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Till statsråden Morgan Johansson
Annika Strandhäll
Åsa Regnér

Skrivelse; Boende för ensamkommande asylsökande som
fyller 18 år
Region Gotland vill med denna skrivelse uppmärksamma regeringen på
behovet av översyn och förändringar i regelverk och ersättningssystem när det
gäller asylsökande ensamkommande som blir 18 år. Vi vill också ställa oss
bakom förslagen i Sveriges Kommuner och landstings agenda för integration
om asylmottagande och nyanländas etablering (ISBN 978-91-7585-467-0).
Vi ser särskilt allvarligt på att ensamkommande asylsökande barn som blir 18 år
hänvisas till Migrationsverkets asylboende. För ett län som Gotland, där idag
endast ett asylboende finns kvar, vilket enligt Migrationsverkets planering ska
vara avslutat under 2017, innebär det att den unge rycks upp från tryggheten i
boende, lokalsamhället och skolan. Gotlands ö-läge gör det praktiskt helt
omöjligtför den unge att hålla kvar kontakter som etablerats. Detta försvårar
allvarligt integrationen för de unga som får beslut om uppehållstillstånd och
bidrar till att öka stressen för de unga som kommer att få avslag på sin
ansökan.
Migrationsverket bör ges i uppdrag att skapa anpassade boendelösningar för de
ensamkommande som blir 18 år, med läxhjälp och annat vuxenstöd. Det bör
framgå av uppdraget att verksamheten ska utformas så att den underlättar
framtida integration. I uppdraget till Migrationsverket måste även ingå att
sådana lösningar ska utvecklas i dialog och samverkan med berörd kommun.
Om det är lämpligt bör kommunen kunna erbjuda detta boende med full
kostnadsersättning från Migrationsverket.

Björn Jansson
regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör
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Sammanträdesdatum 2017-04-27

RS § 90

Boende för ensamkommande asylsökande som
fyller 18 år

RS 2017/321
AU § 107

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, inom ramen för det kommunala
ansvaret, arbeta för samordning av förvaltningarnas och civilsamhällets insatser för
att stödja de unga ensamkommande asylsökande på Gotland som blir 18 år.
• En lägesrapport ska lämnas under kvartal tre 2017.
• Regeringen ska tillskrivas med uppmaning om nytt regelverk för Migrationsverket.
•

Under de senaste månaderna har en oro vuxit kring vad som händer när ensamkommande asylsökande fyller 18 år. Därmed övergår ansvaret att erbjuda boende
under asylprövningstiden från kommunerna till staten och Migrationsverket. Vissa
ungdomar hittar egna boenden. Det kan vara ett tryggt boende hos exempelvis en
volontär men kan även innebära att flytta runt, kanske att betala för en adress som
inte med säkerhet innebär en riktig bostad. Under sådana förhållanden är risken
överhängande att det blir svårt att upprätthålla sin skolgång och ett fungerande
vardagsliv.
Mot bakgrund av denna oro har regionstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att i
samverkan med socialförvaltningen belysa möjliga handlingsalternativ i syfte att så
långt möjligt ge stöd till unga asylsökande som har bott i HVB på Gotland och blivit
18 år.
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har uppvaktat regeringen med begäran om
förändrat regelverk och ersättningsprinciper för att möjliggöra för kommuner att
erbjuda bostad till de ensamkommande som blir 18 år. Det är med dagens lagstiftning inte möjligt för kommuner att göra detta. Det statliga ansvaret för att
erbjuda boende till asylsökande vuxna vilar enligt LMA på Migrationsverket.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regionen bör vidareutveckla och fördjupa
samarbetet och samverkan mellan förvaltningarna samt med civilsamhället och
Migrationsverket för att förstärka det sociala stödet till ensamkommande unga som
blir 18 år. Förvaltningen bedömer, i likhet med SKL, att regionen utifrån lagstiftningen (kommunallagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av asylsökande)
inte kan ordna med boende för de ensamkommande asylsökande som blir 18 år.

forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-27

RS § 90 forts
RS 2017/321

Utifrån den så kallade bosättningslagen är regionen skyldig att ordna bostad åt 213
personer med uppehållstillstånd under detta år. Med tanke på svårigheterna att finna
bostäder är det svårt att motivera att fastigheter som skulle kunna användas för
nyanlända med uppehållstillstånd skulle användas för att skapa bostäder åt asylsökande som erbjuds plats på Migrationsverkets asylanläggning. Det bör vara
prioriterat att använda varje tillgänglig och lämplig bostad för att bosätta personer
med uppehållstillstånd, vilket dessutom kan bidra till att frigöra platser på det
återstående asylboendet, som i sin tur kan öppna för nyblivna 18-åriga asylsökande
att vara kvar på Gotland.
Ur ett barnrättsperspektiv är det en svår avvägning om resurser bör läggas på att
skapa boende för unga vuxna asylsökande (som erbjuds asylboende men troligen på
annan ort) när motsvarande erbjudande inte övervägs för asylsökande familjer med
mindre barn.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att de får i uppdrag att, inom ramen för det
kommunala ansvaret, arbeta för samordning av förvaltningarnas och civilsamhällets
insatser för att stödja de unga ensamkommande asylsökande på Gotland som blir 18
år och att en lägesrapport ska lämnas under kvartal tre 2017.
Arbetsutskottet föreslår att Regeringen ska tillskrivas med uppmaning om nytt
regelverk för Migrationsverket.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-05
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Stark, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/415
23 maj 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Process för framtagande av regionstyrelseförvaltningens
verksamhetsplan för 2018
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner processen för framtagande av
regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2018 och ger regiondirektören och
förvaltningschefen i uppdrag att genomföra arbetet i dialog med regionstyrelsens
arbetsutskott.

Sammanfattning

För att öka delaktigheten i framtagandet av regionstyrelseförvaltningens
verksamhetsplan för 2018 har ett förslag till process tagits fram. Arbetet påbörjas i
augusti och avslutas med att verksamhetsplanen beslutas i regionstyrelsen den 13
december.

Ärendebeskrivning

För framtagande av verksamhetsplan 2018 för regionstyrelseförvaltningen föreslås
följande process.
Tid
Augusti

Aktivitet
Fördjupningsseminarium

September

Workshop

11 oktober

Koncernmöte budget
2018

26 sept

Avstämning RS AU

Syfte
Öka kunskapen kring RSFs
verksamhet hos politiker i RS
samt kunskapen kring
styrmodellen
Önskat innehåll VP 2018 och
skillnaden mot VP 2017
Relationen strategisk plan och
budget och utvecklingsområden
KLG
Förtydligande av
budgetförutsättningarna inför
2018
Första utkast till VP 2018 klar. Se
att vi är på rätt väg

Deltagare
RS
FLG RSF
Peter
RS AU
FLG
Peter
KLG och RS AU
samt
ekonomichefer
Karolina, Peter
RS AU
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RS 2017/415

Oktober

Medarbetardag RSF

Oktober

Planeringsdag FLG

V 45-46
(6-17 nov)
9 nov

Uppföljningsmöten med
processägare
Förslag till VP presenteras
för RS AU för dialog
VP skickas in

15 nov
28 nov
4-8 dec

Föredragning RS AU inför
RS
Budgetkvittering

13
december

Föredragning och beslut i
RS

Ge möjlighet till inspel och öka
förståelse för helheten. FLG
bjuder in.
Arbeta igenom planen mer i
detalj. Enas kring slutgiltiga
prioriteringar
Lägga grunden för årsbokslut
och planering framåt
Samtal och avstämning att
planen nu är enligt önskemålen
Deadline för VP till RS AU den 28
nov
Slutlig avstämning inför
dragning i RS
Förvaltningschef och
nämndsordförande kvitterar
budgeten för 2018
Verksamhetsplanen för 2018
beslutas

Medarbetare
FLG RSF
FLG
Karolina, Peter
RS AU

Karolina
Karolina, Peter,
RSO
Karolina, Peter

Augusti

September

11 oktober

26 september

Fördjupningsseminarium

Workshop

Koncernmöte

Avstämning RS AU

Oktober

November

Medarbetardag RSF

Planeringsdag flg

15 november
Förslag till VP skickas in
skriftligen till RS AU 28
nov.

28 november
Föredragning RS AU inför
RS

6-17 november

9 november

Uppföljningsmöten med
processägare

Förslag till VP
presenteras för RS AU

4-8 december
Budgetkvittering

13 december
Föredragning och beslut
RS

Bedömning

Förvaltningen för bedömningen att ett närmare samarbete kring verksamhetsplanen
ger möjligheter till ökad kvalitet i genomförande och resultat. Samarbetet underlättas
av en gemensam process för framtagandet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förvaltningsledning Regionstyrelseförvaltningen
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RS 2017/202
8 maj 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan
2017-2021
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna

Sammanfattning

Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att säkerställa att kompetens
finns för att nå verksamheternas mål samt tillgodose dess behov på både kort och
lång sikt. Med planen styrs den långsiktiga personalförsörjningen tillika
arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna. Förvaltningens
förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare genom att kunna rekrytera, behålla och
utveckla medarbetarna är avgörande framgångsfaktorer
Förvaltningens rekryteringsutmaningar finns framför allt inom IT, upphandling samt
HR, utifrån hög konkurrens om yrkesgrupperna, få kvalificerade sökanden och också
beroende på svårighet att möta lönekraven från sökanden från fastlandet.
För att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen krävs kompetensväxling och
kompetensutveckling för att hantera förändringar i uppdrag och behov av kunskap
inom samtliga områden.
Förvaltningens framtida kompetensbehov under perioden kommer att beskrivas
mera ingående i kompetensförsörjningsplanen för 2018-2022.
För att säkra kompetensförsörjningen har förvaltningen identifierat nedan strategier
 Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
 Systematiskt arbeta med kompetensförsörjning
 Erbjuda konkurrenskraftiga löner till svårrekryterade yrkesgrupper
 Säkra tillgången på ledare
 Karriärmöjligheter inom Region Gotland
 Attraktiv företagskultur
 Kompetenser i nivå med behov
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/202

Till varje strategi finns aktiviteter som ska genomföras under 2017.
Underlag

Kompetensförsörjningsplan Regionstyrelseförvaltningen 2017-2021
Regionstyrelseförvaltningen

Karolina Samuelsson, Förvaltningschef
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Diarienr: RS 2017/202

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Datum 2017-04-03

Kompetensförsörjningsplan regionstyrelseförvaltningen
2017-2021
Mål

Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att säkerställa att
kompetens finns för att nå verksamheternas mål samt tillgodose dess behov på
både kort och lång sikt. Med planen styrs den långsiktiga personalförsörjningen
tillika arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna.
Förvaltningens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare genom att kunna
rekrytera, behålla och utveckla medarbetarna är avgörande framgångsfaktorer
De förvaltningsövergripande strategierna och aktiviteterna kommer att
integreras i förvaltningens verksamhetsplan och i strategisk plan och budget.
Förvaltningens uppdrag

Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och
nytta för Region Gotland. Förvaltningen ansvarar för
• strategisk planering och ärendeberedning
• regional utveckling
• koncernstyrning och koncernsamordning
• internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
• kanslier
Arbetet ska kännetecknas av
• helhet före del
• samarbete över gränser
• kompetens och ledarskap
• effektivitet och kvalitet
Verksamheten bedrivs inom områdena HR, ekonomi, kommunikation,
regional utveckling, kvalitet och digitalisering, måltid samt försörjning. Varje
avdelning har som ansvar att leda, styra och samordna arbetet inom sitt
verksamhetsområde. Detta innebär att sätta mål, planera, initiera och
genomföra utbildningsinsatser, ge stöd och utbildning och också att följa upp
och analysera utvecklingen. Arbetet drivs i nära samarbete med övriga
verksamheter i regionen och i koordinering med övriga avdelningar inom
förvaltningen.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Trender i omvärlden

Dagens unga, födda på 90-talet, söker i högre omfattning än tidigare trygghet
och gränser. Under de senaste åren har det skett en snabb förskjutning från
meningsfulla arbeten som man aldrig riktigt kan lämna till arbeten med tydliga
gränser som man kan lämna när man går hem för dagen. Att få en balans
mellan privatliv och arbetsliv har blivit allt viktigare. Det gränslösa arbetslivets
baksidor har blivit mera uppenbara för dagens unga.
Meningsfullhet i sig inte är lika viktigt som tidigare utan tydlighet i form av vad
arbetet innebär och vad som förväntas av dem är något som unga överväger i
sina val av arbetsgivare. Detta tillsammans med ett tydligt mål och vision om
vad man vill åstadkomma samt att verksamhetens värderingar bör vara i linje
med de ungas egna är mycket viktigt för dagens unga.
Utöver att erbjuda en bra lön är det också viktigt att erbjuda en bra
förvaltningskultur. Den unga generationen är kräsna och väljer noggrant ut sina
blivande arbetsgivare, att arbeta hos en arbetsgivare med ett starkt varumärke
upplevs som attraktivt.
En spaning på andra kommuner och landsting visar att man allt oftare
organiserar sig med en väg in även för den interna servicen. Detta för att sätta
verksamhetens behov i centrum. Samarbetet mellan organisationer ökar för att
dra stordriftsfördelar. Digitalisering i form av e-handel, e-tjänster och
självservice ökar. Den generella trenden visar också en ökad paketering av
tjänster som underlättar i chefens vardag. Allt fler går ifrån en strikt uppdelning
i köp/sälj mot att avtala om större områden. Detta för att säkerställa att alla
resurser läggs på verksamhet och inte på intern administration.
Offentlig sektor står inför utmaningen att kunna leverera allt mer till allt fler till
en allt lägre kostnad. Detta ställer stora krav på effektivitet, utveckling och
styrning. Stöd och service blir en framgångsfaktor för att kärnverksamheten
ska kunna utvecklas i en effektiv riktning. Nya tjänster som exempelvis
vårdnära service och vårdnära administration växer och ger vården möjligheter
till bättre resursutnyttjande av högutbildad personal. För att vara framgångsrik
krävs ett nära partnerskap mellan kärnverksamheten och funktionen för
styrning av stöd och service.
Förvaltningens medarbetare

