis med att de nybildade fastigheterna blir delägare i samfällighet för enskild väg.
Dagvatten bör omhändertas lokalt. Exploateringsavtal ska tecknas. Regionen ska ej vara
huvudman för allmän plats.
GEAB; Transformatorstation krävs. Man måste ta hänsyn till en 10 kV luftledning samt
en 10 kV jordkabel.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig negativ till bebyggelse i den omfattningen som
föreslås, endast 4 km från Visby. Bebyggelsen kan inte ses som ett komplement till
Visby enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) Hela Visby. Området ligger inte inom FÖP
hela Visbys avgränsning, men dess närhet till och bebyggelsens omfattning påverkar
Visbys utveckling.
Denna exploatering stärker inte en befintlig tätort utan är en ren nyexploatering, som
inte är prövad i ett större sammanhang. En lokaliseringsbedömning borde föregås av en
översiktlig plan för att klarlägga förutsättningarna för en så pass stor etablering i Visby
närhet.
En förutsättning för att kunna lösa VA-frågan är att förslaget får den omfattning som
redovisas i planförfrågan eller blir större.
En mindre etablering på platsen innebär svårigheter att lösa vatten och avlopp
kommunalt och en lokal vatten- och avloppslösning bedöms ej heller möjlig på grund av
områdets förutsättningar.
I FÖP Hela Visby står det skrivet att: Staden ska i vid mening upplevas som ”färdig”
hela tiden. Med den ”färdiga staden” menas att ny bebyggelse ska ansluta till den
befintliga staden så att öar av bebyggelse utan fysisk och social koppling till den övriga
staden så långt möjligt skall undvikas.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Byggnadsnämndens sammanträde 2016-04-13

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-03-23

BN § 64 forts.
En sådan stor bebyggelsegrupp som föreslås kommer utgöra en satellit frånkopplad
Visby som saknar goda förbindelser i form av gång- och cykelväg. Den
utbyggnadsstrategi som idag ligger till grund för utvecklingen av Visby, FÖP Hela Visby
2025, kan inte följas. Bebyggelse med kommunal vatten- och avloppsanslutning långt
från det centrala försörjningsområdet gör att långa överföringsledningar krävs. Detta
kan orsaka problem med dricksvattenkvalitén och luktproblem från avloppet om inte
omsättningen av vatten är tillräckligt stor. Föreslagen bebyggelse kräver att området
försörjs med kommunalt vatten och avlopp (VA) och att en ca 2,5 km lång
överföringsledning byggs ut från anslutningspunkt. En sådan kommer att dimensioneras
för projektet och inte kunna möjliggöra för fler att ansluta efter sträckan. En sådan
lösning kan låsa kommande utveckling av området norr om Visby. En större omsättning
och fler abonnenter kan innebära en bättre driksvattenkvalitet och en mindre risk för
luktproblem från avlopp.
Lokal vatten- och avloppslösning bedöms ej möjligt på grund av områdets
förutsättningar.
Det finns höga naturvärden inom fastigheten. Marken närmast väg 148 (båda sidor) är
jordbruksmark i produktion. Sydöst om väg 148 är det öppna betesmarker, utpekat av
länsstyrelsen som naturtypen "enbuskmarker" som har särskilt stora naturvärden.
Marken har troligen betats mycket länge.
Området omfattas även av alvarmark som ofta har en artrik och särpräglad flora och
fauna knuten till sig. Översiktsplan Bygg Gotland anger att bebyggelse på åkermark och
alvarmark bör undvikas.
Den norra delen av förslaget (norr om väg 148) anknyter till befintligt
bebyggelsemönster utmed Byskogsvägen vilket ses som positivt. Den delen av förslaget
påverkar inte åkermarken nämnvärt. En mindre etablering på platsen innebär dock
svårigheter att lösa vatten och avlopp kommunalt och ej heller genom lokal VAförsörjning.
På grund av projektets omfattning och att det kan komma att kräva stora framtida
kommunala investeringar anser samhällsbyggnadsförvaltningen att beslut om
planbesked ska fattas av Regionstyrelsen.
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RS AU § 197 Lokrume Nyplings 1:8 – Begäran om planbesked
RS 2016/460

Arbetsutskottets beslut

•

Ärendet återremitteras till ledningskontoret för ytterligare dialog med sökande
kring bland annat alternativ placering och anpassning av omfattningen av
exploateringen.

En begäran om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen rörande
planläggning av mark för 80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar i form av radhus
och kedjehus. Området, som utgörs av jordbruks- och alvarmark, är inte tidigare
planlagt.
Byggnadsnämnden har behandlat ansökan 2016-04-13, § 64 och föreslagit regionstyrelsen att avslå planbeskedet. Som motiv för detta framhåller byggnadsnämnden,
efter inhämtande av remissvar från olika instanser, ett antal faktorer.
- Bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas enligt översiktsplanen
- För att på bästa sätt främja den långsiktiga landsbygdsutvecklingen bör ny
bebyggelse i första hand tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse
- Kommunantikvarien skriver att ett nytt villaområde på den aktuella platsen kommer
att bli ett apart inslag som strider mot intentionerna i översiktsplanen
- Trafikverket anser att den föreslagna bebyggelsen är olämpligt lokaliserad
- Enhet miljö- och hälsa bedömer att lokala VA-lösningar inte är lämpliga gå grund
av områdets dåliga markförutsättningar. Enheten ifrågasätter också lämpligheten att
bygga bostäder i ett område inom inre vattenskyddsområde
- Enheten vatten och avfall befarar att problem med dricksvattenkvaliteten och
luktproblem från avloppet som kan komma att uppstå på grund av de långa överföringsledningar som krävs för anslutning till det kommunala VA-nätet
Mot bakgrund av projektets omfattning kan det kommas att krävas betydande
kommunala investeringar vid ett plangenomförande. Byggnadsnämnden har därför
beslutat överlämna det slutliga ställningstagandet till regionstyrelsen.
Ledningskontoret delar byggnadsnämndens syn att ansökan om planbesked bör
avslås mot bakgrund av de kritiska synpunkter som inkommit från flera
remissinstanser.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2016-04-13, § 64
Ledningskontoret 2016-06-29

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2016-08-16

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till ledningskontoret för ytterligare dialog med
sökande kring bland annat alternativ placering och anpassning av omfattningen av
exploateringen.
Skickas till
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/742
21 juni 2016

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Kartläggning av elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Förslag till beslut

•

Motionens anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens och gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens yttranden och ledningskontorets kompletterande
information.

Sammanfattning

Lena Grund, (L) vill ha en kartläggning av hur det ser ut i den gotländska skolan –
både grundskolan och gymnasieskolan – för barn med olika neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Motionären ställer fyra frågor som hon vill ha besvarade
genom att regionfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en skriftlig rapport.
- Hur många barn finns med olika former av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar?
- Vad gör skolan för dessa barn? På vilket sätt ges särskilt stöd för barnen så att de
ska klara av att uppnå målen för läroplanen? Redogörelse för varje enskild skola.
- Vilka synpunkter har lärarna på vad de saknar i skolan för att stödja dessa elever?
- Betygsstatistik för de senaste fem åren – hur många av dessa barn gick ur skolan
med icke godkända betyg i alla ämnen?
Barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
lämnat en redogörelse för vad skollagen (SFS 2010:800) säger om barns och elevers
rätt till stöd, information och inflytande. Nämnderna informerar även om
utvecklingsarbete för medarbetarnas kompetensutveckling när det gäller barn, elever
och studerande med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och om en strategisk
satsning för att öka antalet specialpedagoger och speciallärare.
Ledningskontoret har i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
valt att tillföra kompletterande information i ärendet. Det är inte möjligt att besvara
den första frågan om antalet barn och elever i skolan med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Skolan registrerar inte barns och elevers diagnoser, något
som inte skulle vara förenligt med Personuppgiftslagen (PUL) och sekretessregler.
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Det är inte heller tvingande för barn eller vårdnadshavare att informera skolan om
eventuella diagnoser.
Den andra frågan handlar om vilket stöd skolorna ger barn och elever. Skolans
uppdrag är därför att möta och ge stöd till varje barn utifrån hens unika
förutsättningar och grundat i hur barnets situation i skolan fungerar, oavsett om
barnet har fått en diagnos eller ej. När det gäller barn och elever som har svårt att
klara skolan utgår utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ifrån Skolverkets allmänna
råd med kommentarer ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram”. En särskild satsning på kompetensutveckling till skolledare och
lärare har genomförts för att stärka arbetet enligt Skolverkets allmänna råd. Råden
vägleder ansvarig lärare, skolledning och elevvårdspersonal kring hur man bedömer
barnets behov av stöd, genomför extra anpassningar i skolsituationen och om det
inte räcker, hur särskilt stöd ska erbjudas. I verksamhetsplanen för 2016 fastslår
nämnderna att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ska fokusera tidiga och
förebyggande insatser. Förvaltningen har i uppdrag att samverka för ökad inkludering
och psykisk hälsa, både internt och externt. En prioriterad satsning är ”utvecklingen
av inkluderande lärmiljöer utifrån barns och elevers olikheter.”
Motionären frågar vad lärarna saknar för att kunna stödja elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
har identifierat behovet av fler utbildade specialpedagoger och speciallärare som det
viktigaste förbättringsområdet. En satsning pågår därför med stöd av lärarlyftet Till
detta kan läggas att Barn och elevhälsan har svårt att rekrytera bl a kuratorer och
psykologer.
Den fjärde frågan om betygsstatistik för elever med neuropsykiatriska diagnoser går
inte att besvara utifrån att skolorna inte registrerar diagnoser. Rektor ansvarar för att
beslutade åtgärdsprogram följs upp och utvärderas.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att den information som nämnderna lämnar tillsammans
med kompletterande information som tagits fram i samarbete med Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ger en översiktlig bild av hur arbetet med stöd till barn- elever
och studerande med behov av stöd planeras och följs upp. Det är inte möjligt att
redovisa arbetet utifrån detaljerad statistik om antalet barn då skolan inte för register
över barnens eventuella diagnoser.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden § 25 (2016-03-22)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 24 (2016-03-23)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, tjänsteskrivelse (2016-02-26)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 BUN 2016/63,
GVN 2016/38)
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Karin Sandberg Täpp
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08