På regionstyrelseförvaltningen arbetade i februari 2017 577 medarbetare, av
dessa var 542 tillsvidareanställda och 35 visstidsanställda. 69 % av
medarbetarna var kvinnor. Medelåldern på förvaltningen var 49 år.
Medarbetarna fördelar sig enligt nedan vad gäller antal, medelålder, antal
deltidsanställda och sysselsättningsgrad. 37 medarbetare har skriftligen
meddelat en önskan om utökad sysselsättningsgrad. Av dessa är 17 att betrakta
som oönskat deltidsanställda då de angivit att de kan tänka sig att byta
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arbetsplats för att erhålla en högre sysselsättningsgrad. De medarbetare som
önskar utökad sysselsättningsgrad består i huvudsak av kvinnor som arbetar
inom måltid och städverksamhet.
RSF

Antal
62
53
44
28
67

Medelålder Medel
ssgr totalt
50
99
48
99
47
97
53
98
46
98

Deltidsanställda
2
3
4
2
3

Medel ssgr
deltidsanställda
65
77
63
65
50

Önskar
utökad ssgr
0
0
0
0
0

Ekonomi
HR
Kommunikation
Regional utveckling
Kvalitet och
digitalisering
Försörjning
Måltid
FC, stab, kansli
Totalt

190
121
12
577

48
52
55
49

47
62
0
123

78
77

16
21
0
37

95
88
100
95

76

-

Pensionsavgångar 2017-2021

Medelåldern i förvaltningarna är 49 år. 93 av förvaltningens 542
tillsvidareanställda medarbetare har fyllt eller kommer att fylla 65 år innan
utgången av 2021. Medarbetarna har möjlighet att stanna kvar på sin
anställning till 67 års ålder, men många av förvaltningarnas medarbetare väljer
dock att gå i pension tidigare. Antalet medarbetare som fyller 65 år är cirka 20
per år fram till och med 2020. Det stora antalet pensionsavgångar återfinns
framför allt inom städ och måltidsverksamheterna.
Under förutsättning att förvaltningarnas medarbetare går i pension vid 65 års
ålder, kommer pensionsavgångarna under tidsperioden att fördelas enligt
nedan:
RSF
Ekonomi

Befattning
Ekonomiassistent
Ekonom
Inkassohandläggare
Upphandlingschef
HR
HR-straretg
Löneassistent
Löne/ekonomiassistent
Kommunika- Arkivassistent
tion
Dokumentcontroller
Enhetschef
Handläggare
Regionarkivarie
Regional
Enhetschef
utveckling
Planeringsstrateg
Strateg
IT-stateg
Kvalitet och Enhetschef
digitalisering

2017
1
1
1
1

1

2018
2

2019

2020

1

1
1
1

2021
1

1

1

1
1

1

2
1
1

1
1

Totalt
4
1
1
1
1
4
1
1

1

4
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
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Försörjning

Måltid

Fc, stab,
kansli
Totalt

IT-konsult
IT-tekniker
Processägare
Systemtekniker
Verksamhetsutvecklare
Avdelningschef
Enhetschef
Bilförare
Försörjningsstrateg
Gruppledare
Gruppledare städ
Hjälpmedelstekniker
Reparatör
Städare
Vaktmästare
Enhetschef
Handläggare
Kostekonom
Kock
Köksbiträde
Verksamhetsutvecklare
Assistent
Chefsjurist

1

2
1

1

1

1
1
1
1

1
1

3

1
1

1
1
1
3
2

1
3

1
17

1
1
1

4
2

3

4
2

1
3

3
4

2
2
1

16

20

20

1
20

1
1

1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
15
4
1
1
1
10
14
1
1
1
93

Tabell: Antal tillsvidareanställda medarbetare som fyller 65 år under perioden 2017-2021

Medarbetarkontrakt/ledarkontrakt

Som medarbetare är det viktigt att ha en helhetssyn och förstå hur regionens
olika verksamheter hänger ihop och samverkar. Alla medarbetare har ett ansvar
för att bidra till regionens utveckling i den riktning som politikerna har
bestämt. Regionens gemensamma värderingar förtroende, omtanke och
delaktighet vägleder medarbetarna i arbetet och genomsyrar de tjänster som
brukare och kunder får.
Samtliga medarbetare och ledare ska ha ett medarbetarkontrakt respektive
ledarkontrakt. I medarbetarkontraktet tydliggörs medarbetarnas aktiviteter för
att bidra till att verksamhetens mål nås. Medarbetarkontraktet kan också
stimulera till utveckling genom särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter.
Uppdraget som chef innebär att ansvara för att verksamheten uppnår
förväntade mål och resultat. I ledarskapet ligger att vara arbetsgivarens och
organisationens företrädare och leda medarbetare mot mål och resultat.
Ledarstilen i regionen är ”coachande”, vilket innebär en motiverande och
stödjande hållning gentemot medarbetarna. Varje chef ska ha ett ledarkontrakt
som tydliggör mål och uppdrag.

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Kompetensutveckling

Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan som
revideras årligen vid medarbetarsamtalet. Kompetensutvecklingsplanen ska
innehålla insatser såsom utbildningar, föreläsningar, studiebesök och andra
aktiviteter som kan bidra till att medarbetaren har den kompetens som behövs
för att möta framtidens krav.
Ledarförsörjning/ledarutveckling

Som ett led i att säkra ledarförsörjningen, är programmet Vägen till ledarskap
ett verktyg. Vägen till ledarskap utgör en möjlighet för medarbetare, som
utifrån uppsatta kriterier bedöms ha chefspotential, att lära sig mer om vad
chefsrollen innebär samt förbereda sig för ett framtida chefsuppdrag. Tre års
högskoleutbildning är ett av kriterierna för att bli antagen till programmet.
Medarbetare med potential till ledaruppdrag som saknar högskoleutbildning
ska tillsammans med sin chef ta fram en plan på utbildningsinsatser inom
relevanta områden såsom ekonomi, ledarskap och kvalitet.
För att arbeta som chef vid förvaltningarna krävs adekvat högskoleutbildning
vid nyrekrytering. För att cheferna ska ha en god grund att stå på i sitt uppdrag
ska samtliga nya chefer delta i regionens 1-åriga chefsskola.
Chefskåren inom regionstyrelseförvaltningen är en väl blandad grupp avseende
ålder, kön och erfarenhet från tidigare chefsuppdrag För att stimulera, utveckla
och skapa en gemensam kultur samlas förvaltningens samtliga chefer en gång i
månaden för ett gemensamt möte. Mötena består t ex av utbildningsinsatser,
workshops och information.
Att leda andra är inte alltid likställt med att vara chef. Att leda andra utan att
vara chef kan man t ex göra i roller som projektledare eller samordnare.
Karriärmöjligheter

Förvaltningens ambition är att medarbetarna ska uppleva att de har
karriärmöjligheter inom regionen. Med detta avses en möjlighet att utvecklas
inom arbetslivet genom specialisering, breddning eller fördjupning.
Utvecklingen ger personlig belöning i form av känsla av mervärde samt bidrar
till utveckling av verksamheten.
Svårrekryterade yrkesgrupper

Inom förvaltningen är framför allt erfarna IT-specialister, upphandlare, HR
konsulter samt handläggare till överförmyndarnämndens kansli svårrekryterade
yrkesgrupper. Grupperna bedöms svårrekryterade utifrån hög konkurrens om
yrkesgrupperna, få kvalificerade sökanden och också beroende på svårighet att
möta lönekraven från sökanden från fastlandet. Det finns även en trend att
lokala arbetsgivare på Gotland i högre grad än tidigare erbjuder högre löner än
regionen för likvärdiga befattningar.
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För att nå framgång med att både rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare behöver förvaltningen erbjuda mera marknadsmässiga löner samt
goda arbetsvillkor för att upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.
Lönebildning som verktyg

Vid rekrytering av vissa svårrekryterade specialistbefattningar har förvaltningen
svårt att matcha lönekraven från sökanden från fastlandet. Det finns även en
trend att lokala arbetsgivare på Gotland i större grad än tidigare erbjuder högre
löner än regionen gör för likvärdiga befattningar.
En rekryteringsstrategi kan därför vara att förvaltningen i högre omfattning än
i dag erbjuder mera konkurrenskraftiga löner till vissa yrkesgrupper, andra
strategier kan vara att kompetensutveckla befintlig personal alternativt
rekrytera medarbetare som inte till fullo motsvarar kompetenskraven för att
därefter kompetensutveckla dessa vidare.
Jämställdhet

Av förvaltningens medarbetare är 69 % kvinnor. 21 % av medarbetarna arbetar
deltid, flertalet av dessa är kvinnor och är i huvudsak anställda inom måltids
respektive städverksamheten. Av de 37 medarbetare som önskar utökad
sysselsättningsgrad är nästintill alla kvinnor. Inom måltids respektive
städverksamheten har drygt 100 medarbetare uppehållsanställning.
Förvaltningens lönekartläggning visar att kvinnorna har 88 % av männens lön.
En förklaring till löneskillnaderna är att många kvinnor arbetar i verksamheter
med lägre kompetenskrav, såsom inom städverksamhet och måltid. Löneläget i
nämnda verksamheter är lägre jämfört med arbeten där flertalet män arbetar.
Heltid som norm

Om visionen heltid som norm skulle införas i regionen skulle detta innebära en
stor utmaning för framför allt måltid och städverksamheten där cirka 58 %
respektive 36 % av verksamheternas tillsvidareanställda medarbetare arbetar
deltid. Ett alternativ för att kunna erbjuda högre sysselsättningsgrader är ett
utökat samarbete avseende kombinationstjänster mellan städtjänsterna och
måltidsförsörjning men även mellan förvaltningar.
En farhåga om heltid som norm inrättas är att övertalighet inom ovan
verksamheter kan komma att uppstå.
Regionstyrelseförvaltningens framtida kompetensbehov

Förvaltningens framtida kompetensbehov under perioden kommer att
beskrivas mera ingående i kompetensförsörjningsplanen för 2018-2022.
För att säkra den framtida kompetensförsörjningen krävs kompetensväxling
och kompetensutveckling för att hantera förändringar i uppdrag och behov av
kunskap inom samtliga områden.
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Antal medarbetare som under perioden 120101 — 161231 avslutat en
tillsvidareanställning vid serviceförvaltningen/ledningskontoret
Pension

Byte av
Byte av tjänst Egen
Annan
Totalt
tjänst/arbetsuppgifter inom
begäran
orsak
inom förvaltningen
regionen
88
70
38
91
7
294
Tabell: Antal medarbetare som har avslutat sin tillsvidareanställning vid SF/LK 120101 – 161231

37 % har avslutat sin tillsvidareanställning på grund av byte av tjänst inom
förvaltningen alternativt inom regionen, 30 % på grund av pension och 31 %
på grund av egen begäran. Av de som slutat på egen begäran var cirka en
tredjedel 60 år eller äldre.
En trend som noteras på förvaltningen är att andelen medarbetare som byter
arbetsplats inom förvaltningen har ökat under de senaste åren, andelen
medarbetare som byter arbete inom regionen är däremot densamma.
Strategier för att säkra kompetensförsörjningen









Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
Systematiskt arbeta med kompetensförsörjning
Erbjuda konkurrenskraftiga löner till svårrekryterade yrkesgrupper
Säkra tillgången på ledare
Karriärmöjligheter inom Region Gotland
Attraktiv företagskultur
Kompetenser i nivå med behov

Handlingsplan
Strategi
Erbjuda attraktiva
anställningsvillkor

Systematiskt arbeta med
kompetensförsörjning

Aktivitet
• Erbjuda utökad
sysselsättningsgrad till
medarbetare som så önskar när
verksamheten tillåter








God planering för att lösa
framtida pensionsavgångar
Bemanningsplanering
Erbjuda praktikplatser för
grundskole- och gymnasieelever
samt för personer i behov av
arbetsmarknadsinsatser
Stärka samarbetet med Uppsala
Universitet, Campus Gotland
såsom att erbjuda praktik och
examensarbete
Rekrytera ”juniora”
medarbetare och därefter
kompetensutveckla dessa
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Kompetenser i nivå med
behov




Erbjuda
konkurrenskraftiga löner
till svårrekryterade
yrkesgrupper

•

Säkra tillgången på ledare



•




Alla medarbetare har en
individuell
kompetensutvecklingsplan som
sammanställs på enhets
respektive avdelningsnivå
Genomföra utvecklingsinsatser
utifrån verksamhetens behov
Analys av lönestruktur och
marknad i handlingsplan för
löneöversyn
I löneöversyn 2017 prioritera
IT-specialister med
nyckelkompetens, upphandlare
samt HR-konsulter
Identifiera och ta tillvara på
möjliga framtida ledare genom
vägen till ledarskap
Alla potentiella ledarkandidater
har en utvecklingsplan
Genomföra en inventering av
genomförd ledarutveckling för
varje chef

Karriärmöjligheter inom
Region Gotland



Definiera vad karriärutveckling
kan innebära för RSF: s olika
befattningar

Attraktiv
förvaltningskultur



Stärka den interna
kommunikationen
Förvaltningsgemensam
introduktion RSF



REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/378
18 maj 2017

Ulrika Holm

Regionstyrelsen

Almedalsveckan 50 år - finansiering
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att totalt 900 000 kr avsätts ur
näringslivsanslaget för ändamålet att uppmärksamma Almedalsveckans
50-årsjubiluem, varav 100 000 kr avsätts 2017 och 800 000 kr avsätts 2018.