BUN § 25
Au § 18

Remiss från regionstyrelsen. Motion om kartläggning av elever
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
BUN 2015/770

- Remissunderlag från regionstyrelsen/motionen
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-26

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Lena Grund (L), har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger i uppdrag till
skolförvaltningen (e.g utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) att genomföra en
kartläggning av hur det ser ut i den gotländska skolan, både grundskolan och
gymnasieskolan, för barn med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Motionären yrkar även på att uppdrag ges till förvaltningen att besvara de i motionen
ställda frågorna samt återkomma med skriftlig rapport.
Förvaltningen konstaterar i sin tjänsteskrivelse att: Region Gotlands förskola,
grundskola och gymnasieskola utgår från och grundar sig på skollagen (2010:800) och
redovisar de, för motionens frågeställningar, tillämpliga paragraferna.
Kompetensutveckling och ny kunskapsinhämtning inom området ”barn, elever och
studerande med neuropsykiatrisk funktonsnedsättning” är ständigt pågående
utvecklingsområde för förvaltningens pedagoger. Särskilda utbildningsinsatser har
genomförts under senaste verksamhetsåret och pågår fortfarande. Förvaltningen har
även en strategisk satsning för att öka antalet utbildade specialpedagoger och
speciallärare.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår även att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har en plan för överlämning och samverkan mellan alla skolformer och
stadieövergångar. Huvudsyftet med detta arbete är att följa upp alla barn, elever och
studerande samt att säkerställa allas rätt till en likvärdig utbildning. Avslutningsvis
konstaterar förvaltningen: ”Däremot registrerar vi inte våra barn, elever eller studerande
i våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.”

Expedieras: Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-03-23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08

Protokoll

GVN § 24
GVN AU § 18

Remiss. Motion. Kartläggning av elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Ärendenr GVN 2015/155

Beslutsunderlag:
− UAF Remiss. Motion. Kartläggning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 2016-02-26

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Lena Grund, Liberalerna på Gotland, har inkommit med en motion till
regionfullmäktige som remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Liberalerna på Gotland yrkar i sin motion att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
ger svar på ett antal frågeställningar och återkommer med en skriftlig rapport om en
kartläggning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Förvaltningen konstaterar i sin tjänsteskrivelse att: Region Gotlands förskola,
grundskola och gymnasieskola utgår från och grundar sig på skollagen (2010:800) och
redovisar de, för motionens frågeställningar, tillämpliga paragraferna.
Förvaltningen har en plan för överlämning och samverkan mellan alla skolformer och
stadieövergångar - huvudsyftet är att säkerställa allas rätt till likvärdig utbildning. Ingen
registrering, exempelvis gällande funktionsnedsättningar, sker av barn, elever eller
studerande i förskola, grundskola eller gymnasieskola.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Expedieras:
Regionstyrelsen/ ledningskontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Motion till Regionfullmäktige
Många elever – inte minst de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – lämnar skolan med dålig
självkänsla och stora kunskapsluckor. Många uppnår inte skolans mål för att söka till ett nationellt program
på gymnasieskolan. Många av de här eleverna känner sig exkluderade från gemenskapen och är oftare
involverade i mobbning. Föreningen Attention genomförde 2014 en enkät som visar att situationen för
många elever är svår. Trots vårdnadshavarnas förstärkta rättigheter i den nya skollagen så förväntas
vårdnadshavarna ta ett stort ansvar för elevernas skolgång samtidigt som skolan fortfarande brister i stöd och
anpassningar. De vanligaste avhoppen från gymnasieskolan är mobbning och bristande pedagogiskt stöd.
För att vi ska nå en skola för alla behövs:
• Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd i skolan.
• Stöd och anpassning ska ges utifrån elevens behov och inte diagnosen.
• Uppdaterade kunskaper bland personalen i skolan om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Se vårdnadshavaren som en viktig resurs och samverkanspartner för att förstå barnets behov
• Att eleven har inflytande över sin skolsituation och är delaktig i processen
Liberalerna på Gotland värnar om dem som har det svårast i samhället. Vi anser att barn och ungdomar med
svårigheter i skolan är en grupp som särskilt ska uppmärksammas och stödjas.
Vi vill därför ha en kartläggning av hur det ser ut i den gotländska skolan – både grundskolan och
gymnasieskolan – för barn med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi vill ha svar på följande frågor:
• Hur många barn finns med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – ADHD,
ADD, Aspergers syndrom eller annan funktionsnedsättning inom autismsspektrat, dyslexi, Tourettes
syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ?
• Vad gör skolan för dessa barn? På vilket sätt ges särskilt stöd för barnen så att de ska klara av att
uppnå målen för läroplanen? Vi vill ha en redogörelse för varje enskild skola.
• Vilka synpunkter har lärarna på vad de saknar i skolan för att stödja dessa elever.
• Hur ser statistiken ut om man ser tillbaka – till de senaste fem åren och fram till idag – hur många av
dessa barn gick ut ur skolan med icke godkända betyg i alla ämnen?
För att kunna förändra/förbättra måste man veta hur verkligheten ser ut. Liberalerna yrkar därför att
regionfullmäktige ger i uppdrag till skolförvaltningen att ge svar på ovanstående frågor och återkomma med
en skriftlig rapport.
Visby den 23 nov 2015

Lena Grund
Liberalerna på Gotland

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/743
24 augusti 2016

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Förbättrad vård för transpersoner
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•

Motionen avstyrks i punkterna 1, 3 och 4
I övrigt anses motionen besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande.

Bakgrund

Elin Bååth, (Fi), har lämnat motion till Regionfullmäktige angående ”förbättrad vård
för transpersoner”.
Elin Bååth, (Fi) yrkar på:
1) Att det ska finnas resurser med specialistkompetens i transfrågor i varje vårdsteg,
d.v.s. på minst ett par vårdcentraler, på lasarett, ungdomsmottagning och i
psykiatrin. Dessa resurser skall konsulteras av övrig personal om en patient
upplyser om att hen är transperson.
2) Att den som söker vård och stöd hos psykiatrin kring könsidentitetsfrågor ska
behandlas av psykiatriker, psykolog eller kurator med särskild dokumenterad
kompetens inom området, såvida patienten inte själv efterfrågar en annan person.
3) Att vårdgivaren i alla steg ska kunna remittera till könsidentitetsutredning.
4) Att den som önskar remiss till en av Sveriges 7 könsidentitetsutredningsteam ska
få det av den vårdgivare som tillfrågas, och inte ytterligare skickas vidare.
5) Att information om var resurserna med specialistkompetens finns, samt hur
vårdmöjligheterna ser ut för transpersoner ska finnas tillgängliga på hemsida,
samt i broschyrer på samtliga vårdinrättningar inklusive elevhälsan.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter. De
föreslår avslag på motionens yrkande i punkterna 1, 3, 4 och har lämnat yttrande som
svar på övriga punkter i motionen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har även gett
förvaltningen i uppdrag att i bokslutet 2016 återredovisa det förbättringsarbete som
pågår inom området.
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Bedömning

Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att föreslå
regionfullmäktige att avslå motionens yttrande i punkterna 1, 3 och 4. Bedömningen
bygger på att a) specialistkompetens finns i nationella könsidentitetsutredningsteam
på fastlandet dit gotländska patienter remitteras och b) att plan finns för att öka
grundläggande kunskaper kring HBTQ inom hälso- och sjukvården på Gotland samt
c) att de regler som tillämpas för remittering till könsidentitetsutredning följer
riktlinjer som gäller för samtliga verksamheter i hälso- och sjukvården.
Regionfullmäktige föreslås anse yrkande 2 och 5 vara besvarade med hälso- och
sjukvårdens yttrande.
Beslutsunderlag

Motion. Förbättrad vård för transpersoner, 2015-11-23.
Beslut HSN § 241 Remiss – Motion: Förbättrad vård för transpersoner inkl
tjänsteskrivelse 2016-06-07 HSN 2015/560, 2016-06-07.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-06-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-06-01
2016-06-07

HSN § 241 Remiss – Motion: Förbättrad vård för
transpersoner
HSN 2015/560 Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2016
Motion

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

•

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att avslå
motionens yrkande på punkterna 1, 3 och 4 samt anse motionen besvarad på
punkterna 2 och 5.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återredovisa
resultaten av förbättringsarbetet i samband med bokslutet med särskild
betoning på hur patientgruppen involverats.

Yrkanden

Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar att:
• förvaltningen får i uppdrag att återredovisa resultaten av förbättringsarbetet i
samband med bokslutet med särskild betoning på hur patientgruppen
involverats.
Ordföranden finner bifall för såväl förvaltningens förslag som sitt eget yrkande.
Bakgrund AU § 232

Elin Bååth, (Fi), har lämnat motion till Regionfullmäktige angående ”förbättrad vård
för transpersoner”. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått ärendet remitterat till sig
för synpunkter.
Elin Bååth, (Fi), anser att transpersoners livssituation måste förbättras och att
bemötande i vården är grundläggande för att det ska bli möjligt. Vidare anser
motionären att vårdprocessen för könsidentitetsutredning måste kortas och
kompetensen hos vårdpersonalen höjas. Informationen om var specialistkompetens
finns och vilka vårdmöjligheter som finns bör också tydliggöras för medborgare och
vårdpersonal. Motionen innehåller totalt fem yrkanden.
Patienter söker vården med många specifika frågeställningar för en medicinsk
bedömning och behandling oberoende av könsidentitet. Hälso- och sjukvården har i
uppdrag att alltid utgå från den enskildes behov och förutsättningar i varje enskilt
möte. I förekommande fall finns idag strukturer och remitteringsvägar för
könsspecifika frågor som exempelvis könskorrigering. Flertalet kompetenshöjande
insatser och översyn av informationsmaterial, rutiner och styrdokument sker redan
idag. Förvaltningen ställer sig inte bakom yrkande om resurser med
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-06-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-06-01
2016-06-07

specialistkompetens i transfrågor i varje vårdsteg och att vårdgivaren i alla steg ska
kunna remittera till könsidentitetsutredning. Förvaltningen ställer sig ej heller bakom
yrkandet att den som önskar remiss till en av Sveriges könsutredningsteam ska få det
av den vårdgivare som tillfrågas.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendet lämnas öppet till nämnden.