Sammanfattning

Almedalsveckan är ett av de absolut viktigaste evenemangen för Gotland.
Almedalsveckan har under ett antal år gradvis utvecklats och utökats med fler
besökare (2016 ca 40 000), fler evenemang (2016 ca 3 800), fler arrangörer (2016 ca
1 750) och fler journalister (2016 ca 620). Den är också ur ett nationellt och även ett
internationellt perspektiv, ett helt unikt evenemang. Huvudarrangörer är de politiska
partier som under mandatperioden ingår i riksdagen genom sin lokala styrgrupp, och
Region Gotland svarar för värdskap, infrastruktur och sammanställning av det
officiella programmet. Den öppenhet och möjlighet till närhet och informella möten
som veckan erbjuder alla de som deltar i Almedalsveckan är enastående. Veckan vilar
på ett fundament som ständigt måste erövras och påminnas om – vikten av
demokrati och värdet av yttrandefrihet.
Med anledning av att Almedalsveckan nästa år fyller aktningsvärda 50 år föreslås
aktiviteter som understryker och lyfter fram både Almedalsveckans och Gotlands
kvaliteter som mötesplats på olika sätt. Region Gotlands roll som är värd för veckan
innebär också ett ökat representationsåtagande i form av jubileumsceremoni,
invigning med mera och även ett ökat behov av kommunikationsinsatser inför, under
och efter själva jubileet.
Almedalsveckan beräknas ge cirka (HUI 2012) 1700 kr/person i turistekonomisk
effekt. Veckan har idag cirka 40 000 besökare. Marknadsföringsvärdet tillkommer.
En budget för särskilda insatser runt Almedalsveckans 50- årsjubileum följer nedan.
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Budget Almedalsveckan 50 år

Med syfte att skildra veckan utifrån demokrati, öppenhet, närhet och yttrandefrihet.
Invigning Almedalens scen – omkostnader i samband med invigning, ersättning för
eventuella resor, till talare, musik, eventuell förtäring, annonsering mm
– ca 300 000 kr
Folkets Almedalsvecka i bild och sociala medier – utveckla mediekanaler, köp av
domän, systemlösning och bevakning av bildflöde och sociala aktiviteter på
Twitter/Facebook – ca 200 000 kr
Extra arbetstid för inhyrd arbetskraft med anledning av mertid för ordinarie
medarbetare inom Almedalsveckans kansli – ca 150 000 kr
Bildpresentationer/utställning, exponeringslösning mm – ca 150 000 kr
För diverse löpande utgifter som annonsering, filmproduktion – ca 100 000 kr

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Kommunikationsavdelningen, RSF
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Regionstyrelsen

TRYGGARE GOTLAND – ny struktur
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår att:
- Regiondirektören får i uppdrag att utveckla och säkra koncernsamordningen
inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
- Regionstyrelseförvaltningen uppdras att i samverkan med Länsstyrelsen och
Polisen utarbeta en överenskommelse och struktur för ett långsiktigt och
strategiskt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet med beaktade
av den befintliga strukturen inom Tryggare Gotland. I detta uppdrag skall
även samordningsansvaret utredas. Lägesrapport skall redovisas till
regionstyrelsen senast i december 2017.

Sammanfattning

Den nuvarande strukturen inom Tryggare Gotland fastslogs i sina huvuddrag 2007 och
sedan dess har organisationer och verksamheter förändrats inte minst inom det
brottsförebyggande och trygghetsskapande området.
Inom Region Gotland har förvaltningsstrukturer ändrats och en ny nationell
polisorganisation införts fr o m den 1 jan 2015 som skall utgå från det lokala
perspektivet samt en höjd ambitionsnivå för samverkan mellan polis och kommun i det
brottsförebyggande arbetet. I detta betonas också vikten av att insatserna samordnas.
Utifrån detta har Region Gotland och Lokalpolisområde Gotland tecknat en
samverkansöverenskommelse samt medborgarlöften främst inom det ”operativa
området”. Utifrån dessa har en styr- och beredningsgrupp utsetts.
För att utveckla och säkra koncernsamordning så bör befintliga samverkans- och
stödstrukturer användas i största möjliga utsträckning.
Länsstyrelsen på Gotland fick i början av året ett nytt uppdrag att stödja och bidra till
regional samordning av det brottsförebyggande arbetet. Vilket är en del som måste
beaktas i det fortsatta arbetet.
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Utifrån dessa faktorer och för att skapa en strategiskt och långsiktig struktur för det
gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland så
föreslås en översyn av den nuvarande strukturen inom samverkansforumet Tryggare
Gotland.
Översynen föreslås ske i samverkan mellan Länsstyrelsen, Polisområde Gotland samt
Region Gotland under hösten 2017 och lägesrapport skall redovisas till
regionstyrelsen senast i december.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslöt 2007-11-20 (KS § 345), utifrån Ledningskontorets förslag,
att en regional samverkansgrupp, ”Tryggare Gotland” skulle inrättas. Samtidigt
upplöstes Gotlands brottförebyggande råd, G-BRÅ och samordningsgruppen för
missbruksfrågor, SAMO-G. Ordförandeskapet för ”Tryggare Gotland” beslöts skulle
utses av kommunstyrelsen (regionstyrelsen) och sekretariatet skulle skötas av
dåvarande ledningskontor.
Regionstyrelsen beslöt 2011-01-27 (KS§19) att nätverket Tryggare Gotland skulle
fortsätta att bedriva sitt arbete i enlighet med de ursprungliga intentionerna.
Ledningskontoret fick i uppdrag att, i samverkan med polismyndigheten, upprätta
förslag till en ny överenskommelse för det brottsförebyggande arbetet.
Ledningskontoret redovisade 2012-03-14 ett förslag till en trepartsöverenskommelse
mellan Region Gotland, Polisen och Länsstyrelsen. Arbetet genomfördes inom
ramen för Tryggare Gotland.
Regionstyrelsen godkände överenskommelsen om det brottsförebyggande arbetet
(Rs § 117). Regionstyrelsen beslutade även att ledningskontoret skulle ha fortsatt
ansvar för sekretariatet.
Överenskommelsen som tecknades mellan dessa myndigheter gällde för tiden 20122013. Arbetsformen innebar att nätverket självt fastställer aktivitetsplaner inom de
olika arbetsområdena.
Under våren 2013 påbörjades ett pilotprojekt i samarbete mellan polismyndigheten i
Stockholms län (Södertälje, Södertörn, Västerort) och Polismyndigheten på Gotland
samt fyra kommuner: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Södertälje kommun och
Region Gotland. Syftet var att stärka och utveckla befintligt samarbete mellan polis
och kommun.
Det övergripande målet var att bidra till ett ökat lokalt engagemang, trygghet i
lokalsamhället och minskad brottslighet.
Representanter från parterna i Tryggare Gotland (Region Gotland, Länsstyrelsen och
Polisen) medverkade i detta arbetes styrgrupp. Tryggare Gotland i dess form
framhölls som ett gott exempel på samverkan mellan olika aktörer, främst mellan
polis och kommun.
Under hösten 2013 inleddes arbetet mellan Region Gotland, Polismyndigheten och
Länsstyrelsen, med inriktning mot en uppföljande överenskommelse (Tryggare
Gotland) i enlighet med tidigare beslut.
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Resultatet av det arbetet blev att parterna utarbetade ett fyra-årigt samverkansavtal
(strategisk nivå) där det bland annat reglerades:
- vilka parter och vem som företräder respektive part
- avtalstid
- syfte och mål med samverkan
- säkerställande av att man diskuterar och tar ställning till fokusområdena
- ramar och direktiv för fortsatt arbete – så kallat underavtal
Samverkansavtalet beslutades i RS (2014-03-27) och undertecknades därefter av
regionstyrelsens ordförande. Samverkansavtalet gäller för perioden 2014-2017.
Regionstyrelsen beslutade att ledningskontoret skulle ansvara för sekretariatet under
avtalsperioden.
För samverkan på den operativa nivån tecknades ett två-årigt underavtal för perioden
2014-2016. I underavtalet reglerades bland annat organisation på ”operativ nivå”,
framtagande av lokal problembild, framtagande av åtgärdsplaner och uppföljning
samt kommunikationsplan.
I underavtalet fastslogs en förändrad samverkansstruktur som skulle tydliggöra
arbetets förankring inom och mellan de olika parterna samt inom Region Gotland.
Det operativa arbetet innehåller tre nivåer:
- styrgrupp (ordförande utses av regionstyrelsen)
- beredningsgrupp samt (Tryggare Gotlands sekretariat sammankallande)
- nätverk (ordförande = styrgruppens ordförande)
Den 1 jan 2015 infördes en ny nationell polisorganisation som skall utgå från det lokala
perspektivet samt en höjd ambitionsnivå för samverkan mellan polis och kommun i det
brottsförebyggande arbetet. I detta betonas också vikten av att insatserna samordnas.
I varje lokalpolisområde tillsattes ”kommunpoliser” som utgör en samverkanspart
mellan kommunen och polisen på den lokala nivån.
Tidsplanen var att alla lokalpolisområden skulle ha tecknat överenskommelse samt, i
samverkan, tagit fram medborgarlöften till årsskiftet 2016/2017.
Inom Tryggare Gotland startades det arbetet upp under 2016 med bland annat att skapa
en lägesbild genom att ha medborgardialoger, utgå från statistik (BRÅ och CAN
drogvaneenkät), polisens statistik/underrättelser m m.
Resultat av detta arbete var att man enades om tre fokusområdet för arbetet:
- narkotika
- våld
- mängdbrott
(- trafik)
Under processen kom man också fram till att detta är ”operativa” insatser/åtgärder
mellan kommun (Region Gotland) och polisen. Därav var det naturligt att teckna en tvåårig samverkansöverenskommelse och medborgarlöften mellan Lokalpolisområde
Gotland och Region Gotland.
En två-årig samverkansöverenskommelse samt medborgarlöften undertecknades i
början av januari av regiondirektören och lokalpolisområdeschefen.
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Ny struktur - förslag
Med anledning av dessa förändringar över tid så har det under 2016/17 gjorts en intern
(Region Gotland) översyn av struktur och sammansättning utifrån samverkan inom
Tryggare Gotland. Målsättningen har varit att:
- öka samordning/samverkan med och mellan andra nätverk inom Region Gotland
- erhålla en tydligare lednings- och styrstruktur
- skapa en bredare förankring främst ur ett barn- och ungdomsperspektiv
- få en tydligare ”gränsdragning” mellan den politiska- och tjänstemannanivån
En faktor som tillkommit är att Länsstyrelsen på Gotland i 2017 års regleringsbrev fått
ett nytt uppdrag att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande
arbetet.
Dessa faktorer påverkar den tre-åriga avsiktsförklaring (samverkan Tryggare Gotland)
mellan Region Gotland, Länsstyrelsen och Polisen som skall förnyas under 2017.
Det innebär behov av förändringar ur ett strategisk och ett långsiktigt perspektiv med
beaktande av den befintliga strukturen inom nuvarande Tryggare Gotland.
Överenskommelsen skall utarbetas mellan parterna under hösten 2017 och lägesrapport
skall redovisas till regionstyrelsen senast i december.
Den två-åriga samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena som undertecknats
av regiondirektören och lokalpolisområdeschefen (styrgrupp) följs upp i den ordinarie
linjestrukturen d v s koncernledningsgruppen (KLG).
Beredningsgruppen som är angiven i samverkansöverenskommelsen genomför och
följer upp aktiviteter inom ramen för medborgarlöftena.
Region Gotlands representantskap i det strategiska och långsiktiga arbetet inom det
brotts- och trygghetsskapande området skall ha tydliga kopplingar mot befintliga
samverkans- och ledningsforum som finns mellan berörda förvaltningar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de förslagna förändringarna ligger i linje
med de nationella förändringar (ny polisorganisation samt länsstyrelsen nya uppdrag)
som på olika sätt påverkar Region Gotlands arbete inom nuvarande
samverkansstruktur (Tryggare Gotland) och inom det brottsförebyggande och
trygghetsskapande området.
Regionstyrelseförvaltningen ser även att nationella myndigheter har ett ökat fokus på
det brottsförebyggande arbetet och det är något som behöver prioriteras även inom
Region Gotland. För att ”möta upp” de aktiviteter som planeras inom detta område
så bör det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet få ett ökat fokus inom
Region Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att tillsätta en
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp för framtagandet av strategin.

•

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att delrapportera arbetet
med strategin i samband med budgetavstämningen hösten 2017 samt att
framlägga ett förslag till strategi till regionstyrelsens sammanträde i december
2017.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att godkänna det av
ledningskontoret framtagna remissunderlaget för serviceutbudet, att remittera det till
samtliga nämnder och att genomföra dialoger i det gotländska samhället rörande
remissunderlaget. Samtliga nämnder har inkommit med svar och utöver det så har
även externa aktörer lämnat synpunkter. Utmaningarna i remissunderlaget accepteras,
men remissvaren ger inte en tydlig vägledning för det fortsatta arbetet med den
geografiska spridningen för den av Region Gotland tillhandahållna servicen. En
förutsättning för långsiktig hållbarhet bedöms vara kopplingen till den regionala
utvecklingsstrategin varför dessa två frågor föreslås hanteras tillsammans som en
helhet.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att godkänna det av
ledningskontoret framtagna remissunderlaget för serviceutbudet, att remittera det till
samtliga nämnder och att genomföra dialoger i det gotländska samhället rörande
remissunderlaget.
Samtliga nämnder har inkommit med remissvar, men svar på remissunderlaget och
synpunkter från dialogerna har också inkommit från diverse aktörer i det gotländska
samhället och inte minst då på den gotländska landsbygden. Såväl nämndernas
remissvar som de övriga synpunkterna har sammanställts i två separata dokument
som biläggs ärendet.
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Sammanfattningsvis visar nämndernas remissvar att man i stort delar bilden av de
utmaningar som presenterats i remissunderlaget, men gärna hade önskat en mer
detaljerad beskrivning av de verksamheter som nämnderna bedriver. Nämnderna ser
nyttan av en geografisk strategi för hela regionens verksamhet, men ger däremot
ingen vägledning om hur en sådan geografisk struktur skulle kunna tänkas se ut.
Avslutningsvis så bejakas generellt ambitionen med en utvecklad samverkan mellan
nämndernas verksamhet, samt även med kommersiella och ideella verksamheter där
så skulle vara möjligt.
Synpunkterna från externa organisationer och aktörer lyfter vikten av att hela
Gotland skall vara attraktivt att bo, leva och verka på. Frågor rörande
landsbygdsutveckling i en bredare mening tas upp tillsammans med faktorer som
anses vara centrala för detta. De servicefrågor som tas upp återkommande är skola,
bibliotek och kollektivtrafik. Utöver det så tas även förutsättningarna för
bostadsbyggande upp som en central fråga, med mark, vatten och bygglov inkluderat.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är av stor vikt för Region Gotland att gå
vidare med framtagandet av en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland och att förutsättningarna för det är goda, likväl som motiven därtill är starka.
Strategin bedöms avgörande för att klara kraven att sänka kostnader och att nå de av
regionfullmäktige fastställda målen i koncernens styrkort.
Att remissunderlaget och de utmaningar som där presenteras i huvudsak accepteras,
visar en samstämmighet i upplevelsen av betydande ekonomiska utmaningar på sikt.
Ett samlat geografiskt grepp till stöd för strukturella förändringarna i verksamheterna
bedöms vara viktigt, inte minst sett ur perspektivet att säkerställa att hela Gotland ska
vara attraktivt för boende, verksamhet och besök.
En framgångsfaktor i det fortsatta arbetet bedöms vara en nära samverkan med
berörda förvaltningar. Kunskap och information kring verksamheten är avgörande
för att den framtida strategin ska vara genomförbar.
Det fortsatta arbetet bedöms ha en fördel av att koordineras med framtagandet av
den regionala utvecklingsstrategin, som skall sätta de långsiktiga målen för Gotlands
utveckling och de strategiska vägvalen för hur de skall nås. Då Region Gotlands
service förväntas stödja den önskade samhällsutvecklingen samtidigt som samhällets
utveckling styr efterfrågan och behovet av service är innehållet i den strategiska
inriktningen av stort intresse för det omgivande samhället. Därför bör en nära dialog
med samhällets olika aktörer eftersträvas i arbetet.
Beslutsunderlag

•

Sammanställning av nämndernas remissvar, 2017-05-07

•

Remissvar från barn- och utbildningsnämnden (BUN § 3), 2017-02-08

•

Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN § 6), 2017-02-09

•

Remissvar från byggnadsnämnden (BN § 34), 2017-03-08

•

Remissvar från kultur- och fritidsnämnden (KFN § 19), 2017-03-21

•

Remissvar från miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN § 24), 2017-03-22

•

Remissvar från hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN § 353), 2017-03-22

•

Remissvar tekniska nämnden (TN § 79), 2017-03-22

•

Remissvar från socialnämnden (SON § 10), 2017-03-23
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•

Sammanställning av externa synpunkter, 2017-05-07

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Alla nämnder
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Sammanställning och analys av yttranden och
synpunkter samt öppna möten gällande RS
2012/439 - Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud
Följande har inkommit med yttrande eller synpunkter:
Burgsviken Utveckling AB
Centerpartiet
Fårö samfällighetsförening
Hela Sverige ska leva
Heligholm Utveckling AB
Hoburgs Näringslivs Intresseförening
Kickan Karlsson
Knutpunkt Hemse Utveckling AB

Lena Gardelin
LRF Hoburg
Lärare Garda skola
Nygarn Utveckling AB
PRO Gotland
Styrgruppen för Öja skolas utveckling
Ulla och Ulf Blom
Vänsterpartiet

---------------------------------------------------------------------------------------------I denna sammanställning och analys frångås remissfrågorna som
rubriker och istället fokuseras analysen på de övergripande röda
trådarna som kan urskiljas.