Expedieras:
Regionfullmäktige
Justeringsman

Utdragsbestyrkande

21

Motion:
Till:

Förbättrad vård för transpersoner
Regionfullmäktige

Förbättrad vård för transpersoner
Forskning visar att 1-2% av befolkningen är transpersoner, vilket på Gotland skulle innebära ca
1000 personer. Transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och utsatta grupper. 65% av
alla unga transpersoner har exempelvis någon gång funderat på att ta sitt liv. Ett gott bemötande i
vården är därför av yttersta vikt. I RFSL:s rapport från 2014 om livet på Gotland för HBTQ-personer framkommer det dock att bemötandet i vården är mycket bristfälligt. Utredningen pekar inte
bara på bristande kompetens utan även direkta kränkningar.
En möjlighet för transpersoner är att genomgå en könsidentitetsutredning. Det möjliggör byte av
juridiskt kön samt könsbekräftande vårdalternativ (hormonbehandling, operation etc). För närvarande ges könsidentitetsutredningar på 7 platser i Sverige. För att som gotländsk patient få en könsidentitetsutredning krävs en remiss från psykiatrin på Gotland. Gotländska transpersoner vittnar
om att processen för att få komma till könsidentitetsutredning på fastlandet många gånger är en
långdragen, plågsam och kränkande process. Vårdgivare är ofta osäkra i dessa frågor, men patienter
beskriver även att de aktivt motarbetats av vårdgivare som inte vill remittera till könsidentitetsutredning, eller som rentav förnekar transidentiteten.
Transpersoners livssituation måste förbättras, och bemötandet i vården är grundläggande för att det
ska bli möjligt. Vårdprocessen för könsidentitetsutredning måste kortas och kompetensen hos vårdgivare höjas. Dessutom behöver information om var specialkompetens finns och vilka vårdmöjligheter som finns tydliggöras för både medborgare och vårdpersonal.

Jag yrkar därför på
- Att det ska finnas resurser med specialkompetens i transfrågor i varje vårdsteg, dvs på minst ett
par vårdcentraler, på lasarettet, ungdomsmottagningen och i psykiatrin. Dessa resurser skall
konsulteras av övrig personal om en patient upplyser om att hen är transperson.
- Att den som söker vård och stöd hos psykiatrin kring könsidentitetsfrågor ska behandlas av psykiatriker, psykolog eller kurator med särskild dokumenterad kompetens inom området, såvida
patienten inte själv efterfrågar en annan person.
- Att vårdgivare i alla steg ska kunna remittera till könsidentitetsutredning.
- Att den som önskar remiss till en av Sveriges 7 könsidentitetsutredningsteam ska få det av den
vårdgivare som tillfrågas, och inte ytterligare skickas vidare.
- Att information om var resurser med specialkompetens finns, samt hur vårdmöjligheterna ser ut,
för transpersoner ska finnas tillgängligt på hemsida, samt i broschyrer på samtliga vårdinrättningar inklusive elevhälsan.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2015-11-18

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2014/699
21 augusti 2016

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Motion. Skapande av nytt utskott - Tillväxt- och
Utvecklingsutskott
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Johan Thomasson (L) yrkar i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i
uppdrag att bilda ett TU – Tillväxt & Utvecklingsutskott direkt underställt
regionstyrelsen på Gotland.
Motivet för detta anges vara att skapa en bättre plattform för att kunna göra Gotland
till en av Sveriges bästa platser att driva företag på, varför det bedöms som
nödvändigt att ge näringslivet en bättre status i det regionala arbetet.
Formerna för inrättande av utskott till nämnder och styrelser samt ledamöter i dessa
regleras i kommunallagen.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det i dagsläget inte är lagligt enligt kommunallagen
med ett utskott som består av andra än förtroendevalda från nämnden. Det krävs
också ett särskilt beslut om andra än förtroendevalda och tjänstemän ska få närvara
vid sammanträden. Ledningskontoret har dock inga synpunkter på hur
regionstyrelsen väljer att organisera sitt beredningsarbete i utskott. Vidare konstateras
att det är upp till partierna att utse ledamöter med en lämplig kompetensprofil utifrån
berörd nämnds ansvarsområde och att ledamöterna är fria att föra dialoger med olika
intressentgrupper.
Ledningskontoret delar motionärens syn på vikten av ett gott samarbete med
näringslivet och god dialog rörande inriktningen på det gotländska tillväxt- och
utvecklingsarbetet. Ledningskontoret bedömer att det finns förutsättningar att uppnå
detta genom ett utvecklat samarbete kopplat till den kommande tillväxtplanen för
Gotland. Inom ramen för detta arbete förväntas också förtroendevalda och
näringslivets företrädare kunna verka mer renodlat uti från sina respektive roller och
ansvar. Det kan till exempel ske i samband med regionstyrelsens arbetsutskotts
fördjupningsmöten eller i öppna seminariediskussioner i aktuella tillväxtfrågor.
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Motion om skapande av nytt utskott.
Tillväxt- & Utvecklingsutskott ( TU )
Politiskt vill vi skapa en bättre plattform för att kunna göra Gotland till en av Sveriges bästa platser att driva företag på!
Näringslivet måste få en bättre status i det regionala arbetet. Vi är övertygade att Vision 2025 med 65 000 gotlänningar endast kan
uppnås genom att man i varje regionalt beslut prövar detta mot visionen. Bästa sättet att göra detta är att vi skapar en plattform för
det arbetet. Av denna anledning vill Vi skapa ett Tillväxt och Utvecklingsutskott (TU) - direkt underställt Regionstyrelsen.
Detta utskott tillsätts av Regionstyrelsen.
Representanter: Politiskt styre med fem politiker som fattar besluten. Fem eller sex adjungerande representanter från näringslivet
ex. Handeln, turismen, jordbruket, byggsektorn, kulturen. En näringslivsansvarig från Region Gotland och Länsstyrelsen
Vi har under många år försökt att komma uppåt i företagsklimat och företagandet. Det är inget självändamål att ligga högt på
listorna utan målet är en ökad tillväxt med fler arbetstillfällen och fler som bor på Gotland. Vi behöver ett nytt fokus och
gemensamma ansträngningar som når längre än välvilliga ord och käcka pamfletter, (Smidiga Gotland, Raka spåret, Förenkla helt
enkelt o s v).
Region Gotland behöver näringslivet för att vidga vyerna och förverkliga visionen för ön.
Näringslivet ska sköta verkställigheten och marknaden men Region Gotland har en skyldighet att ordna förutsättningarna.
Vi föreslår en lösning med fokus på näringslivet. Ett politiskt utskott som lyder direkt under
Regionstyrelsen och som har ansvaret för Regionens tillväxt.
TU skall ha ansvar för Region Gotlands näringslivsenhet, etableringsbyrå, Inspiration Gotland, regionala utvecklingsmedel och de
frågor som berör dessa. Till TU skall representanter från det gotländska näringslivet adjungeras. TU skall pröva frågorna mot
Vision 2025 och tillväxtmålen.
Med näringslivet som drivkraft och motor för öns utveckling ska relationer
byggas, nätverk skapas och tillsammans med näringslivet ska framsteg kunna göras för att öns utveckling ska säkras.
Såväl i politisk ledning som bland tjänstemännen måste attityderna bygga på viljan och förmågan att se möjligheterna ökas!
Konkreta frågor skall behandlas gemensamt mellan näringslivet och Regionen Gotland, vare sig det handlar om ex.
parkeringsregler i Visby, handel, planer för byggande i Roma eller en utvecklingsplan för hela ön. En plan som ger Gotland
möjlighet att växa med näringslivet och näringslivet möjlighet att växa med Gotland.
Det skall vara politikens uppgift att
– Lyssna.
– Förenkla processerna.
– Följa vision 2025 för ett bättre näringslivsklimat på Gotland.
– Förbättra och öka tillgängligheten för företagare hos Region Gotlands tjänstemän.
– Ha rätt kompetens på rätt plats.
– Bygga ett långsiktigt förtroende med näringslivet på Gotland

Folkpartiet yrkar att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppgift att bilda ett TU (Tillväxt &
Utvecklingsutskott) direkt underställt Regionstyrelsen, för att främja näringslivsutvecklingen på
Gotland.
Johan Thomasson

Folkpartiet

Ärendenr RS 2015/284

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 23 augusti 2016

Regionstyrelsen

Motion. Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet
och kalkindustrins framtid på norra Gotland

Förslag till beslut

Med hänvisning till Ledningskontorets bedömning anses motionen besvarad.
Bakgrund

Enligt motionen har kalkbrytningen under lång tid haft stor betydelse för
arbetstillfällen på norra Gotland men också som viktig råvara för den svenska
stålindustrin där Gotland står för 75 procent av den svenska kalkproduktionen.
Med den utdragna rättsliga prövning som fortfarande pågår och osäkerheten som
råder om påverkan på grundvattnet gör att vi redan nu måste påbörja arbetet med
hur vi på lång sikt kan utveckla norra Gotland och analysera vilka satsningar som
behöver göras för att trygga arbetstillfällen och möjliggöra för nya.
Med anledning av ovanstående har Simon Härenstam (m) i motion yrkat att Region
Gotland påbörjar en utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland.
Bedömning