Det har inkommit remissvar och synpunkter från politiska partier, näringslivet,
organisationer, föreningar och privatpersoner m.m. Det går att konstatera att
de flesta lyfter att den kommande strategin ska gälla Gotland som helhet och
möjliggöra för människor att leva och verka över hela ön. Fokus läggs oftast på
landsbygden, servicen som bör finnas där och vilken vikt den har för bygdens
framtid.
Visioner efterfrågas i hög grad till hur Gotland ska vara en attraktiv plats att bo
på. Det påpekas även att underlaget är ett faktaunderlag utan viljeriktningar.
Något som också är tanken med faktaunderlaget och själva strategin kommer
innehålla inriktningar och prioriteringar.
Men syftet med underlaget verkar inte ha nått fram tillräckligt eller inte har
kommuncerats tillräckligt och med tillräcklig tydlighet.
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Alla synpunkter faller dock ej in under en strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud utan måste fångas upp i andra delar av den regionala
utvecklingen.
Tydligaste exemplet på det är efterfrågan av olika former av bostadsbyggande,
både vad gäller olika bostadsformer och nybyggnationer av lägenheter utanför
Visbyområdet. Bostadsfrågan är en av de frågorna som är genomgående i
yttrandena och påverkar i allra högsta grad framtidens serviceutbud även om
själva strategin inte kommer innefatta bostadsplaneringar.
Det finns några delar av serviceutbudet som flertalet väljer att belysa, klart
lysande röda trådar som är relativt genomgående i yttrandena som bör
uppmärksammas extra i kommande strategi.
En av dessa är skola och förskola och då oftast med utgångspunkt i skolor
utanför Visbyområdet. Skolan ses som ovärderlig för bygden och det finns en
stark vilja att skolenheterna ska vara orörda, dock ska kvaliteten vara lika god
som andra skolor något som enligt faktaunderlaget ibland är problematiskt.
Bibliotekens betydelse är också något som återkommer i de flesta inkomna
synpunkterna. Ofta nämns biblioteket som en samlingspunkt och mötesplats
som har så mycket större roll än bara en plats för att låna böcker, vilket går
hand i hand med uppdraget för biblioteksverksamhet. Flera förslag finns även
på att vidareutveckla och bredda verksamheten och göra biblioteken till något
som kan likna trygghetspunkter men med fokus på att erbjuda regional och
kommunal information, service och liknande.
Precis som i remissvaren från nämnderna är kollektivtrafiken en prioriterad
fråga och förväntningarna är höga på att kollektivtrafiken kommer spela en
stor roll i ett hållbart serviceutbud. Kollektivtrafiken kan ha en stor betydelse
för att välja att bo på olika platser runt om på ön. Det efterfrågas en
förstärkning av trafiknätet men också en översyn kring behovet och vilka
reseströmmar som behöver uppdaterad prioritering. Även kostnaden lyfts i
samband med det.
Ett förslag som återkommande lyfts är utlokaliseringar av jobb och
servicefunktioner till landsbygden för att stärka nya platser och uppvisa en
viktig markering från politiken kring landsbygdssäkringen.
Synpunkterna kring utlokalisering nämns gärna i samband med tillgången till
fiber och vilka möjligheter det skapar. Överlag ses digitaliseringen även här
som en del i lösningen kring ett hållbart serviceutbud.
Utöver de redan nämna röda trådarna finns flera konkreta idéer och tankar
som också bör tas i beaktande i framtagandet av strategin. Det finns en
förståelse för de ekonomiska utmaningarna och att det kommer behövs
lösningar för att skapa ett hållbart serviceutbud men det blir ändå tydligt att det
som ligger närmast avsändaren inte ska försämras eller förändras.
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Sammanfattning synpunkter från de öppna mötena
Sju öppna möten har genomförts på ön, och de orter som besöktes var
Vamlingbo, Visby, Klintehamn, Roma, Slite, Hemse och Fårösund, där det
diskuterades kring de utmaningar som Gotland står inför när en strategi ska
formas gällande framtidens serviceutbud. Det har varit många givande
diskussioner, och många bra tankar, funderingar och åsikter har delgivits
Region Gotland. Med på dessa möten har det varit både tjänstemän och
politiker, och omkring 700 medborgare har Region deltagit vid mötena.
För det första går det konstatera att det finns ett uppdämt behov att träffa
Region Gotland och få chansen att ställa frågor, prata och diskutera lokala
frågor. Det behovet bör fångas upp och tas till vara på genom liknande
återkommande öppna möten.
Synpunkter och frågorna som kom upp berörde i mångt och mycket samma
teman som de yttranden som inkommit som berörs ovan. Det handlade främst
om:
• Tillgången till bostäder och bostadsbyggande, framförallt hyresrätter
• Bygglov
• Förskola och grundskola
• Vård och omsorg
• Bibliotek
Utöver de punkterna så var än mer lokala frågor naturligt högt upp på agendan.
Till exempel så handlade det både i Klintehamn och Slite om respektive hamn
medan det i Roma fanns många badfrågor. I Hemse efterfrågades en
översiktplan medan i Fårösund var vatten och avlopp några av
diskussionsämnena. I Vamlingbo hoppades många att det lokala engagemanget
skulle tas till vara medan det i Visby fanns en oro kring vattenbristen när fler
vill bo i Visby.
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Sammanställning och analys av remissvar gällande
RS 2012/439 - Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Hur överensstämmer de i remissunderlaget redovisade
förutsättningarna och utmaningarna med nämndens bild av dito?

Samtliga nämnder instämmer och delar i huvudsak den bild som rapporten redovisar samt
vikten av att långsiktigt kunna balansera tillgänglighet till service, kvalitet samt kostnader i
syfte att säkra en positiv hållbar utveckling över hela Gotland.
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) tar upp erfarenheter från tidigare
översyner som är viktiga i det fortsatta arbetet där BUN genom avvecklade
enheter fått pedagogiska vinster och lättare med rekryteringen, men också
ökade kostnader för skolskjutsar. BUN menar också att standardkostnader är
en teoretisk modell som inte fångar upp Gotlands särart som ö och
landsbygdskommun.
Byggnadsnämnden (BN) pekar ut en effektivare kollektivtrafik och
digitalisering som de områden där tydliga insatser kan möjliggöra en fortsatt
tillgänglig och levande landsbygd. BN önskar även att en slutgiltig strategi
berör den samhällsservice som samhällsbyggnadsförvaltningen utför och
betonar behovet av strategisk planering och lokalisering för
samhällsfunktioner.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) tar upp att ö-läget försvårar
att finna lösningar över kommungränser och påpekar att det krävs extra energi
kring samverkan med andra aktörer.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSN) belyser ö-läget särskilt där ett
akutsjukhus krävs trots en ringa befolkning och med det krävs en större bredd
och fler specialiteter. Därför kan inte heller hälso- och sjukvårdens kostnader
jämföras med andra landsting på ett relevant sätt. HSN påpekar att de saknar
folktandvården i serviceutbudet som redovisas i rapporten.
Kultur och fritidsförvaltningen (KFF) pekar på att nämnden ger stöd till det
lokala föreningslivet som är av stor betydelse gällande serviceutbudet i de olika
socknarna vilket kan vara avgörande för hur serviceutbudet uppfattas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) – se svar från BN.
Socialförvaltningen (SON) trycker på vikten av behovet av
kompetensförsörjning kontra rekryteringssvårigheter samt bostäder i
Visbyområdet.
Tekniska nämnden (TN) saknar några av sina verksamheter som påverkar
serviceutbudet såsom återvinning, vatten- och avfallsområdet samt en
ekonomisk analys av kollektivtrafiken.
På vilket sätt skulle nämnden kunna använda underlaget för att
effektivisera servicen och minska utbudet i riktning mot
kostnadsnivåerna hos jämförbara kommuner/landsting (i den
mån servicen/verksamheten är dyrare än hos jämförbara
kommuner/landsting)?

Flera nämnder påpekar att mycket i faktaunderlaget redan är känt sedan tidigare men att
det skapar en ny helhetssyn som är viktig i det kommande arbetet. Det är tydligt att
förväntningarna på strategin är höga och att den måste bli tillräckligt skarp för att kunna
skapa förändring och ha tillräcklig tyngd. Vissa tendenser finns dock kring att ifrågasätta
underlaget då det ej berör nämndernas samtliga verksamheter som ryms inom serviceutbudet
eller att det på en del verksamheter saknas full ekonomisk analys.
BUN konstaterar att utbudsminskningar inte är realistisk då verksamheterna till
största del är lagstadgade, däremot öppnar de för att minska på antalet
utbudspunkter och driva större enheter. När strategin beslutas och om den är
tillräckligt tydlig kan den underlätta nämndens arbete.
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Rapporten tar inte upp den myndighetsservice som ligger under BN så därför
har de svårt att svara. Däremot ser de att de genomfört lyckade försök med att
bemanna upp drop-inverksamheten i Hemse som också lett till ett mindre
tryck kundmottagningen i Visby. Nämnden anser att deras verksamheter ska
finnas representerade utanför Visby.
Enligt GVN är de fakta som presenteras i underlaget redan kända men det ger
ändå en bredare bild av regionen som helhet vilket är betydelsefullt. När
strategin beslutas och om den är tillräckligt tydlig kan den underlätta nämndens
arbete.
HSN har tidigare gjort en egen utredning, ”Struktur 2015”, och det nya
underlaget påvisar inga direkta effektiviseringsmöjligheter som inte redan
beaktats.
För KFN är underlaget viktigt för att se helheten och skapar en möjlighet till
effektiviseringar över nämndgränserna. Om till exempel skolutbudet föreslås
förändras måste KFN se över sina verksamheter såsom bibliotek och
ungdomsgårdar.
Underlaget konstaterar att det finns ett överutbud av ishallar och simhallar som
dessutom är felplacerade behovsmässigt. KFN föreslår t.ex. att ett nytt badhus
ska byggas i Visby utifrån tillgänglighet och kvalitet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) – se BN.
Äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning som SON
ansvarar för har redan låga kostnader jämfört med andra kommuner/landsting.
Individ- och familjeomsorgen har under åren effektiviserat genom centralisera
kontor.
Underlaget är intressant för TN, bland annat för avfallsplaneringen och
strategin kan vara vägledande i framtiden. Kollektivtrafiken får stort fokus i
rapporten men TN saknar fakta och ekonomisk analys. Den kommande
upphandlingen av kollektivtrafik ska ge ett mer flexibelt avtal som ska
möjliggöra en anpassning av kollektivtrafiken utifrån serviceutbudet. TN ser
inte upphandlingen som en del av serviceutbudet utan tänker att
kollektivtrafiken ska följa efter.
TN nämner också att större enheter skulle kunna medföra minskade kostnader
och stordriftsfördelar avseende fastighetsdrift.
Hur vill nämnden definiera begreppet ”skälig tillgänglighet i tid”
för de i underlaget redovisade serviceslagen/verksamheterna som
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nämnden ansvarar för (med utgångspunkt i jämförelser med
jämförbara kommuner/landsting där så är möjligt)?

De flesta av nämnderna avstår från att definiera skälig tillgänglighet i tid utan väljer istället
att göra bedömningen att dagens tidsavstånd är rimlig när det gäller avstånd med bil.
Kollektivtrafiken lyfts som en stor utvecklingsmöjlighet för skälig tillgänglighet.
BUN har idag ett beslut på att restiden i fordon till respektive från skolan ska
vara högst 60 min och att restiden ska endast i undantagsfall överstiga 45
minuter för förskoleklass – åk 6. Det är en rimlig kompromiss enligt BUN men
de håller inte med rapportens bedömning att en resväg om 45 minuter med bil
är att anse som god tillgänglighet.
BUN pekar särskilt ut förskolan som ett serviceutbud där avstånden inte får
vara för stora.
BN har inte inkommit med svar.
GVN definierar inte skälig tillgänglighet utan väljer att peka på att en väl
fungerande kollektivtrafik är av yttersta vikt för tillgängligheten till de olika
verksamheterna.
HSN bedömer att dagens tidsavstånd till vårdcentraler är rimliga utifrån att för
de allra flest besöks de relativt sällan men för patienter med frekventa behov av
vårdkontakt kan resorna upplevas som tidsödande och kostnadskrävande. För
dem finns behov av decentraliserade trygghetspunkter.
HSN lyfter även digitalisering som en ny förutsättning för effektivisering, både
för patient och HSN.
KFN menar att när deras verksamhet är tillräckligt attraktiv så är brukarna
benägna att ta sig längre sträckor och skälig tid är individuell bedömning. Att
ha en fungerande och god kollektivtrafik är av stor vikt då brukare av KFNs
verksamhet ofta ej har körkort eller bil.
MHN påpekar att det inte gjorts några jämförelser för deras verksamheter men
gör bedömningen att deras bemannade kundmottagning och avstånd till den är
av mindre betydelse gällande den upplevda servicen från regionen.
Utifrån dagens läge menar SON har deras verksamheter nås inom rimlig tid
med bil men att en viktig tidsaspekt är hur anhöriga kan färdas dit med
kollektivtrafik.
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TN berör inte frågan kring skälighet i tid, däremot påpekar de att det nu görs
en förstudie kring effektivare samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar.