Frågan om kalkbrytning på norra Gotland har processats i många år i Region
Gotland. I september 2008, sa dåvarande kommunstyrelsen ja till fortsatt
kalkbrytning, under förutsättning av att Bästeträsks vattenkvalitet som framtida
kommunal vattentäkt inte äventyras. Prioriteringen 1) dricksvatten, 2) arbetstillfällen
och 3) naturvård har sedan dess varit ledstjärna för Region Gotlands agerande vid de
domstolsförhandlingar som pågår rörande tillståndshantering för brytning av kalk på
norra Gotland.
Regeringen beslutade den 31 augusti 2015 att inrätta nya Natura 2000-områden på
norra Gotland. Regeringen aviserade samtidigt vikten av att Gotland har en fortsatt
livskraftig industri och näringsliv och utsåg Peter Larsson till kontaktperson för
näringslivsutveckling i Gotlands län. Hans updraget var att ta fram förslag på åtgärder
för hållbar näringslivsutveckling på Gotland som stärker Gotlands industri och
näringsliv. Regeringen avsatte 100 miljoner kronor för att genomföra framtagna
förslag på åtgärder. Slutrapporten ”Hållbara Gotland” presenterade den 20 juni 2016
på Wisby Strand.
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/284

Ett av förslagen, benämnd nyindustriell utveckling, innebär att ett centrum för ny
industriell utveckling bildas på Gotland och att resurser avsätts för att främja
innovationsförmågan och stödja små och medelstora företags behov av mindre
investeringar, affärsutveckling och annan rådgivning samt kapitalförsörjning.
Förslaget innebär att utvecklingen av den industriella verksamheten ska få en ökad
utvecklingskraft på Gotland. Almi Företagspartner Gotland föreslås bli huvudman
för denna satsning.
Som en första del i denna satsning skall Almi Företagspartner Gotland tillsammans
med RISE (Research in Sweden AB) genomföra en förstudie. Förstudien skall
analysera industriföretagens utvecklingspotential och behov av specifika insatser.
Förstudien omfattar alla Gotlands industriföretag även de på norra Gotland. Samtliga
branschers behov kommer analyseras även kalkindustrins.
Ledningskontoret bedömer att den förstudie som kommer att genomföras av Almi
Företagspartner Gotland och RISE är likvärdigt med vad motionären efterfrågar.

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Visby 2015-04-27

Motion:

Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland.

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Kalkbrytningen har under lång tid haft stor betydelse för arbetstillfällen på norra
Gotland men också som viktig råvara för den svenska stålindustrin där Gotland
står för 75 procent den svenska kalkproduktionen.
Men den utdragna rättsliga prövning som fortfarande pågår och osäkerheten som
råder om påverkan på grundvattnet gör att vi redan nu måste påbörja arbetet
med hur vi på lång sikt ska utveckla norra Gotland och analysera vilka satsningar
som behöver göras för att trygga arbetstillfällen och möjliggöra för nya.
Därför yrkar jag:
att en utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och kalkindustrins
framtid på norra Gotland ska påbörjas

Simon Härenstam (m)

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 286
Au § 278

Motion. Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet
och kalkindustrins framtid på norra Gotland
RS 2015/284

- Motion 2015-04-27
- Ledningskontoret 2015-06-30

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning med anledning av regeringens beslut
2015-08-31.

Enligt motionen har kalkbrytningen under lång tid haft stor betydelse för arbetstillfällen
på norra Gotland men också som viktig råvara för den svenska stålindustrin där
Gotland står för 75 procent av den svenska kalkproduktionen. Med den utdragna
rättsliga prövning som fortfarande pågår och osäkerheten som råder om påverkan på
grundvattnet gör att vi redan nu måste påbörja arbetet med hur vi på lång sikt kan
utveckla norra Gotland och analysera vilka satsningar som behöver göras för att trygga
arbetstillfällen och möjliggöra för nya.
Med anledning av ovanstående har Simon Härenstam (m) i motion yrkat att Region
Gotland påbörjar en utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland.
Kalkstensindustrin framtid på norra Gotland är dels beroende av de processer som nu
genomförs i svenska domstolar och dels på beslut från regeringen avseende nya natura
2000 områden. De berörda företagen har som målsättning att fortsätta verksamheten på
norra Gotland om möjlighet ges från domstolar och regering.
Frågan om kalkbrytning på norra Gotland har processats i många år i Region Gotland. I
september 2008, sa dåvarande kommunstyrelsen ja till fortsatt kalkbrytning, under
förutsättning av att Bästeträsks vattenkvalitet som framtida kommunal vattentäkt inte
äventyras. Prioriteringen 1) dricksvatten, 2) arbetstillfällen och 3) naturvård har sedan
dess varit ledstjärna för Region Gotlands agerande vid de domstolsförhandlingar som
pågår rörande tillståndshantering för brytning av kalk på norra Gotland.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-09-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01

Rs § 286 forts
Au § 278

Ledningskontoret bedömer att en utredning om kalkindustrins framtid på norra
Gotland, innan domstolar och regering fattat beslut om framtida markanvändning, inte
kan tillföra någon ny information i ärendet.
Inom ramen för arbetet med ”årets tillväxtkommun 2018” kommer det att genomföras
insatser i form av utredningar och projekt för att utveckla det gotländska näringslivet.
Insatserna kommer att genomföras både med ett branschperspektiv och med ett
geografiskt perspektiv. Projektledningen har under våren genomfört en ”roadshow” och
träffat företrädare för näringslivet på norra Gotland och diskuterat näringslivet
utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt.
Ledningskontoret bedömer att de insatser som görs för att hitta nya utvecklingsmöjligheter för näringslivet på norra Gotland inom ramen för arbetet med ”årets
tillväxtkommun 2018” är likvärdiga med vad motionären efterfrågar.
Expedieras:

Ledningskontoret - näringslivsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/284

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 30 juni2015

Regionstyrelsen

Motion. Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet
och kalkindustrins framtid på norra Gotland

Förslag till beslut

Med hänvisning till Ledningskontorets bedömning anses motionen besvarad.
Bakgrund

Enligt motionen har kalkbrytningen under lång tid haft stor betydelse för
arbetstillfällen på norra Gotland men också som viktig råvara för den svenska
stålindustrin där Gotland står för 75 procent av den svenska kalkproduktionen.
Med den utdragna rättsliga prövning som fortfarande pågår och osäkerheten som
råder om påverkan på grundvattnet gör att vi redan nu måste påbörja arbetet med
hur vi på lång sikt kan utveckla norra Gotland och analysera vilka satsningar som
behöver göras för att trygga arbetstillfällen och möjliggöra för nya.
Med anledning av ovanstående har Simon Härenstam (m) i motion yrkat att Region
Gotland påbörjar en utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland.
Bedömning

Kalkstensindustrin framtid på norra Gotland är dels beroende av de processer som
nu genomförs i svenska domstolar och dels på beslut från regeringen avseende nya
natura 2000 områden. De berörda företagen har som målsättning att fortsätta
verksamheten på norra Gotland om möjlighet ges från domstolar och regering.
Frågan om kalkbrytning på norra Gotland har processats i många år i Region
Gotland. I september 2008, sa dåvarande kommunstyrelsen ja till fortsatt
kalkbrytning, under förutsättning av att Bästeträsks vattenkvalitet som framtida
kommunal vattentäkt inte äventyras. Prioriteringen 1) dricksvatten, 2) arbetstillfällen
och 3) naturvård har sedan dess varit ledstjärna för Region Gotlands agerande vid de
domstolsförhandlingar som pågår rörande tillståndshantering för brytning av kalk på
norra Gotland.
Ledningskontoret bedömer att en utredning om kalkindustrins framtid på norra
Gotland, innan domstolar och regering fattat beslut om framtida markanvändning,
inte kan tillföra någon ny information i ärendet.
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/284

Inom ramen för arbetet med ”årets tillväxtkommun 2018” kommer det att
genomföras insatser i form av utredningar och projekt för att utveckla det gotländska
näringslivet. Insatserna kommer att genomföras både med ett branschperspektiv och
med ett geografiskt perspektiv. Projektledningen har under våren genomfört en
”roadshow” och träffat företrädare för näringslivet på norra Gotland och diskuterat
näringslivet utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt
Ledningskontoret bedömer att de insatser som görs för att hitta nya
utvecklingsmöjligheter för näringslivet på norra Gotland inom ramen för arbetet med
”årets tillväxtkommun 2018” är likvärdiga med vad motionären efterfrågar.

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 90
Au § 98

Översyn vårdprocess tillnyktring
RS 2015/510

- Ledningskontoret 2016-04-20

Regionstyrelsens beslut
1.

Ledningskontorets översyn av vårdprocessen kring tillnyktring överlämnas till hälsooch sjukvårdsnämnden och socialnämnden.

2.

Förslag till överenskommelse mellan Region Gotland och polismyndigheten om
omhändertagande enligt LOB (Lag, 1976:511, om omhändertagande av berusade
personer m.m.) remitteras till hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och
polismyndigheten med sista svarsdatum 2016-07-29.

3.

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för ansökan om statliga medel
för ”utvecklingsarbete med syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra
omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB” och skicka in den efter
att överenskommelse med polisen är undertecknad.

4.

Ledningskontoret får i uppdrag att leda arbete att tillsammans med hälso- och
sjukvården och socialtjänsten ta fram förslag för hur förvaltningarna kan utveckla
samarbetet och organisationen kring ”omvårdnad medan drogen minskar i
kroppen”, som en del i vårdkedjan vid förgiftning med droger. Första återrapport
görs till regionstyrelsen i september 2016.

Regionstyrelsen gav 2015-10-29, § 309, ledningskontoret i uppdrag att utreda Region
Gotlands förutsättningar att tillhandahålla medicinskt säker tillnyktring inom befintliga
ramar. Bakgrunden till att uppdraget gavs var att hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden anhöll till regionstyrelsen om att initiera arbetet med lokal överenskommelse mellan Region Gotland och polisen kring tillnyktringsverksamhet.
Ledningskontoret har genomfört översyn av processen kring tillnyktring. Istället för
tillnyktring används begreppet ”vårdprocess vid förgiftning med droger. De olika
processtegen är 1) bedömning, 2) medicinsk vård, 3) omvårdnad medan drognivån
minskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig
skada, olycka eller bli utsatt för brott och 4) fortsatta insatser för person med missbrukseller beroendeproblematik.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-04-19

Rs § 90 forts.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen överlämnar bifogad rapport om översynen
av vårdprocessen kring tillnyktring, till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Regionstyrelsen föreslås remittera förslaget på överenskommelse mellan Region Gotland
och polismyndigheten om omhändertagande enligt LOB till hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och polismyndigheten. Efter att överenskommelsen är
undertecknad bör regionstyrelsen söka statliga medel för ”utvecklingsarbete med syfte
att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som
omhändertas enligt LOB”.
Arbetsutskottet begärde och fick förtydligande gällande ledningskontorets uppdrag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/517
24 augusti 2016

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Information. Vård vid förgiftning med droger

Bakgrund

I samband med rapporterig av översyn av vårdprocess tillnyktring gav regionstyrelsen
2016-04-28,§90, ledningskontoret i uppdrag att leda arbete att tillsammans med
hälso- och sjukvården och socialtjänsten ta fram förslag för hur förvaltningarna kan
utveckla samarbetet och organisationen kring ”omvårdnad medan drogen minskar i
kroppen”, som en del i vårdkedjan vid förgiftning med droger. Första återrapport
skulle göras till regionstyrelsen i september 2016.
I översynen ersattes begreppet tillnyktring med ”vård vid förgiftning med droger”
som innehåller fyra processteg:
1) bedömning
2) medicinsk vård
3) omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen tills personen
bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig skada, olycka eller bli
utsatt för brott
4) fortsatta insatser för person med missbruks- eller
beroendeproblematik.
Steg 3 innebär att personen efter medicinsk bedömning och eventuell vård inte
längre är i behov av fortsatt vård men inte kan ta hand om sig själv. Personen har
därmed risk för att råka ut för allvarlig skada, olycka eller brott under en tid medan
drognivån minskar i kroppen . Under den tiden är personen i behov av tillsyn. Det
innebär inte behov av att kontrollera exempelvis vakenhet, puls, blodtryck, utan att
personen får tillsyn och hjälp för att inte göra sig illa eller bli utsatt för
brott/övergrepp.
I översynen framkom problem med att patienter i steg 3 blir kvar på exempelvis
akutmottagningen trots att de inte längre har behov av medicinsk vård.
Det framkom även behov att förbättra planeringen av vidare insatser efter
vårdtillfället och att samordna insatserna mellan hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Behovet av ”omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen” är
större på vissa helger och under sommaren.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/517
Återrapportering

I samarbete mellan hälso- och sjukvården, socialförvaltningen och ledningskontoret
togs en tillfällig lösning fram innan sommaren för att undvika att personer blir kvar
på akutmottagningen när de inte är i behov av medicinsk vård men har behov av
omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen. Lösningen har varit att Birkagården
under sommaren tillfälligt utökat sitt uppdrag så att de kan ta emot personer för att
ge tillsyn.
Vid avstämning med akutmottagning och härberget i början av augusti rapporterades
att härberget tagit emot vid tre tillfällen och att det fungerat väl. På akutmottagningen
är upplevelsen att det varit tryggt att lösningen funnits men att behovet inte varit lika
stort som förra sommaren. Strukturerad uppföljning och analys kommer att göras i
september.
För att komma fram till långsiktigt förslag på utveckling av samarbetet och
organisationen kring ”omvårdnad medan drogen minskar i kroppen” har en
arbetsgrupp utsetts med representanter från hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
ledningskontoret. Arbetet leds av strateg inom folkhälsa och välfärd, på
ledningskontoret. Styrgrupp för arbetet är SLS – samordnad ledning och styrning
hälso- och sjukvård/socialtjänst.
Inledande möte genomfördes innan sommaren och arbetsgruppen kommer att arbeta
aktivt under hösten, med mål att presentera förslag för hälso- och sjukvårdsnämnd
och socialnämnd i december. Rapportering planeras till regionstyrelsen i februari.

Ledningskontoret

Beslutsunderlag

Beslut RS 2016-04-28 §90

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Förslag till beslut

• Rapporten Gotland Fairtrade City 2014–16 godkänns.

Sammanfattning

Region Gotland har under perioden oktober 2010–juni 2016 varit diplomerad som
Fairtrade City.
Under senhösten 2015 aviserade Fairtrade att man avsåg att skärpa kriterierna i
samband med 2016 års återansökningstillfälle. Skärpning gick i huvudsak ut på att de
offentliga inköpen för ett antal varugrupper måste uppfylla krav, som Upphandlingsmyndigheten betecknar som avancerade krav eller spjutspetskrav. Bland de etiska
märkningar som idag finns på den svenska marknaden, är det för närvarande bara
Fairtrades egen som kan verifiera detta.
Region Gotland hade i 2012 års livsmedelsupphandling upphandlat de aktuella
varugrupperna enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav, vilket då var tillräckligt för
att klara diplomeringens krav.
I den nya livsmedelsupphandlingen, som gäller från och med hösten 2016, ställer
Region Gotland etiska krav motsvarande diplomeringens kriterier. Diplomeringen i
sig uteblir dock, eftersom Fairtrade bedömer inköpen retroaktivt.
Region Gotland har i övrigt uppfyllt diplomeringens krav på styrgruppens arbete,
lokalt utbud samt lokalt informationsarbete.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har under perioden oktober 2010–juni 2016 varit diplomerad som
Fairtrade City 1. Ansökan om att bli diplomerad tillkom efter ett politiskt initiativ i
form av en motion till dåvarande kommunfullmäktige 2008.

1

På Gotland valdes begreppet Fairtrade Island för att markera att diplomeringen gäller hela
Gotland och inte bara Visby som stad. I denna tjänstskrivelse används genomgående
diplomeringens riktiga namn.
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Ledningskontoret har i tidigare rapporter (RS 2011/272 och RS 2013/535) beskrivit
Region Gotlands arbete för att leva upp till diplomeringens krav, främst kring
upphandling och avrop, men också för de aktiviteter som årligen utförts inom ramen
för styrgruppens arbete. Den bilagda rapporten redogör för den avslutande perioden,
23 oktober 2013 till och med 16 juni 2016.
Föreningen Fairtrade Sveriges diplomering har krävt återansökningar vartannat år 2.
Den återansökan som lämnades in i mars 2016 godkändes inte. Anledningen var att
Region Gotlands inköp inte uppfyllde de nya, skärpta kriterierna. Diplomeringen
upphörde därför 16 juni 2016. Det bör framhållas att Region Gotland i övrigt
uppfyllde diplomeringens krav avseende styrgruppens arbete, lokalt utbud av
Fairtrade-produkter samt lokalt informationsarbetet med mera.
Namnet till trots, har Fairtrade City-diplomeringen inte varit en diplomering som
krävt att kommunerna upphandlar enbart produkter märkta med föreningens egen
certifiering, Fairtrade. Huvudsyftet med diplomeringen har varit att främja
utvecklingen att den offentliga sektorn ställer etiska krav i sina
livsmedelsupphandlingar.
Därför har diplomeringen accepterat många olika märkningar på produkterna som
verifikat; märkningar från organisationer som Fairtrade, Rainforest Alliance och Utz
Certified, som alla arbetar med att förbättra situationen för odlare och arbetare inom
exempelvis produktionen av kaffe, te och kakao. Trots olika metoder, som t.ex.
minimipris, förändra odlarnas jordbruksmetoder, höja kvaliteten på grödan, öka
skördarnas storlek samt att ge odlarna tillgång till marknader, har organisationernas
arbete, enligt oberoende internationella studier, bidragit till att skapa bättre
förhållanden för odlare/producenter och arbetare (Upphandlingsmyndigheten 2016).
Under senhösten 2015 aviserade Fairtrade att man avsåg att skärpa kriterierna i
samband med 2016 års återansökningstillfälle. Skärpning gick i princip ut på att de
produkter som kommunerna köper inom de aktuella varugrupperna måste uppfylla
både grundprinciperna för rättvis handel (kostnadstäckande minimiersättning, påslag
på världsmarknadspriset, långsiktiga handelsrelationer samt förfinansiering), ILO:s
åtta kärnkonventioner samt ett antal andra ILO konventioner.
Av de fem mest etablerade etiska certifieringssystemen för livsmedelsproduktion på
den svenska marknaden är det enligt Upphandlingsmyndigheten bara Fairtrade som
inkluderar principerna för rättvis handel.
För att klara kunna behålla diplomeringen måste kommunerna från och med 2016
ställa vad Upphandlingsmyndigheten betecknar som avancerade krav eller
spjutspetskrav vid upphandlingen av de aktuella varugrupperna. Region Gotland
hade i 2012 års livsmedelsupphandling ställt baskrav, vilket då var tillräckligt för att
klara diplomeringens krav.
Vid bedömningen av Region Gotlands återansökan i februari 2016 enligt de nya,
skärpta kriterierna och bedömdes Region Gotlands inköp 2014 och 2015. Andelen
som då var Fairtrade-märkt bedömdes som för liten, och i två fall dessutom
minskande. I de två fall produktgrupperna hade mycket hög andel Fairtrade-märkt,
som kakaopulver och socker, var mängderna totalt sett för små för att räknas.