Kan nämnden redovisa några konkreta förslag till förändringar i
servicens/verksamhetens geografiska struktur mot bakgrund av
underlaget eller tidigare utredningar?

BUN har ett pågående förändringsarbete utifrån tidigare beslut i RF gällande
förskolor. För grundskolan inväntar BUN beslut om servicestrategin för att ha
den som handledning. Ett konkret exempel kring nytt sätt att samla
verksamheter är Eskelhem, där förskola, fritidshem och grundskola F-3 i en
enhet och där klass 4-6 flyttats till Västerhejde skola. Här ser man
kvalitetsförbättringar och besparingar.
BN tar upp Bygglovsbussar som ett förslag som skulle kunna prövas för att
sprida deras verksamhet geografiskt. Även digitalisering och E-tjänster ses som
en kommande förändring.
Inga förslag från GVN, de fortsätter sitt redan pågående arbete och tar fram
förslag efterhand utifrån de styrningar regionfullmäktige tidigare beslutat om.
De beskrivna förhållandena i underlag är väl kända för HSN och har arbetat
med förändringar utifrån det kring till exempel folktandvården och
omorganisering av vårdcentraler. De redovisar inga nya förslag men menar att
urbaniseringen kan leda till att resurserna för ambulanssjukvården behöver
utökas för att inte ha för långa responstider.
KFN har tidigare gjort besparingar utifrån en geografisk bedömning och har
ett ständig ifrågasättande av verksamheter för att inte fastna i ett bevarande
som inte hänger med i tiden och följer medborgarnas behov.
MHN – se svar från BN.
SON har en försörjningsplan för att kunna följa och möta behov framåt och i
dagsläget ser de att nybyggnation bör ske i Visbyområdet.
För TN kan strategin bli vägledande för de avfallstjänster som erbjuds.
Närtrafiken är också något som getts i uppdrag till teknikförvaltningen att ses
över.
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Vad ser nämnden för möjligheter till synergier/samverkan över
gränssnitten mellan andra nämnders verksamheter?

Utifrån svaren finns en tydlig önskan om mer samverkan över gränssnitten och att nya
samverkansformer måste prövas. Verksamheter har påverkan på varandra över nämnderna
vilket skapar möjligheter för positiva synergier.
BUN redovisar flertalet möjligheter till samverkan där de bland annat nämner
att en mer samordnad kollektivtrafik, att skollokaler bör nyttjas mer på ”icke
skoltid” och att det borde utredas kring samordnad servicetjänst (mat, städ,
fastighetsskötsel) för verksamheter på landsbygden.
BN ser möjligheter till större samverkan med MHN för att effektivisera och
tillgängliggöra samhällsbyggnadsförvaltningens service.
GVN föreslår utöver de förslag BUN redovisar även en samordnad
förmedlingstjänst av vikarier och ett mer utvecklat ledningsstöd till skolledare.
Enligt HSN kan samverkan med SON förbättras ytterligare genom
formaliserade vårdplaneringar på sjukhus och i hemmet. De tar även upp
möjligheterna som kommer med digitaliseringen.
KFNs verksamheter är starkt sammankopplade med andra nämnders utbud så
därför måste samverkan över gränssnitten stärkas vid eventuella förändringar
på serviceutbudet.
MHN – se svar från BN.
SON lyfter behovet av samverkan när serviceutbudet förändras då hemtjänsten
kan få ökade kostnader för ledsagning om avstånden till exempelvis vårdcentral
ökar. De flesta av SONs verksamheter är beroende av samverkan med HSN
och framför allt närhet till just vårdcentraler.
TN svarar inte specifikt på remissfrågan kring samverkan med andra nämnder.
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Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder/Hållbara Gotland, till projekt
”Innovationsmiljö Gotland”
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar regionalfondsprojektet Innovationsmiljö Gotland
(projektägare Science Park Gotland) med 25 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 2 163 425 kronor varav 615 875 kronor ur 2017 års
anslag, 792 525 kronor ur 2018 års anslag och 626 350 kronor ur 2019 års anslag
för Hållbara Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) och 128
675 kronor ur 2019 års ordinarie anslag ordinarie anslag för regionala
tillväxtåtgärder (anslag 1:1).

•

Beslutet avser perioden 2017-04-01 – 2019-12-31

Behovsanalys

Gotland har idag få mötesplatser för öppna innovationsprocesser. Avsaknaden av
strukturer och ett forum för samverkan leder till att gotländska företag fortsätter att
ha en låg innovationsutveckling och att de inte vågar satsa på nya digitala produkter.
Det leder i sin tur till låg lönsamhet, låg attraktionskraft, att företagen förlorar
attraktions- och konkurrenskraft och låg tillväxt.
Innovationsmiljö Gotland syftar till att arbeta med flera av de utmaningar som
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 lyfter kring utveckling av innovationssystem
och innovationsmiljöer. Det bemöter även målen inom insatsområde 1 och 2, i den
Regional Digital Agenda för Gotland kring digitalt stött företagande och ökad ITkompetens på Gotland.
Syfte
Det grundläggande skälet till att genomföra projektet är att regionens små och
medelstora företag har en identifierad låg innovationsutveckling vilket försvårar deras
möjligheter att erbjuda och möta marknadens krav och den digitala
samhällsvecklingen. Det finns också ett behov av att öka attraktiviteten för företag
att bedriva utvecklingsverksamhet på Gotland. Projektet kommer även bidra till ökad
tillgång till kvalificerad IT-kompetens och stärkt attraktionskraft.
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Projektet kommer stärka samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor
på Gotland. Genom olika arenor för interaktion kommer idéer kunna fångas upp och
utvecklas på ett bättre sätt.
Mål
Det övergripande målet är att stärka den regionala konkurrenskraften, FoU och
tillväxt hos små och medelstora företag på Gotland genom öppna
innovationsprocesser, digitalt entreprenörskap och samverkan regional, nationellt
och internationellt.
Projektmålet är att etablera en plattform för digitalt stött företagande och
innovationsutveckling på hela Gotland genom samverkan mellan företag, akademin
och offentlig sektor.
Projektet har tre målområden som adresserar både samhälls- och affärsutmaningar;
Öppen innovation, Prototyputveckling samt Internationalisering och talangattaktion.
Delmålen för respektive område är:

Öppen innovation

Små och medelstora företag på Gotland har:
• Deltagit i någon/några av de öppna innovationsprocesser som anordnas
inom projektet,
• Fått en plattform för digitalt stött företagande och innovationsutveckling,
• Fått verktyg för att satsa på innovationsutveckling och FoU.

Prototyputveckling

Små och medelstora företag på Gotland har:
• fått stöd för att utveckla idéer till digitala prototyper,
• testat och validera sina prototyper mot marknaden.

Internationalisering och talangattraktion

Små och medelstora företag på Gotland har:
• fått verktyg, kunskap och nätverk för att nå och etablera sig på nya
marknader,
• fått kunskap om och förbättrad omvärldsbevakning om digitala produkter
och innovationer,
• fått möjligheter att testa idéer och att möta företag från andra länder på en
gemensam arena.
Inom varje målområde planeras aktiviteter i form av seminarier, workshops,
kundtester och studiebesök riktad till det regionala näringslivet.
Horisontella perspektiv

Projektet ämnar verka över hela Gotland och kommer aktivt arbeta med att inkludera
nyanlända, kvinnor och män, studenter från universitetet etc.
Genomförande

Projektet kommer samverka med nationella aktörer så som SISP (Swedish Incubators
and Science Parks). Regionala aktörer i andra regioner tex Science Park Kalmar och
Science Park Jönköping, Uppsala universitet, offentlig sektor på Gotland, små och
medelstora företag etc. Projektet har ett antal större aktiviteter som alla syftar till
ökad innovationsgrad på Gotland. Aktiviteterna innefattar bland annat Hackathons,
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Tech Meetup Gotland, Techmeet up Almedalen, Techfest Baltic, läranderesor samt
prototyputveckling.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-04-01—2019-12-31

Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Resor och logi
Lokalkostnader
Indirekta kostnader
Övriga kostnader
Avgår projektintäkter
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, Hållbara Gotland
Region Gotland, anslag 1:1
Tillväxtverket, Hållbara Gotland
Regionalfondsmedel
Summa finansiering

2017
2018
2019
Totalt
730 000
974 000
974 000 2 678 000
1 244 000 1 610 000 1 610 000 4 464 000
200 000
250 000
250 000
700 000
87 500
87 500
87 500
262 500
109 500
146 100
146 100
401 700
112 500
252 500
252 500
617 500
-20 000 -150 000 -300 000 -470 000
2 463 500 3 170 100 3 020 100 8 653 700
615 875
792 525
626 350
0
0
128 675
615 875
792 525
755 025
1 231 750 1 585 050 1 510 050
2 463 500 3 170 100 3 020 100

2 034 750
128 675
2 163 425
4 326 850
8 653 700

Bedömning

Innovationsmiljö Gotland syftar till att öka innovationsgraden på Gotland och då främst
genom digitalisering. Detta ligger väl i linje med de utmaningar som lyfts i
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och Regional Digital Agenda för Gotland liksom
programmet Hållbara Gotland. Genom projektet kommer samverkan mellan
näringsliv, akademi och det offentliga stärkas och på så sätt även den regionala
konkurrenskraften.
Science Park Gotland har tidigare genomfört förstudier som visar på att det finns en
efterfrågan och ett behov av en mötesplats för där innovationsutveckling främjas.
Genom projekt kommer Gotland få den efterfrågade noden för innovation och
digitalisering som kommer kunna skapa nya strukturer och efter ett starkt varumärke
och nätverk.
Genom Tech meetup Almedalen och Tech fest Baltic kommer Gotland stärka sitt
varumärke som en intressant plats för startups och digitala aktörer.
Motivering till beslut

Region Gotland är i grunden positiva till medfinansiering av projekt som ansöker
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Att stärka
innovationsutvecklingen på Gotland är något som ligger i linje med Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020 och den Regionala Digitala Agendan för Gotland och även i
linje med omställningsuppdraget Hållbara Gotland, varför det är naturligt att medel
från Hållbara Gotland-anslag används som medfinansiering såväl nationellt
(Tillväxtverket) som regional (Region Gotland).
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Övrigt

Förutsättning för medfinansiering är att projektansökan prioriteras av
strukturfondspartnerskapet 20-21 juni.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Science Park Gotland
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Underlag för prioritering
Innovationsmiljö Gotland
Sökande organisation
Programområde
Ärende ID
Ansökningsomgång
Insatsområde
Investeringsprioritering
Typ av projekt
Projektperiod
Målgrupp
Län som omfattas av projektets
verksamhet
Kommuner som omfattas av
projektets verksamhet
Sökt EU-medel
Offentlig medfinansiering
Privat medfinansiering
Total projektbudget
Handläggare

Science Park Gotland
Småland och Öarna
20201360
2017:1
Att öka tillgången till, användningen av och
kvaliteten på IKT
Stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, elärande, e-integration, e-kultur och e-hälsovård
Projekt
2017-04-01 – 2019-12-31
Små och medelstora företag
Gotland
Gotland
4 326 850
4 326 850
0
8 653 700
Ida Elsing

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Det övergripande målet är att stärka den regionala konkurrenskraften, FoU och tillväxt hos små
och medelstora företag på Gotland genom öppna innovationsprocesser, digitalt entreprenörskap
och samverkan - regional, nationellt och internationellt. Målet är knutet till regionala, nationella
och europeiska styrdokument för tillväxt och digitala agendor för motsvarande nivåer.
Projektmålet är att etablera en plattform för digitalt stött företagande och innovationsutveckling
på hela Gotland genom samverkan mellan företag, akademin och offentlig sektor. Projektet har
tre målområden som adresserar både samhälls- och affärsutmaningar. Öppen innovation,
Prototyputveckling samt Internationalisering och talangattraktion. Varje målområde har ett
antal delmål och aktiviteter form av seminarier, workshops och rådgivning riktad till det
regionala näringslivet, akademin och offentlig sektor vilka alla är kopplade till projektmålet.
Förväntat resultat vid projektavslut är att små och medelstora företag på Gotland har fått en
plattform för innovationsprocesser, prototyputveckling och internationalisering. Förväntat
resultat på lång sikt är att det finns en etablerad regional samverkansplattform för företagens
innovationsutveckling genom öppna innovationsprocesser som fortsätter att stödja, stimulera
och ha ett mervärde för gotländska företag och regional, nationell och europeisk tillväxt.
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Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Projektet stämmer väl överens med programmets insatsområde 2, "Att öka tillgången till,
användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknologi (IKT)".
Projektet ligger också i linje med investeringsprioriteringen "Att stärka IKT-tillämpningar för eförvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsa" samt det särskilda målet om att fler
digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten till privat och offentlig service.
Tillväxtverket har bedömt att projektet är förenligt med tillämpliga nationella och
gemenskapsrättsliga bestämmelser, samt uppfyller obligatoriska urvalskriterier och principer
för projekturval.