2

De första tre åren återansöker kommunen/regionen varje år.
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Bedömning

Inledningsvis måste konstateras att det är olyckligt att Region Gotland mister
diplomeringen som Fairtrade City-kommun/region.
Både ledningskontoret och serviceförvaltningen har dock upplevt informationen från
Fairtrade kring skärpningen av kriterierna som både sen och otydlig. Med de långa
ledtider kommuner och regioner har när det gäller upphandling, förefaller det
märkligt att Fairtrade först i november 2015 presenterade vilka krav som skulle gälla
vid återansökningstillfället i februari 2016.
Region Gotland då gällande livsmedelsupphandling gjordes 2012. De avtal som gällt
sedan dess har ställt etiska krav för fem produktgrupper. Leverantörerna har kunnat
leva upp till kraven med hjälp av verifikat i form av många typer av etiska
märkningar, sålunda inte bara Fairtrades egen. Detta har varit helt i enlighet med
Fairtrades kriterier och Region Gotland har därför också omdiplomerats alla år sedan
2010.
När serviceförvaltningens upphandlingsenhet blev varse kriterieskärpningen,
arbetades underlaget till den nya livsmedelsupphandlingen snabbt om, varpå kraven
för de aktuella varugrupperna skärptes.
Som ett resultat av detta, kommer de nya ramavtalen att ställa krav på 100 procent
Fairtrade-märkt när det gäller kaffe, te, kakao, vaniljsocker och bananer. Från och
med 1 oktober 2016 kommer med andra ord Region Gotlands inköp på dessa
varugrupper att klara de nya, skärpta kriterierna, även om själva diplomeringen
uteblir.
Det är fullt möjligt att åter ansöka om diplomeringen. En lämplig tidpunkt kan i så
fall vara 2019, eftersom man måste redovisa två års inköp tillbaka i tiden. I en sådan
eventuell process bidrar gärna ledningskontoret med erfarenheter. Som diskuterats i
tidigare tjänsteskrivelser, ställer Fairtrade City-diplomeringen krav på en mängd
aktiviteter. Dit hör de återkommande diplomeringsansökningarna,
upphandlingsinsatser, inventeringar av det lokala utbudet, kontaktarbete med företag
och organisationer som ännu inte är aktiva och sist men inte minst informations- och
marknadsföringsaktiviteter riktade mot allmänheten. Det gör diplomeringen relativt
arbetskrävande och därmed inte helt försumbar när det gäller kostnader.
Beslutsunderlag

Återansökan 2016 från Region Gotland, 2016-02-29
Bekräftelse att diplomeringen upphör, 2016-06-16
Arbetet med Gotland Fairtrade Island 2014-2016, Rapport, 2016-08-24
RS 2016/359. Rapport kring arbetet med Gotland Fairtrade Island 2014-2016,
tjänstskrivelse, 2016-08-24
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till

Serviceförvaltningen
Bilaga: Rapport. Arbetet med Gotland Fairtrade Island 2014-2016, 2016-08-24
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Rapport. Arbetet med Gotland Fairtrade Island 2014-2016

1. Inledning

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare
och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige till kommuner och regioner
som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen (i betydelsen
lokalsamhället) lever upp till de av föreningen för Fairtrade Sverige uppställda
kriterierna som rör etisk upphandling, informationsarbete samt arbete för att öka
utbudet av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser.
Diplomeringen bygger på ett antal kriterier, som beskrivs närmare nedan. Den
diplomerade kommunen återansöker under de tre första tre åren om att få fortsätta
innehav diplomeringen varje år, därefter vart annat år.
Region Gotland har under perioden oktober 2010–juni 2016 varit diplomerad som
Fairtrade City. På Gotland valdes begreppet Fairtrade Island för att markera att
diplomeringen gäller hela Gotland och inte bara Visby som stad. I denna rapport
används genomgående diplomeringens riktiga namn.
Ledningskontoret har vid två tidigare tillfällen (RS 2011/272 och RS 2013/535)
beskrivit Region Gotlands arbete för att leva upp till diplomeringens krav, främst
kring upphandling och avrop, men också för de aktiviteter som årligen utförts inom
ramen för styrgruppens arbete. Denna rapport redogör för den avslutande perioden,
23 oktober 2013 till och med 16 juni 2016.
Rapporten följer diplomeringens kriterier samt innehåller också ett kort avsnitt kring
ekonomi.
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2. Kriterier för diplomeringen

Kriterier för diplomering har under den aktuella perioden kortfattat varit följande:
•

•

•

•

Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrademärkta produkter eller motsvarande
inom kommunens avtal och anta en målsättning och handlingsplan för den
offentliga etiska konsumtionen.
En styrgrupp ska sättas samman, vars medlemmar representerar samhällets olika
sektorer som kommun, näringsliv/handel/restaurang, föreningsliv etc.
Styrgruppens uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om
rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling.
Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens
caféer och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrademärkta
produkter.
Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrademärkta produkter.

Fairtrade City-diplomeringen kräver en kontinuerlig förbättring av information kring
och utbud av etiskt producerade produkter för att den aktuella kommunen ska få
behålla diplomeringen. Den diplomerade kommunen ska årligen redovisa att
•
•
•

den offentliga konsumtionen av Fairtrademärkta produkter ökar,
informationsarbetet för att öka medvetenheten och kunskaperna kring etisk
konsumtion utvecklas samt att
antalet arbetsplatser, butiker, hotell, caféer och restauranger har ökat sitt utbud av
Fairtrademärkta produkter.

Kriterierna har varit tämligen oförändrade under perioden 2010–2015. Som framgår
av tjänsteskrivelsen RS 2016/359 skärpte dock Fairtrade kriterierna 2016. ”Eller
motsvarande” (första kriteriepunkten ovan) indikerar att Fairtrade tidigare
accepterade i princip alla på den svenska marknaden förekommande etiska
märkningar, men numera måste märkningen uppfylla både grundprinciperna för
rättvis handel (kostnadstäckande minimiersättning, påslag på världsmarknadspriset,
långsiktiga handelsrelationer samt förfinansiering), ILO:s åtta kärnkonventioner samt
ett antal andra ILO konventioner. I praktiken är det bara Fairtrade egen
produktmärkning som gör det.
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3. Utvecklingen inom Gotland Fairtrade City 2014–2016

3.1 Kommunens ansvar som offentlig förvaltning

Tabell 1. Region Gotlands inköp av varor med Fairtrade-märkning 2014 och 2015

Typ av produkt

Andel Fairtrademärkt i % av
totala inköp

Mängd
2014

2015

2014

2015

Bananer

2 430 kg

1 591 kg

28%

7%

Kaffe

5 880 kg

2 800 kg

10%

9%

Te

0,2 kg

0 kg

1%

0%

Kakaopulver

183 kg

2 kg

72%

100%

10 kg

10 kg

1%

100%

Socker

Tabell 2. Region Gotlands inköp av varor med etisk märkning* 2012 och 2013.

Typ av produkt
2012
Bananer

Andel etiskt märkta* varor i
% av totala inköp

Mängd
2013

2012

2013

1 695 kg

13 892 kg

2,6%

57%

Kaffe

27 670 kg

30 659 kg

89%

99%

Te

1 237 kg

456 kg

99%

99%

25 kg

41 kg

iu%

58%

5,5 kg

41 kg

iu%

93%

Kakaopulver
Socker

* inkluderar Fairtrade samt ett antal andra etiska märkningar

Som framgår av tabell 1 minskade andelen Fairtrademärkta produkter inom
grupperna bananer och kaffe mellan 2014 och 2015, från en redan låg nivå. För
kakao och socker var volymerna 2015 så små eller obefintliga (vad avser te), att det
inte kunde väga upp den låga andelen bananer och kaffe.
Andelen varor som klarade kriterierna vid förra omdiplomeringen 2014, som byggde
på inköpen 2012 och 2013, framgår av tabell 2. 99% av allt kaffe och te Region
Gotland köpte 2013 var etiskt märkt, och även de andra varugrupperna låg högt. Vid
detta tillfälle gällde de gamla kriterierna, som godkände även andra etiska märkningar,
som t ex Rainforest Alliance och Utz Certified.
Fairtrade ser helst att det också finns en mål- och handlingsplan för ökad offentlig
konsumtion av rättvist handlade produkter. Region Gotlands antagna
upphandlingspolicy slår fast att ”målet är att tillgodose kommunens behov av varor
och tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad omfattande
hela livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan och med beaktande av etiska
och sociala hänsyn.”
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Det finns dock ännu inget politiskt beslut gällande volymmål när det gäller etisk
konsumtion liknande det mål som finns för ekologisk producerade varor.
Under 2015 antogs dock ett nytt miljöprogram. ”Lätt att göra rätt – hållbara val” är
ett av fyra fokusområden. En av strategierna för att nå de övergripande målen är att
”Låta upphandlings- och inköpsrutiner vara ett redskap för att nå miljömålen och
kontinuerligt se över resursförbrukningen. Föregå med hållbara inköp i allt från
livsmedel till val av material i byggprojekt.”
När serviceförvaltningens upphandlingsenhet blev varse kriterieskärpningen,
arbetades underlaget till den nya livsmedelsupphandlingen snabbt om, varpå kraven
för de aktuella varugrupperna skärptes.
Som ett resultat av detta, kommer de nya ramavtalen för livsmedel att ställa krav på
100 procent Fairtrademärkt när det gäller kaffe, te, kakao, vaniljsocker och bananer.
Från och med 1 oktober 2016 kommer med andra ord Region Gotlands inköp på
dessa varugrupper att klara de nya, skärpta kriterierna, även om diplomeringen i sig
uteblir.
3.2 Styrgrupp för Fairtrade City

Diplomeringen ställer krav på att det ska finnas en styrgrupp inom varje kommuns
geografiska område. Styrgruppen ska ha bred förankring med representanter från
föreningsliv, näringsliv och kommun/region.
Styrgruppen har haft fyra ordinarie möten om året med varierande uppslutning.
Arbetet har bedrivits på sedvanligt sätt med planering och genomförande av
aktiviteter samt utbyte av information.
Styrgruppens sammansättning har varit
Eva Andersson

Ambassadörsnätverket

Jessica Palmgren

Vice ordförande

ABF

Jonas Nilsson

Ekostrateg, sammankallande

Region Gotland

Lars Bäckman

Stiftsinformatör

Svenska Kyrkan

Lars Thomsson

Förtroendevald

Region Gotland (C)

Martin Kristensson

Restaurangansvarig

Coop Forum

Mikael Håkansson

Driftansvarig

ICA Maxi Visby

Mikael Nilsson

Ombudsman

LO

Tina Bergman

Caféansvarig

Röda Korset

Vakant

Förtroendevald

Region Gotland (S)
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3.3 Utbud av Fairtrademärkta produkter i butiker, på hotell, caféer och restauranger

Diplomeringen ställer krav på utbudet av Fairtrademärkta produkter i butiker, på
hotell, caféer och restauranger. Utbudet är kopplat till kommunens innevånarantal.
Alla försäljningsställen i alla kategorier måste inventeras och/eller tillfrågas i samband
med varje återansökan. Inför återansökan 2014 gjordes en viss uppföljning, medan
uppgifterna i 2016 års återansökan enbart byggde på tidigare uppgifter, eftersom det
är svårt att mobilisera frivilliga som kan göra dessa butiksundersökningar.
Det exakta utfallet är därför okänt. Något enstaka försäljningsställe har försvunnit
medan andra tillkommit. Affärerna anpassar kontinuerligt sitt sortiment efter
försäljning.
Kriteriet för en kommun/region av Gotlands storlek är att det ska finnas minst 55
stycken produkter på marknaden, fördelade på minst sex butiker samt minst fem
hotell, caféer och restauranger.

3.4 Företags och organisationers konsumtion av Fairtrademärkt

Kriteriet för en kommun/region av Gotlands storlek är att det ska finnas minst 30
arbetsplatser som serverar Fairtrademärkta produkter, t ex kaffe eller te, och visar
detta genom informationsmaterial eller på arbetsplatsens hemsida.
Antal arbetsplatser som fikar Fairtrademärkt kaffe, te och socker registreras från och
med 2016 på Fairtrades hemsida direkt av respektive arbetsplats i projektet Fairtrade
på jobbet. Därmed befriades styrgruppen från en tidskrävande uppgift. Styrgruppen
hade dock kvar ansvaret för att informera via sina egna nätverk, via
ambassadörsgruppen på Facebook – ambassadörerna representerar många
arbetsplatser – samt via insändare i lokaltidningarna.

3. 5 Informationsarbete

Det femte och sista kriteriet gäller lokalt informationsarbete. Det är styrgruppens
ansvar att arrangera och fördela informationsinsatserna, samt att årligen rapportera
dessa till Fairtrade Sverige. Styrgruppen ska kunna visa att man arbetar aktivt för att
sprida information kring etisk konsumtion, och kvantitativt är miniminivån fyra
informationsaktiviteter per år.
Sedan förra rapporten till regionstyrelsen har följande informationsarbete
genomförts.
-

Information till mer än tusen arrangörer i samband med Almedalsveckan att
man som arrangör kan samla poäng till att miljödiplomera sitt evenemang
genom att servera Fairtrademärkt mat/dryck/tilltugg i samband med
respektive evenemang.

-

Torsdag 16 oktober 2014 genomförde det sociala företaget Coompanion,
som driver café Solrosen på Wisbygymnasiet, i samarbete med LO och
Region Gotland en kaffeprovning för gymnasister på Wisbygymnasiet.
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-

Två informationstillfällen i lokaltidningarna och på Region Gotlands hemsida
allmänt om att Gotland är en Fairtrade City och specifikt också om den
kommande ambassadörsutbildningen och att denna är öppen för alla.

-

Ambassadörsutbildning genomförd 15–16 november 2014. Deltagarna, 17
stycken till antalet i varierande åldrar, kom från olika verksamheter
(Vårdklockan, Scandic, Coop Forum m.fl.) och var i de flesta fall etablerade
som boende på ön, dvs. det var inte övervägande studenter som vid förra
utbildningstillfället.

-

Vårdklockan genomförde en julmarknad i slutet av november 2014 där man
sålde enbart Fairtrademärkta produkter.

-

Återträff med ambassadörsgruppen tisdagen den 3 februari 2015 på ABF
kombinerat med styrgruppsmöte. Givande diskussioner vad var och en kan
tänka sig bidra med vilket sammanställdes som listor, några kunde tänka sig
hålla föredrag medan någon annan kunde tänka sig inventera varor och
försäljningsställen inför återansökan 2016.

-

LO producerade en ny broschyr ”Facket handlar rättvist”.

-

Insändare kring vikten att handla rättvist, undertecknad av styrgruppen,
införd i tidningarna inför Fairtrade fikadagen. Publicerades även på
Facebook.

-

Informationsinsats riktad till allmänheten; utdelning av flyers under ett par
timmar på Visbys största stormarknader ICA resp. COOP under Fairtrade
fikadagen den 15 oktober samtidigt som ICA resp. COOP bjöd på kaffe och
kaka i fiket. Bra gensvar, de allra flesta känner till vad Fairtrade står för.

-

Medverkan vid internationella dagen i Hemse, skyltning med rollup och
beachflagga.

4. Ekonomi

Diplomeringen i sig är kostnadsfri, men aktiviteter och marknadsföring medför ändå
vissa kostnader. Beroende på vilken aktivitet det rör sig om, fördelas kostnaderna
mellan de ingående organisationerna i styrgruppen. Det är naturligt att Region
Gotland, som i praktiken är mottagare av diplomeringen, får ta ett huvudansvar för
kostnader för exempelvis marknadsförings- och informationsmaterial.
Ledningskontoret har inte något öronmärkt anslag för arbetet med Fairtrade City.
Medel har därför tagits från samhällsbyggnadsenhetens ordinarie budget. 2015 års
ekonomiska stoppaket inom Region Gotland gjorde att inga utgifter uppkom under
tiden detta stoppaket varade eller därefter.
I arbetstid är dock diplomeringen relativt krävande. De återkommande
diplomeringsansökningarna, upphandlingsinsatser, inventeringar av det lokala
utbudet, kontaktarbete med företag och organisationer som ännu inte är aktiva och
sist men inte minst informations- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot
allmänheten gör att diplomeringen inte är helt försumbar när det gäller arbetstid och
därmed kostnader.
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Till ansvarig för Fairtrade City-arbetet på Gotlands kommun
Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk
konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis
handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt
informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på
serveringsställen och arbetsplatser. Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera hela
lokalsamhället.
Gotland ansökte om Fairtrade City-diplomering första gången 2010-10-02 och har därefter
omdiplomerats som Fairtrade City vid fyra tillfällen. Fairtrade Sverige vill rikta ett stort tack för det
arbete som bedrivits under denna tid!
För 2016 har en inkomplett Fairtrade City-ansökan inkommit från Gotland och därför är Gotland inte
längre Fairtrade City-diplomerad.
Fairtrade Sverige ber er att hädanefter inte kommunicera att kommunen är Fairtrade Citydiplomerad och därför ändra information om detta på era officiella hemsidor och i andra
kommunikationskanaler. Tänk på att se över:




Ev. skyltar, diplom och informationsmaterial i kommunen
Kommunens hemsida http://gotland.se/fairtrade
Facebook-grupp https://www.facebook.com/gotlandfairtrade

Vi hoppas att kommunen fortsätter att ställa sociala krav i sin offentliga upphandling där rättvis
handels principer och ILO:s kärnkonventioner enligt Upphandlingsmyndigheten kan verifieras med
Fairtrade som tredjepartscertifiering. http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialtansvarsfull-upphandling/rattvis-handel/
Det är naturligtvis både viktigt och glädjande om kommunens engagemang för rättvis handel i enlighet
med målen i Agenda 2030 fortsätter, så hör gärna av er framöver om ni önskar stöd och tips i detta
arbete.
Vi hälsar Gotland varmt välkommen att lämna in en ny och fullständig Fairtrade City-ansökan igen, när
som helst under förutsättningar att kraven uppfylls. Vår handläggningstid är cirka tre veckor. Läs mer
om Fairtrade City här: http://fairtrade.se/fairtradecity/
För mer information, kontakta Catja Kaloudis, projektledare för Fairtrade City och offentlig
upphandling på tel. 08-12 20 89 17 eller via E-post: catja.kaloudis@fairtrade.se

Förnyelseansökan
Fairtrade City 2016
Skicka underlagen till catja.kaloudis@fairtrade.se

Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering
För mer förklarande text, se sista sidan.

1.

Kommunens ansvar som offentlig förvaltning

• Kommunens offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter.
Redogör för den offentliga sektorns konsumtion av rättvist handlade produkter som följer
principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner enligt mallen i bifogat exelformat, flik 1.
Verifiera sedan senaste ansökan kommunens ökning av produkter som följer krav enligt ovan med
produkter och kvantitet i volym eller värde samt procent. Varje produktgrupp redovisas för sig.
Exempel:

• Kommun-, stads- eller rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter.
Redogör nedan för kommun-, stads- eller rådhusets konsumtion av etiskt märkta produkter som
både följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. Ange vilka produkter som
konsumeras, exempelvis kaffe, te, bananer och socker och verifiera hur kommunen sedan
senaste ansökan har utökat det etiska sortimentet med krav enligt ovan.
Exempel:
Ja, allt kaffe som Region Gotland bjuder sina anställda och förtroendevalda på i stadshuset
Visborg är Fairtrademärkt, vilket naturligtvis även gäller det kaffe som serveras till gäster.

•

Kommunens mål- och handlingsplan för ökad offentliga konsumtion av rättvist
handlade produkter.
Redogör för om och hur kommunens målsättning och handlingsplan sedan förra ansökan, har
ändrats. Verifiera ev. ny målsättning och handlingsplan genom kort beskrivning nedan eller via
bifogad bilaga.
Exempel:
I den antagna upphandlingspolicyn står följande: ”Målet är att tillgodose kommunens behov av
varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad omfattande hela
livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan och med beaktande av etiska och sociala
hänsyn.”
Det finns ännu inget politiskt beslut gällande volymmål när det gäller etisk konsumtion liknande
det mål som finns för ekologisk producerade varor. Under 2015 försämrades Region Gotlands

ekonomi kraftigt, och ett stoppaket för utgifter infördes. I detta läge blev det omöjligt att lägga
fram tjänstemannaförlag som var kostnadsdrivande.
Under 2015 antogs dock ett nytt miljöprogram. ”Lätt att göra rätt – hållbara val” är ett av fyra
fokusområden. En av strategierna för att nå de övergripande målen är att ”Låta upphandlingsoch inköpsrutiner vara ett redskap för att nå miljömålen och kontinuerligt se över
resursförbrukningen. Föregå med hållbara inköp i allt från livsmedel till val av material i
byggprojekt.” Handlingsplaner till nya miljöprogrammet ska vara utarbetade senast 15 april.
Ledningskontoret och serviceförvaltningen kommer gemensamt föreslå regionstyrelsen ett
volymmål som ska nås till 2020.

2.