Förutsättningar för stöd
Särskilda villkor
Stödmottagaren ska vid rapportering lämna in ansökan om utbetalning och lägesrapport. Första
ansökan om utbetalning och lägesrapport skall inkomma senast 2017-09-30 och omfatta tiden
från projektstart till och med 2017-07-31. Följande ansökningar om utbetalning och
lägesrapport skall inkomma enligt upprättad plan som Tillväxtverket meddelar. Sista ansökan
om utbetalning samt lägesrapport ska lämnas in senast 2019-12-31. En slutrapport för projektet
ska lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd. Krav på rapportering anges i
Tillväxtverkets handbok.
Stödmottagaren ska följa lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). I enlighet med 13 § i
förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag så
utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i projektet, i aktiviteterna
Prototyputveckling och Hackathons, ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352,
24.12.2013, s. 1-8).
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets
handbok, hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive
räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan,
kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person till
fram till den 31 december 10 år efter att stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning.
Detta projekt har beviljats förskott med 400 000 kr och handläggs i enlighet med de krav som
framgår av Tillväxtverkets handbok.
Följande förenklade redovisningsalternativ ska tillämpas i projektet. För kostnadsslaget
Schablonsatser tillämpas 15 § p 1.b) Tillväxtverkets föreskrifter (schablonsats för indirekta
utgifter) varvid en schablonsats på 15 % ska tillämpas. För kostnadsslaget Schablonsatser
tillämpas 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter (schablonsats för sociala avgifter mm) varvid en
schablonsats på 42,68 % ska tillämpas. De kostnader som omfattas av schablonen framgår av
Tillväxtverkets Handbok. Kostnader under övriga kostnadsslag ska redovisas som faktiska
kostnader.
En förutsättning för att bedriva projektet är att det kommer att finnas erforderlig beslutad
nationell medfinansiering inom hela projektperioden
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Urvalskriterier
0 = ej uppfylld
1 = Godkänd
2 = Väl Godkänd
3 = Mycket Väl Godkänd

Obligatoriska urvalskriterier*
*Kriterier som ska vara uppfyllda för att en projektansökan ska lämnas vidare för prioritering
0

Samordning med andra strategier och program
Överlevnad och långsiktighet
Näringslivets medverkan
Förnyelse och utveckling
Horisontella urvalskriterier

1
1
1
1
1
1

2

3

2

3

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 6
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Projekt-PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Projekt har sin grund i det regionala tillväxtarbetet inom ramen för Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020 och ligger i linje med Regionala Digitala Agendan för Gotland 2015-2020. Agendan
innehåller en handlingsplan för hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara på Gotland och
den beskriver hur tillväxt och utveckling ska ske genom dialog, öppenhet och samverkan. Både
Tillväxtprogrammet och den Regionala Digitala agendan har förankrats med regionala aktörer
genom hearings och arbetsgrupper.
Företagens möjligheter till innovationsprocesser, tillväxtvilja och satsningar på FoU lyfts fram
under ett av de sju strategiska områden som den RDA för Gotland har identifierat - Digitalt stött
företagande. Aktiviteterna i projektet kommer därför att fokusera på att stimulera och
underlätta öppna innovationsprocesser och digitala lösningar.
De grundläggande förutsättningarna för att skapa tillväxt och en innovativ miljö är att öka
företagens kapacitet att leda och initiera hållbar produkt-och prototyputveckling samt att stärka
och stödja samverkan som verktyg såväl mellan företagen som mellan företag och andra aktörer.
Det förväntas även leda till effektivare produktion samt nya produkter och tjänster som
företagen kan nå nya marknader med.
Det grundläggande skälet till att genomföra projektet är att regionens små och medelstora
företag har en identifierad låg innovationsutveckling vilket försvårar deras möjligheter att
erbjuda och möta marknadens krav och den digitala samhällsvecklingen. Det slås också fast av
Peter Larssons rapport Hållbara Gotland, RDA för Gotland och den förstudie som SPG genomfört.
Det finns också ett behov av att öka attraktiviteten för företag att bedriva
utvecklingsverksamhet på Gotland.
Orsaker som ligger till grund för den låga innovationsutvecklingen är att det saknas strukturer
och ett forum för samverkan som skapar ett mervärde för företagen genom att erbjuda
prototyputveckling och satsningar på öppen innovation där små, medelstora och stora företag
och andra aktörer kan mötas.
Följderna blir att gotländska företag fortsätter att ha en låg innovationsutveckling och att de inte
vågar satsa på nya digitala produkter. Det leder i sin tur till låg lönsamhet, låg attraktionskraft,
att företagen förlorar attraktions- och konkurrenskraft och låg tillväxt.
Hösten 2016 färdigställdes en förstudie av SPG avseende Digitalisering och från 2014 finns en
rapport om Arena för öppen innovation. Slutsatserna från förstudien och rapporten visar att det
finns en bred efterfrågan och ett behov av att skapa en mötesplats för företag på Gotland för att
främja innovationsutveckling och innovationsprocesser. Anledningen till att rapporten om en
arena för öppen innovation inte togs vidare 2014 var brist på finansiering. Istället genomfördes
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ett mindre projekt i öppen innovation för att testa metod och verktyg. Erfarenheterna från den
testen ligger också till grund för den här ansökan.
Ansökan syftar t. att genom efterfrågade aktiviteter, kommunikation, löpande uppföljning och
ett nära samarbete med företagen, akademin och det offentliga skapa grunden för en långsiktig
struktur i form av en plattform som är till stor nytta för innovationsutveckling i enskilda företag
över hela Gotland.
SPG bedriver idag en mindre inkubatorverksamhet som inte inkluderar mötesplatser och event
som stödjer öppen innovation eller utv. av nya digitala prod. Aktiviteterna i projektet kommer
bredda SPG verksamhet och nå en större grupp företag än idag.
Projektaktiviteterna kommer att verka för ett jämställt näringsliv & ha ett
jämställdhetsperspektiv på innovation och företagsutveckling. Inbjudan till projektets
aktiviteter och info på hemsidan kommer att vara på svenska och engelska för att öka antalet
deltagare med annat etniskt ursprung. Nyanlända gotländska deltagare inom Korta vägen el.
annan företagsutveckling kommer då att bjudas in. Ju fler perspektiv som finns representerade
vid idéutv & innovationsprocesser, desto bättre resultat.

Omvärld och samverkan
Genom branschorganisationen SISP, Swedish Incubators and Science Parks, deltar Science Park
Gotland i ett erfarenhetsutbyte med andra inkubatorer och Science Parks i Sverige och tar
löpande del av satsningar i andra delar av landet. Science Park Gotland har genom flytt till
campus möjliggjort ett närmare samarbete med Uppsala Universitet. Science Park Gotland har
som målsättning att stärka detta samarbete och i samband med Uppsala Universitetet Campus
Gotlands satsning på DIG, digital innovation Gotland, finns förutsättningar för ett större fokus på
entreprenörskap samt förnyelse av befintliga företag i hela regionen.
Science Park Jönköping driver projektet Innovation Runway som är ett samverkansprojekt
mellan Science Park Jönköping, Almi och Jönköping University och med målet att öka
innovationskraften i befintliga företag i Jönköpingsregionen. SPG som befinner sig i
startgroparna för en fördjupad regional trippel helix samverkan kommer att följa arbetet som
görs i Jönköping och projektet kommer även att besöka dem för erfarenhetsutbyte samt hitta
möjliga synergier projekten emellan.
Inom ramen för Hållbara Gotland kommer fler projekt att genomföras under perioden fram till
2020. Det kommer därför att ske återkommande avstämningar mellan företrädare för projektet
och företrädare för Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, Almi Företagspartner Gotland
samt de andra projekten för att finna synergieffekter och för att undvika dubblering men även
för erfarenhetsutbyte och ev. samverkan dem emellan.
Ett projekt som det redan är planerat att samverkan kommer att ske med är Central Baltic Game
Camp som finansieras av Interreg Central Baltic Programme 2014-2020. Projektet är ett
samarbete mellan Sverige, Finland, Estland och Lettland och löper från 2016- 2020. Som en del
av Central Baltic Game Camp anordnas just Game Camps i de fyra medverkande länderna för att
facilitera, stödja utvecklingen och uppstarten av gränsöverskridande spelföretag. Det sista Game
Campet kommer att hållas på Gotland under våren 2019. För att skapa en ännu större
samlingsplats och skapa möjligheter till synergier och möten mellan gotländska företag och
företag från Estland, Finland och Lettland kommer Innovationsmiljö Gotland att anordna det
årliga Tech Fest Baltic i anslutning till Game Campet.
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Projektet kommer att följa de riktlinjer som finns för stödmottagare när det kommer till att
synliggöra EU:s medverkan i projektet. Projektledarna har det löpande ansvaret för att allt
material är utmärkt korrekt och att det i all kommunikation framgår att projektet finansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Koppling till det regionala näringslivet
Projektet tar sin utgångspunkt i regionala styrdokument, strategier och handlingsplaner som
under framtagandet samlade ett stort antal personer från de olika delarna av det gotländska
näringslivet men också från akademien och offentlig sektor. Under 2016 genomfördes två
förstudier Digitalisering samt Besöksnäring och kultur. Båda förstudierna tittade närmare på de
inspel som det regionala näringslivet levererat, undersökte förutsättningarna och behovet hos
företagen av ett närmare samarbete mellan dem och akademi samt påbörja samverkan med
andra län och utvecklingsplatser. De föreslagna aktiviteterna i projektet har utarbetats i dialog
med företag och organisationer.
Förstudierna lyfter tre huvudsakliga punkter - Behovet av en förbättrad samverkan, Behov av
kompetensförsörjning entreprenörskap inom affärsutveckling och innovation samt
Globalisering och digitalisering. Därför behövs processer och strukturer som kan stödja
innovation, internationalisering, hållbarhetsutveckling och digitalisering av produkter och
tjänster. Det finns ett utryckt behov både för snabba konkreta insatser och mer långsiktiga
insatser kopplat till kompetensförsörjning och entreprenörskap på Gotland.
I dialog med företrädare för de andra initiativen inom Hållbara Gotland har blivit tydligt att det
regionala näringslivet behöver förbättrad samverkan för att kunna växa och utvecklas på ett
hållbart sätt. Intervjuer och stormöten som genomfördes inom förstudierna bekräftade
slutsatserna i den RDA för Gotland. Näringslivet uppger att behov av större mångfald på
arbetsmarknaden i form av fler aktörer och öka attraktionskraft för att locka fler personer och
företag med IT-kompetens till ön. I förlängningen av detta, talas det om behov av en större
profilering av Gotland som den digitala ön - att det digitala ekosystemet på ön med omnejd kan
utvecklas framför allt inom startup-området.
Samverkan med övriga projektägare inom Hållbara Gotland samt det regionala näringslivet är
avgörande för att lyckas med detta projekt. Möten mellan kompetenser, kulturer och
erfarenheter skapar de innovationer vi vill åt.
Almi företagspartner och SPG har ett nära samarbete och har kompletterande uppdrag där SPG
fokuserar på idéutvecklingsprocessen och Almi har finansieringsprodukter och rådgivning när
det är dags att ta produkt/tjänst till marknaden. Uppsala Universitet Campus Gotland och SPG
kommer att samverkan i insatser som har fokus på hållbar besöksnäring samt DIG (Digital
Innovation Gotland) som utvecklar digital kompetens på Gotland kopplat till akademin. Genom
att förstärka och fördjupa samarbetet mellan universitetet och SPG är målsättningen att hitta
formerna och etablera kulturen för att dra nytta av den forskning och omvärldsbevakning som
universitetet bidrar med för att utveckla det gotländska näringslivet. Några av de andra
initiativen inom Hållbara Gotland är Gotland Grönt Centrums projekt om livsmedelsförädling
där innovation är en central satsning samt Kulturarvsinkubator som genomförs av
Riksantikvarieämbetet och Uppsala Universitet. Deras målsättning är att utveckla en nationell
kulturarvsinkubator. I den processen kommer där SPG att bidrar med inkubatorprocessen som
är en del av den ordinarie uppdraget för SPG.
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De enskilda projekten kommer inte att vara en del av Innovationsmiljö Gotland. Däremot riktar
sig projekten till samma målgrupp- de små och medelstora företagen och aktiviteter som
planeras inom Innovationsmiljö Gotland ska och kan vara intressanta för företag som tar del av
de andra projektens aktiviteter. Tillsammans utgör det en stor möjlighet för det gotländska
näringslivet att förberedas och satsa på utveckling som ger tillväxt, föder nya innovationer och
som i förlängningen stödjer smart specialisering på Gotland.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektet genomförs inte i samverkan med parter utanför Sverige och har ingen transnationell
komponent som ska bidra till handlingsplanen och dess mål. Men det har varit viktigt att
projektet har ett flernivåperspektiv för att säkerställa att såväl företag som akademin och det
offentliga ska kunna ta del av aktiviteterna och att de senare kan ta del av och känna ett
ägarskap av projektets resultat. På mikronivå förväntas projektet bidra till konkurrenskraften
och hållbar tillväxt i Östersjöregionen, bland annat med anledning av det planerade samarbetet
och synergieffekterna med Central Baltic Game Camp som finansieras av Interreg Central Baltic
Programme 2014-2020, och i förlängningen målen med Europa 2020.

Mål och resultat
Mål
Det övergripande målet Det övergripande målet är att stärka den regionala konkurrenskraften,
FoU och tillväxt hos små och medelstora företag på Gotland genom öppna innovationsprocesser,
digitalt entreprenörskap och samverkan ¿ regional, nationellt och internationellt. Målet är
knutet till regionala, nationella och europeiska styrdokument för tillväxt och digitala agendor för
motsvarande nivåer.
Projektmålet är att etablera en plattform för digitalt stött företagande och innovationsutveckling
på hela Gotland genom samverkan mellan företag, akademin och offentlig sektor.
Delmål. Projektet har tre målområden som adresserar både samhälls- och affärsutmaningar. De
tre är - Öppen innovation, Prototyputveckling samt Internationalisering och talangattaktion.
Delmålen för respektive område är:
Öppen innovation
Små och medelstora företag på Gotland har:
1. deltagit i någon/några av de öppna innovationsprocesser som anordnas inom projektet,
2. fått en plattform för digitalt stött företagande och innovationsutveckling,
3. fått verktyg för att satsa på innovationsutveckling och FoU. Prototyputveckling Små och
medelstora företag på Gotland har:
4. fått stöd för att utveckla idéer till digitala prototyper,
5. testat och validera sina prototyper mot marknaden.
Internationalisering och talangattraktion
Små och medelstora företag på Gotland har:
6. fått verktyg, kunskap och nätverk för att nå och etablera sig på nya marknader,
7. fått kunskap om och förbättrad omvärldsbevakning om digitala produkter och innovationer,
8. fått möjligheter att testa idéer och att möta företag från andra länder på en gemensam arena.
Inom varje målområde planeras aktiviteter i form av seminarier, workshops, kundtester och
studiebesök riktad till det regionala näringslivet.
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Målgrupp(er)
Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag som vill utveckla eller som idag har
digitala produkter och/eller vill stärka sin innovationsprocess. De företag som på ett eller annat
sätt påverkas av eller ingår i något av de andra projekten inom ramen för Hållbara Gotland utgör
också en primär målgrupp för projektets aktiviteter.
Sekundär målgrupp är akademin, främst representerad av Uppsala Universitet, och det
offentliga vilka båda är viktiga aktörer för att nå målen i projektet. Även stora företag på Gotland
är en sekundär målgrupp för projektets aktiviteter och resultat samt för strategisk påverkan på
regional tillväxt. De stora företagen är viktiga aktörer för att driva digitalisering och
talangattraktion framåt. Grunden är att deras medverkan även sker utifrån deras behov för att
nå ömsesidig nytta som borgar för långsiktigheten i samarbetet/samverkan.

Förväntat resultat vid projektavslut
Små och medelstora företag på Gotland har 1. fått en plattform för innovationsprocesser,
prototyputveckling och internationalisering. 2. har i samverkan med akademin och det offentlig
fått höjd konkurrenskraft genom hållbar tillväxt- och innovationsvilja 3. har fått kunskap om hur
de kan bidra och stärka arbetet med smart specialisering på Gotland 4. i högre utsträckning än
innan påbörjat eller gjort investeringar i FoU-verksamhet.

Förväntade effekter på lång sikt
Det finns en etablerad regional samverkansplattform för företagens innovationsutveckling
genom öppna innovationsprocesser som fortsätter att stödja, stimulera och ha ett mervärde för
gotländska företag och regional, nationell och europeisk tillväxt.
En etablerad mötesplats för öppen innovation och prototyputveckling som stödjer och ger ett
upplevt mervärde till gotländska företag. De gotländska företagen har fått ökad smart,
specialiserad och hållbar tillväxt samt ökad konkurrenskraft. De är också i högre grad beredda
att bidra till utveckling av samverkan och av plattformen som verktyg. Det finns också en
förståelse hos företagen för de positiva effekterna av innovationsprocesser och att de resurser
som de satsar på innovation och digitalisering ökar lönsamhet. Det kommer i sin tur att bidra till
att företag även efter projektets slut kommer att använda och efterfråga det stöd SPG erbjuder i
form av innovationsprocesser, prototyputveckling och återkommande event som Hackatons och
Tech Meetups.
Projektet har bidragit till måluppfyllelse för den Regionala Digitala Agendan och det finns en
ökad och etablerad samverkan mellan de olika delarna inom Hållbara Gotland som i sin tur ger
förstärkt tillväxt regionalt.
Projektet bidrar till målen i Europa 2020 genom att erbjuda aktiviteter för ökad hållbar tillväxt
för alla. Målgrupperna för projektet har stöd, metoder och verktyg för att fortsätta utveckla
innovationer som ger ökad tillväxt och sysselsättning och som bygger på effektivare
resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan.
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Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektet ska organiseras så att det kan nå uppställda mål, ta tillvara lärdomar och skapa
långsiktiga effekter för deltagande företag, organisationer och för regionen som helhet. Det ska
ledas av den sökande organisationen, Science Park Gotland. SPG kommer att ansvara för att
projektet får de resurser och förutsättningar som krävs för att nå resultat. Projektägaren
ansvarar också för att projektet som helhet och dess aktiviteter följs upp och att lärdomar förs
tillbaka in i projektet och kommer deltagarna samt sekundär målgrupp till del.
En huvudprojektledare ska tillsättas på 60 % med uppgift att koordinera arbetet i de tre
målområdena, samt att förankra arbetet och initiera samarbeten och samverkan med regionala
aktörer. Projektledaren är även sammankallande för projektgruppen. Det kommer också att
rekryteras en delprojektledare som har ansvar för Tech Meetups och Tech Fest Baltic och
Almedalen. Utöver det kommer tjänsterna som rör kommunikation, ekonomi och uppföljning av
projektet samt externa experter till de planerade aktiviteterna att köpas in.
Kommunikatören ska ansvara för kommunikationen av projektets aktiviteter och resultat via
SPG hemsida, social media, tryckt kommunikation samt media i stort. Eftersom många av
företagen som är målgrupp för projektets aktiviteter kommer från branscher som inte tidigare
har varit i kontakt med en plattform för innovationsutveckling eller SPG läggs resurser på att nå
och engagera dessa företag. En projektadministratör /projektekonom kommer att ansvara för
administration, ekonomisk uppföljning och rapportering. Därtill kommer en extern utvärderare
att följa upp projektet löpande.
Det kommer att finnas en styrgrupp för projektet. Vid val av styrgruppsmedlemmar har SPG valt
att lägga fokus på kompetens, kön samt representation från aktörer som har intresse av, som har
särskilda kunskaper inom området eller som har behov av projektets resultat på ett strategiskt
och övergripande plan. I styrgruppen ska representanter från branschorganisation som ger
projektet nationell koppling, två små företag med erfarenhet av innovationsutveckling, ett stort
företag samt akademin och en offentlig aktör.
Styrgruppens ska ta strategiska beslut inom ramen för projektet och vara rådgivande till
projektledningen. Preliminär representation i styrgruppen. Magnus Lundin - SISP Johanna
Skantze - We are Laja Henrik Bergkvist - Pickit Jörgen Olofsson - Svenska Spel Representant Uppsala Universitet Campus Gotland Representant - Region Gotland.
Aktörer som också de har ett intresse av projektet kommer att samlas i en referensgrupp två
gånger på år för information och dialog om projektets utveckling. I referensgruppen återfinns
aktörer ur projektets primära målgrupp som utifrån sin dagliga verklighet i sina respektive
verksamheter ska fungera rådgivande till projektledningen.

Arbetssätt
Projektledaren ansvarar för den dagliga driften av projektet och stämmer av med styrgruppen.
Styrgruppen träffas fyra gånger per år. Vid mötena stäms budget och måluppfyllelsen av.
Projektet kommer också att återrapportera till styrelsen för SPG och ha en dialog med
referensgruppen.
Projektet ska ha en lättillgänglig och inviterande attityd som öppnar upp för likabehandling gav
de som deltar i projektets aktiviteter. Ett öppet förhållningsätt till multikulturell kompetens
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stärker företagens möjligheter till att öka sin innovationsförmåga och för att få kunskap om nya
marknader. Det är inte minst viktigt för att nå internationalisering och attraktionskraft.
Den externa kommunikationen kommer att ske via hemsidan och aktiviteter och vara utformad
så att den visar att aktiviteterna är öppna för alla oavsett kön eller bakgrund. Informationen
kommer även att vara på engelska för att nå nyföretagare som ännu är nybörjare i det svenska
språket.
För att säkerställa att projektaktiviteterna och dess resultat når ut till den primära målgruppen
och organisationer i den sekundära målgruppen kommer företrädare för projektet att delta och
medverka i andra aktörers arrangemang och sammanhang. Exempel på detta är Tillväxt
Gotlands event Företagardagen på Gotland och 92 möjligheter som är ett möte för alla socknar
på Gotland. Andra organisationer som Tillväxt Gotland, Svenskt näringsliv, Företagarna,
Gotlands förenade besöksnäring m.fl. kommer att erbjudas information från projektet vid något
av deras interna möten. Att utgå från behov och föreslå insats i form av exempelvis öppen
innovationsprocess, idé-generering och verifiering av idéer blir nyckeln till att skapa relevans
och mervärde för små och medelstora företag på Gotland.
Aktiviteterna genomförs enligt Lean startup-metodiken (inhyrda eller anställda) Till detta
kommer extern expertis att köpa in i form av gästtalare, utbildare, reklamtjänster, informatörer,
förändringsagenter etc. Detta krävs för att kunna ha aktiviteter av hög klass som attraherar och
ger inspiration för företagen på Gotland.
Deltagaravgifter kommer att tas ut för Prototyputveckling och Tech fest Baltic. Det sistnämnda
omfattar totalt tre arrangemang. Ett varje år. Det genererar en medfinansiering i projektet och
säkrar att projektet erbjuder och arrangerar efterfrågade aktiviteter. Det lägger också grunden
för framtida finansiering av plattformen och kommande Tech Fester.
Uppföljning och lärande kommer att ske löpande och vid varje aktivitet. En utvärderare kommer
att följa projektets kvalitativa utveckling och måluppfyllelse och vara ett bollplank till
projektledningen. Uppgiften inkluderar även hur de horisontella kriterierna bidrar till att nå
projektmålen.
Spridning av resultat ska ske genom kontinuerlig återrapportering såväl inom den egna
projektledningsgruppen, styrgruppen och referensgruppen som till de lokala intressenterna,
offentliga likväl som privata. Projektets aktiviteter och resultat ska också delges kollegor såväl
regionalt och nationellt som internationellt bland annat genom den nationella föreningen för
Science Parks - SISP. Lyfta fram goda exempel ska lyftas fram massmedia med fokus på lokala
medier till att börja med, samt genom nationella och internationella digitala forum.

Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Utvärdering och
lärande

För att så långt möjligt kvalitetssäkra
projektet kommer en kontinuerlig
uppföljning att göras under hela
projekttiden som inkluderar de
horisontella kriteriernas funktion. För
att just följa dem under hela

Sida 10 (16)

Tillväxtverket

Startdatum Slutdatum
2017-05-01 2019-12-31

Kostnad
240 000

version 1.0 160222

Aktivitet

Beskrivning

Startdatum Slutdatum

Kostnad

projektets löptid. Syftet är att få fram
underlag för att kunna göra eventuella
korrigeringar och styra inriktningen
av projektet. På så sätt kan den
löpande uppföljningen fungera som
ett instrument för lärande och
förbättringar av projektets
verksamhet. Ansvarig för
uppföljningen är utvärderaren
tillsammans med
huvudprojektledaren och
styrgruppen.
Prototyputveckling

Utveckla nya digitala produkter och
tjänster. Skapa digitala prototyper i
betatestläge. Ta Gotlands viktigaste
näringar ett steg vidare in i den
digitala transformationen. Steg 1:
Kontakt med idébärare. Steg 2:
Genomgång av Lean Startup-program
under 3-6 månader med
föreläsningar, eget utvecklingsarbete,
kundtester och inspirerande
mentorer och studiebesök. De bästa
koncepten, som fått någon slags
validering på marknaden, går vidare
till sista fasen. Steg 3:
Prototyputveckling där företagen får
professionellt IT-stöd och
programmeringshjälp för att utveckla
en beta av sin produkt eller tjänst. De
företag som går vidare till detta steg
får betala en deltagaravgift.

2017-05-01 2019-12-31

812 500

Projektledning

Huvudprojektledare har det övergripande ansvaret för aktiviteterna i
projektet. I projektet finansieras även
en projektledare för Tech fest Baltic.

2017-04-01 2019-12-31

2 438 000

Internationalisering
och talangattraktion

Att skapa ett attraktivt kluster bygger 2017-05-01 dels på företagen som finns i klustret
2019-12-31
och de organisationer som stödjer i
form av forskning och offentlig
verksamhet. Men det handlar också
om marknadsföring och att skapa
känslan och vibrationen av att detta är
ett spännande ställe att vara på som
folk vill komma och besöka och ta del

2 175 000
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Tech fest Baltic

Tech meetup
Almedalen
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av. Enligt Tendensors rapport om
varumärket Gotland så är en av
Gotlands svagaste attraktionsfaktorer:
Erbjuder goda möj-ligheter för
entreprenörer. Om Gotland har som
avsikt att vara en vital digital ö, så
måste den känslan både skapas och
förmedlas. Först då kommer
kompetens att lättare attraheras och
komma till Gotland och nya talanger
skapa nya företag
Förmedla känslan av Gotland som
spännande för startups och attrahera
kompetens till öns digitala aktörer.
Upphandla en projektledare som
genomför ett event i mindre skala
2017 för att sedan bygga vidare under
2018 och ha ett större event 2019 i
samband med CB Game Camp.
Projektledaren får till uppgift att göra
följande insatser. 1. Research och
benchmarking kring koncept. 2.
Marknadsundersökning kring lokala
och baltiska möjliga deltagare och
sponsorer. 3. Byggande av
organisation för eventet - lokalt och
virtuellt. 4. Genomförande av mindre
pilot år 1. 5. Genomgång av lärdomar
och förändringar av konceptet. 6.
Skapande av förnyat koncept. 7. Ny
införsäljning mot företag, deltagare
och eventuella sponsorer. 8.
Genomförande av större pilot år 2. 9.
Genomgång av lärdomar och
förandringar av konceptet. 10.
Skapande av förnyat koncept. 11. Ny
införsäljning mot företag, deltagare
och eventuella sponsorer. 12.
Genomförande av ett förhoppningsvis
fullskaligt evenemang år 3. Kostnader
för föreläsare, extern expertis, lokaler
samt resor och logi
Visa Gotland som kreativ plats genom
att arrangera en större meetup i
samarbete med startups på ön.
Gotland har möjlighet att förmedla en
stark startup-kultur som attraherar
kompetens och kunskapsintensiva
startups till ön. Nationell
marknadsföring. Kostnad för

2017-05-01 2019-12-31

1 492 500

2017-04-01 2019-12-31

457 500
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Tech meetup Gotland

föreläsare, lokaler, resor och logi samt
marknadsföring.
För att odla en stark startup-kultur
arrangeras fyra Tech Meetups på
Gotland per år i samarbete med lokala
startups för kompetensutveckling och
inspiration. Projektet möjliggör att
kunna bjuda in externa föreläsare.

2017-05-01 2019-12-31

225 000

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Kommunikation och information om
projektet och pågående aktiviteter
samt spridning av resultat. Till
målgrupperna och till andra
intressenter samt för inflöde av
deltagare till aktiviteterna.
Informationen presenteras främst via
hemsida och sociala medier. I
projektet finansieras en 50 % tjänst
med ansvar för kommunikation.

2017-04-01 2019-12-31

627 000

Avslutsarbete

Avslutande arbete med projektet. En
utvärdering genomförs under de tre
sista månaderna av projekttiden. Då
kommer projektet att summeras och
resultaten att beskrivas och
analyseras. Syftet är att se i vilken
utsträckning insatta projektresurser
har fått avsedda effekter genom att
sammanfatta projektets resultat och
slutsatser och stämma av dem mot de
uppsatta målen. Uppföljning
kostnader, slutrapportering av
insatser. Under projektet kommer en
efterfrågan på seminarier och
rådgivning att byggas upp. Under
avslutningsfasen sammanställs alla
erfarenheterna som har gjorts under
projektet så att slutsatser kan dras om
hur det fortsatta arbetet ska se ut. Hur
har de horisontella kriterierna
bidragit till att nå målen samt hur
verksamheten kan drivas vidare på en
mer kommersiell bas. En plan för hur
verksamheten utvecklas framåt
kommer att tas fram.