Styrgrupp för Fairtrade City

Samtliga styrgruppsmedlemmars namn och mailadresser ska bifogas enligt mallen i
bifogat exelformat, flik 2.
Markera tydligt styrgruppens ordförande, styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige
samt kontaktperson för lokalt ambassadörsnätverk. Om någon av dessa tre ledamöter byts ut ska
information löpande skickas till Fairtrade. Listan på samtliga styrgruppsledamöter ska uppdateras
senast sista februari varje år, även de år som förnyelseansökan inte skickas in.
Exempel:

3.
•

Utbud av Fairtrade-märkta produkter

Redogör för det antal butiker i kommunen som säljer Fairtrade-märkta produkter.
Butikens namn och kontaktpersons mailadress ska bifogas enligt mallen i bifogat exelformat, flik
3.1.
Exempel:

•

Beskriv minst ett exempel på en butik som engagerat och aktivt deltagit i någon
kampanj och samarbetat med styrgruppen sedan er förra ansökan.

Vi samarbetade hösten 2015 med både Coops café på Coop Forum och ICA Maxis café under
Fairtrade Fikat, då caféerna bjöd på kaffe med tilltugg och vi från styrgruppen pratade med folk
och informerade genom att dela ut flygblad.

•

Redogör för utbudet bland hotell, restauranger, caféer, servicestationer samt
föreningar i kommunen som regelbundet säljer Fairtrade-märkta produkter.

Namn och kontaktpersons mailadress ska bifogas enligt mallen i bifogat exelformat, flik 3.2.
Exempel:

•

Beskriv minst ett exempel på hotell, restaurang, café, servicestation eller förening som
engagerat och aktivt deltagit i någon kampanj och samarbetat med styrgruppen sedan
er förra ansökan.

I oktober 2014 genomförde vi en kaffeprovning för gymnasister på Wisbygymnasiet, ett
samarbete mellan sociala företaget Coompanion, som driver café Solrosen på Wisbygymnasiet,
LO och Region Gotland.

4.

Fairtrade på jobbet

Antal arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registreras från och med
2016 på Fairtrades hemsida direkt av respektive arbetsplats i projektet Fairtrade på jobbet.
Styrgruppens uppdrag är dels att uppmana både de kommunala och privata arbetsplatserna att
ställa om till minst dessa tre Fairtrade-märkta produkter och när arbetsplatserna uppnår dessa
kriterier, själva registrera att de fikar Fairtrade-märkt inom projektet Fairtrade på jobbet.

Redovisa också nedan på vilket sätt styrgruppen kommer att arbeta med att få fler att registrera
sina arbetsplatser.

Vi kommer att informera 1) via de nätverk styrgruppens medlemmar har tillgång till, 2) via
ambassadörsgruppen på Facebook; ambassadörerna representerar många arbetsplatser, 3) via
insändare i lokaltidningarna i samband med Fairtrade-fikadagen.

5. Lokalt informationsarbete
Styrgruppens ansvarar för att det samordnas och arrangeras minst 4 informationsinsatser om
Fairtrade och rättvis handel per år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en av
aktiviteterna ska anordnas för kommunens medborgare.
•

Redogör för minst 4 informationsinsatser per år, som genomförts sedan er förra ansökan.

•

Redogör för på vilket sätt styrgruppen visar och kommunicerar att kommunen är Fairtrade
City-diplomerad.

•

Redogör för minst 4 informationsinsatser som planeras för kommande år, fram till sista
februari 2017.

Bifoga gärna bilder som Fairtrade Sverige vid behov kan använda och sprida samt eventuella
trycksaker som tagits fram under redovisningsåret. Bilder på max 2 MB, döps med datum och
plats; ”2015-03-02 Gladköping.” Övriga ev. bilagor får gärna skickas i PDF-format
Exempel:

2014
Information till mer än tusen arrangörer i samband med Almedalsveckan, där Region
Gotland har funktionen som värd, att man som arrangör kan samla poäng till att
miljödiplomera sitt evenemang genom att servera Fairtrade-märkt mat/dryck/tilltugg i
samband med respektive evenemang.
Torsdag 16 oktober 2014: kaffeprovning för gymnasister på Wisbygymnasiet, ett
samarbete mellan sociala företaget Coompanion, som driver café Solrosen på
Wisbygymnasiet, LO och Region Gotland.
Två informationstillfällen i lokaltidningarna och på Region Gotlands hemsida allmänt om
att Gotland är en Fairtrade Island och specifikt också om den kommande
ambassadörsutbildningen och att denna är öppen för alla.
Ambassadörsutbildning genomförd 15-16 november 2014. Deltagarna, 17 stycken till
antalet i varierande åldrar, kom från olika verksamheter (Vårdklockan, Scandic, Coop
Forum m.fl.) och var i de flesta fall etablerade som boende på ön, dvs. det var inte
övervägande studenter som vid förra utbildningstillfället.
Vårdklockan genomförde en julmarknad i slutet av november där man sålde enbart
Fairtrademärkta produkter.
2015
Återträff med ambassadörsgruppen tisdagen den 3 februari på ABF kombinerat med
styrgruppsmöte. Givande diskussioner vad var och en kan tänka sig bidra med vilket
sammanställdes som listor, några kunde tänka sig hålla föredrag medan någon annan
kunde tänka sig inventera varor och försäljningsställen inför återansökan 2016.
LO producerar en ny broschyr ”Facket handlar rättvist”.
Sedvanlig information till mer än tusen arrangörer i samband med Almedalsveckan att
man som arrangör kan samla poäng till att miljödiplomera sitt evenemang genom att
servera Fairtrade-märkt mat/dryck/tilltugg i samband med respektive evenemang.
Insändare kring vikten att handla rättvist, undertecknad av styrgruppen, införd i
tidningarna inför Fairtrade fikadagen. Publiceras även på Facebook.
Informationsinsats riktad till allmänheten; utdelning av flyers under ett par timmar på
Visbys största stormarknader ICA resp. COOP under FT-dagen den 15 oktober
samtidigt som ICA resp. COOP bjöd på kaffe och kaka i fiket. Bra gensvar, de allra flesta
känner till vad Fairtrade står för.
Medverkan vid internationella dagen i Hemse, skyltning med rollup och beachflagga.
Följande fyra aktiviteter planeras att genomföras under 2016:
Vår: Samlad återrapportering till politiken med tillhörande utvärdering och diskussion.
Juli: Fairtrade uppmärksammas alltid under Almedalsveckan, både i samband med att
arrangörerna anmäler sina evenemang och i de fall Region Gotland har egna
evenemang, där rolluper och flaggor kan användas.
Oktober: Någon form av publikt deltagande i Fairtrade Challenge, vi försöker variera
plats och målgrupp.

November: Medverka vid internationella dagen i Hemse och ”Vattendialogen” på Wisby
Strand i Visby

Förnyelseansökan 2016
1.

Kommunens ansvar som offentlig förvaltning

Kommunens politiker uppdrar åt kommunens upphandlare att ställa tillräckliga krav vid den offentliga
upphandlingen på rättvist handlade produkter som både följer principerna för rättvis handel och ILO:s
kärnkonventioner. Vilka produkter som en kommun väljer och hur ambitiös planen för att öka antal och
kvantitet, är upp till respektive kommun. Fairtrade Sverige ställer krav på att den etiska konsumtionen
av produkter som följer både principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner successivt ska
ökas och att spjutspetskrav eller avancerade krav ställs så att skrivningar som ”odlaren ska garanteras
en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), långsiktiga
handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering” används för att klara
kraven för omdiplomering.

2.

Styrgrupp för Fairtrade City

Styrgruppens sammansättning ska ha en så bred samhällelig mångfald som möjligt från
• näringslivet (butik, hotell, restaurang, café, servicestation eller förening)
• Föreningen för Fairtrades medlemsorganisationer
• Kommunrepresentanter som tjänsteman och politiker

En rekommenderad storlek på styrgruppen är 7-12 personer. En av ledamöterna utses som
ordförande och en ledamot utses som kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige. En ledamot utses
som kontakt gentemot det lokala ambassadörsnätverket. Om någon av dessa tre ledamöter byts ut
ska information löpande skickas till Fairtrade Sverige. Listan på samtliga styrgruppsledamöter ska
uppdateras senast sista februari varje år, även de år som förnyelseansökan inte skickas in.

3.
•

•

4.

Utbud av Fairtrade-märkta produkter
Butiker: Samtliga butiker som säljer Fairtrade-märkta produkter kan räknas med i denna
kategori så som dagligvaruhandeln, blomsterhandlare, apotek, servicestationer, kiosker,
världsbutiker samt systembolag och butiker för kosmetik.
Serveringsställen: Alla som regelbundet säljer Fairtrade-märkta produkter i café-format så
som hotell, café, restaurang, kiosk, servicestation, församling, Fair Trade Café och
idrottsförening kan räknas med i denna kategori. Uppmana dem att kommunicera att de säljer
Fairtrade-märkta produkter genom den nya utmärkelsen (intyget) och via bordsryttaren som
kan ställas på disken eller borden. Till stöd för dessa aktörer finns produktkatalogen.

Fairtrade på jobbet

Alla kommunala och privata arbetsplatser kan räknas med i denna kategori. Arbetsplatsen uppmanas
sätta upp det specifika Fairtrade på jobbet-diplomet för att kommunicera att de fikar Fairtrade-märkt
vid registreringstillfället och för att visa att de är en del av Fairtrade City.
Arbetsplatsens namn, fikamästare och dess e-post samt telefon och adress kan skickas från Fairtrade
till den lokala styrgruppens kontaktperson vid önskemål.
Arbetsplatserna kan se också över möjligheterna att löpande inkludera fler Fairtrade-märkta produkter.

5.

Lokalt informationsarbete

Bifoga gärna bilder som Fairtrade Sverige vid behov kan använda och sprida samt eventuella
trycksaker som tagits fram under redovisningsåret. Bilder på max 2 MB, döps med datum och plats;
”2015-03-02 Gladköping.” Övriga bilagor får gärna skickas i PDF-format. Pressklipp behöver inte
bifogas, dessa läses löpande under året
Listan på minst 4 informationsinsatser som planeras ska uppdateras senast sista februari varje år,
även de år som förnyelseansökan inte skickas in.