2019-09-01 2019-12-31

100 000

Öppna innovationer

Företagen på Gotland uttrycker ett
behov av ökat samspel och förbättrat
utbyte mellan organisationer. Inom
Öppna innovationer ska företagens

2017-05-01 2019-12-31

1 260 750
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Innovationsprocesser

Hackathons

Läranderesor till
andra
innovationsmiljöer

och organisationers behov inventeras.
Det sker tillsammans med övriga
projekt inom Hållbara Gotland.
Löpande och efter behov kommer
möten/ workshops att hållas för
målgruppen, både primär som
sekundär, där de ska få metoder,
förståelse och verktyg för kreativa
processer. Även ett större möte per år
kommer att arrangeras med externa
experter. Kostnader för externa
tjänster i form av facilitatorer och
experter.
4 events a 24-48 timmar per år där
SPG sammanför aktörer kring
utmaningar som har identifierats av
målgruppen. Ordet hackathon är en
nybildning på orden hacker och
maraton, där hack används i dess
betydelse av lekfull, utforskande
programmering. Företag av alla
storlekar och studenter från UUCG
möts. Under Hackatonen utbyts idéer,
skapas prototyper och nya
affärskoncept. Kostnader för lokaler,
material och extern expertis.
Besök hos utvald innovationsmiljö för
inspiration och lärande. Bland annat
Science Park Jönköping som bedriver
ett projekt om innovationsprocesser ¿
Innovation Runway. Kostnader för
resa och logi.

2017-05-01 2019-12-31

1 052 500

2017-05-01 2019-12-31

192 000

2017-05-01 2019-12-31

16 250

Projektet bekostar insatser som är riktade till enskilda företag
Ja
Kostnad: 1 000 000 kr

Aktiviteter av socialfondskaraktär
Nej
Kostnad:

Aktiviteter i projektet genomförs utanför det programområde som ansökan gäller, men
ska finansieras genom denna ansökan.
Nej
Kostnad:
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Indikatorer
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen
Namn
Antal organisationer som får stöd

Värde
1

Måttenhet
Organisationer

Kommentar

Resultatindikatorer i linje med specifika mål
Namn
Andel företag som använder
vissa IT-tjänster.

Värde
Nej

Måttenhet
Enhet inte
tillämplig

Kommentar

Budget
Kostnader
Kostnadsslag
2017
Personal
511 635
Extern sakkunskap
och externa
tjänster
1 244 000
Resor och logi
200 000
Investeringar
materiel och
externa lokaler
200 000
Schablonkostnader
327 865
Summa kostnader
2 483 500
Projektintäkter
Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)
20 000
Summa avgår
projektintäkter
20 000
Summa faktiska
kostnader
2 463 500
Bidrag annat än pengar

Summa bidrag i
annat än pengar
Summa totala
kostnader
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2018
682 647

2019
682 647

2020
0

Totalt
1 876 929

1 610 000
250 000

1 610 000
250 000

0
0

4 464 000
700 000

340 000
437 453
3 320 100

340 000
437 453
3 320 100

0
0
0

880 000
1 202 771
9 123 700

150 000

300 000

0

470 000

150 000

300 000

0

470 000

3 170 100

3 020 100

0

8 653 700

0
2 463 500

Tillväxtverket

3 170 100

3 020 100

0

8 653 700

version 1.0 160222

Medfinansiering
Finansiär
2017
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Tillväxtverket
615 875
Gotlands kommun
615 875
Gotlands kommun
0
Total offentlig
kontantfinansiering
1 231 750
Total offentlig
finansiering
1 231 750
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering

2018

2019

2020

Totalt

0
792 525
792 525
0

755 025
626 350
128 675

0
0
0

2 163 425
2 034 750
128 675

1 585 050

1 510 050

0

4 326 850

1 585 050

1 510 050

0

4 326 850

0

Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering

0
0

Stöd
Finansiering
EU-medel

2020
0

2019
1 510 050

2018
1 585 050

2017
1 231 750

Sammanställning
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
Stödandel (EU-medel) av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
Andel privat finansiering
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Totalt
4 326 850

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
0,00%

Änr

2017 -M- 1 4
REGION GOTLAND

Region

Gotland
Försättsblad för ansökan till Region Gotland om medfinansiering för
regionala tillväxtåtgärder avseende programmet "Hållbara Gotland"
Projektets namn:

Innovationsmiljö Gotland
Uppgifter om sökanden
Sökande:

Organisationsnummer:

Science Park Gotland

802419-5060

Postadress:

4298-9137

Postnummer och ortnamn:

Cramérgatan 3

621 57 Visby

Församling/socken:

Telefon och telefax:

Visby
E-post:

Arbetsställenummer
(CFAR):

0707471105
j Plusgiro / bankgiro / bankkonto:

viveka(®scienceparkgotland .se

5040-1314

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?
Observera att intyget från Skattemyndigheten ska
avse projektets verksamhet.

Ja

Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten
x

Projektperiod:

2017-05-01 -2019-12-31
Totalt belopp för projektet, kronor:

8853700
Sökt belopp EU-medel, kronor:

4426850

Sökt belopp från Region Gotland, kronor:

|

2213425
Annan medfinansiering, kronor;

2213425 (TW Hållbara Gotland)

Projektorganisation
Projektledare:
Science Park Gotland

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi:
Viveka Olai Stenberg

Telefon:
0707471105

Telefon:

E-post:

E-post:

vMeka@scienceparkgQtland.se

0707471105

viveka@scienceparkgotland.se

Kortfattad beskrivning av projektet (den inskickade ansökan till Tillväxtverket bifogas)

1(2)

Det övergripande målet är att stärka den regionala konkurrenskraften, FoU och tillväxt hos små och medelstora
företag på Gotland genom öppna innovationsprocesser, digitalt entreprenörskap och samverkan - regional,
nationellt och internationellt. Målet är knutet till regionala, nationella och europeiska styrdokument för tillväxt
och digitala agendor för motsvarande nivåer.
Projektmålet är att etablera en plattform för digitalt stött företagande och innovationsutveckling på hela Gotland
genom samverkan mellan företag, akademin och offentlig sektor.
Projektet har tre målområden som adresserar både samhälls- och affärsutmaningar. Öppen innovation,
Prototyputveckling samt Internationalisering och talangattraktion. Varje målområde har ett antal delmål och
aktiviteter form av seminarier, workshops och rådgivning riktad till det regionala näringslivet, akademin och
offentlig sektor vilka alla är kopplade till projektmålet.
Förväntat resultat vid projektavslut är att små och medelstora företag på Gotland har fått en plattform för
innovationsprocesser, prototyputveckling och internationalisering.
Förväntat resultat på lång sikt är att det finns en etablerad regional samverkansplattform för företagens
innovationsutveckling genom öppna innovationsprocesser som fortsätter att stödja, stimulera och ha ett mervärde
för gotländska företag och regional, nationell och europeisk tillväxt.

Underskrift av behörig firmatecknare

L^kc
\

Ort, datum
Visby, 20170418

Namnförtydligande
Lisa Hemph

2(2)

EUROPEISKA

^•
ir
Typ

EU-medel/favesteringar för tillväxt och
sysselsättning/Småland och Öama/2 Att Öka
tillgången till, användningen av och kvaliteten på
IKT

Sparad

2017-03-13

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

Innovationsmiljö Gotland

1.2 Datum för projektstart

2017-04-01

1.3 Datum för projektavslut

2020-03-3 1

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Gotland
Gotland
1.5 Typ av projekt

Projekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Nej

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats/innovationsmiljö där behov och idéer från olika delar av
samhället befruktar varandra till lösningar som skapar samhälls- och affärsnytta. Science Park Gotland ska
utveckla metod, verktyg och kontaktnät samt den nationella och internationella kopplingen till andra
innovationsmiljöer. Målsättningen är att SPG blir en innovationsresurs för hela regionen som möjliggör
möten mellan individer och organisationer som vill arbeta aktivt med innovations- och utvecklingsfrågor.
Följande insatser planeras i projektet:
l. Stimulera till utveckling och innovation genom att facilitera öppna innovationsprocesser. Bidra till samsyn
hos projektledarna i Hållbara Gotland kring hur ett innovativt klimat skapas genom gemensam
kompetensutveckling för att bli innovationsledare. Bjuda in till seminarium, workshops samt inspirerande
föreläsningar i triple helix-samverkan.

2. För att stimulera fler idébärare att gå från idé till digital prototyp vill SPG utveckla inkubatorn så att det
finns stöd för prototyputveckling. Företagen får professionellt IT-stöd och programmeringshjälp för att
utveckla en prototyp som kan valideras hos målgruppen.

2. Nätverk och talangattraktion. Förbättrad omvärldsbevakning och ökad internationalisering genom
nationella och internationella events som till exempel Tech meetup Almedalen samt Tech Fest Baltic. Bidra
till ökad attraktionskraft samt kompetensförsörjning för de gotländska it-bolagen.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

802419-6050

2.2 Organisationsnamn

Science Park Gotland

2.3 Juridisk form

Ideella föreningar

2.4 Organisationens postadress

Cramérgatan 3

2.5 Organisationens postnummer

621 57

2.6 Organisationens postort

Visby

2.7 Arbetsställenummer

4298-9137

2.8 Arbetsställenamn

Science Park Gotland

2.9 Besöksadress

Kaserngatan l

2.10 Postnummer

621 57

2.11 Postort

Visby

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
for projektets verksamhet?

Nej

2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Bankgiro

Ange nummer för valt betalningssätt

5040-1314

2.15 Kontaktperson
Namn

Lisa Hemph

Telefon

0765400301

E-post

lisa.hemph@scienceparkgotland.se

2.16 Projektledare
Namn
Telefon
E-post
2.17 Ekonomi
Namn

Viveka Olai Stenberg

Telefon

0707471105

E-post

viveka@scienceparkgotland.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

"Innovation börjar i kreativiteten och initiativförmågan hos den enskilda människan.
Innovationsprocesserna utvecklas i relationer och genom utbyte av information mellan individer, företag och
andra organisationer. Centralt i dessa relationer är ett ömsesidigt lärande om behov och efterfrågan, om
möjliga lösningar och hur dessa kan utvecklas och förbättras. Lärandet uppstår när människor och aktörer
möts och samverkar mellan kunskapsområden, organisationer, discipliner eller samhällssektorer.
Fysiska eller digitala mötesplatser samt goda incitament och processer för lärande både inom och mellan
individer och organisationer är därför en förutsättning för innovation." (Vinnova)
Under hösten 2016 genomförde SPG förstudier på områdena digitalisering och besöksnäring mot bakgrund
av Regeringens satsning på utveckling av näringslivet på Gotland. Förstudierna tog utgångspunkt i den
Regionala digitala agendan, rapporten Hållbara Gotland samt Regions Gotlands tillväxtprogram.
I de flesta dialoger under förstudiearbetet uttrycktes ett behov av ökat samspel, förbättrat utbyte och
förbättrad samverkan mellan aktörer för att kunna ta tillvara på möjligheter i en digitaliserad värld. På
Gotland finns många små och medelstora företag som förvisso är kreativa men som inte arbetar strukturerat
med utveckling och innovation. Slutsatsen blev att etablera en mötesplats/innovationsmiljö för odlandet av
den digitala ön samt facilitering av innovationsprocesser.
Föreningen SPG, med Uppsala Universitet Campus Gotland, Region Gotland samt ALM företagspartner
som medlemmar har som huvudsakligt uppdrag att bedriva inkubatorverksamhet. En förstudie genomfördes
under 2014 för att undersöka möjligheten till att etablera en arena för öppen innovation på Gotland och under
2015-2016 genomfördes ett projekt i öppen innovation. Öppen innovation är ett samlingsbegrepp för att
utbyta och utveckla idéer tillsammans med människor utanför den egna organisationen. Det kan till exempel
handla om kunder, återförsäljare, leverantörer och branschkollegor. Anledningen till att förstudien ej togs
vidare 2014 var brist på finansiering och istället genomfördes ett mindre projekt i öppen innovation för att
testa metod och verktyg. Ett lärorikt projekt med potential att utvecklas vidare. Att etablera en
innovationsmiljö på Gotland skulle utgöra en utvecklingsmöjlighet för hela regionen i form av både nationellt
och internationellt utbyte. Innovationsmiljön skulle arbeta med metod, verktyg och kontaktnät baserat på
öppna innovationsprocesser. I och med Hållbara Gotland finns nu förutsättningar för att kunna utveckla SPGs
verksamhet från inkubator till att också bli en innovationsresurs för organisationer i hela regionen. SPG har i
befintlig verksamhet verktyg för idéutveckling samt ett brett nätverk av kompetens från akademi, näringsliv
och det offentliga men behöver utveckla metod för att kunna arbeta med öppna innovationsprocesser.
Projektidén bygger på att hitta och stärka synergier i de organisationer som finns på ön och tillsammans få ett
större fokus på innovation/förnyelse. I och med möjligheterna med Hållbara Gotland kommer innovation vara
centralt i många insatser och då behövs kunskap och metodik för att facilitera och koordinera gemensamma
innovationsprocesser. SPG hoppas på så sätt kunna bidra till att bygga en innovationskultur på Gotland som
bidrar till hållbar utveckling och ett mer öppet företagsklimat.
SPGs verksamhet präglas av öppenhet och vi eftersträvar alltid ett jämställt deltagande i de grupper av
idébärare vi arbetar med. En ny hemsida lanseras inom kort där allt innehåll även finns på engelska och vi ser
till ytterligare insatser för att öka antalet deltagare med annat etniskt ursprung. Ju fler perspektiv som finns
representerade vid idéutveckling och innovationsprocesser desto bättre resultat.
4.2 Omvärld och samverkan

Genom branschorganisationen SISP, Swedish Incubators and Science Parks, deltar Science Park Gotland i ett
erfarenhetsutbyte med andra inkubatorer och Science Parks i Sverige och tar löpande del av satsningar i andra
delar av landet. Science Park Gotland har genom flytt till campus möjliggjort ett närmare samarbete med
Uppsala Universitet. Science Park Gotland har som målsättning att stärka detta samarbete och i samband med
Uppsala Universitetet Campus Gotlands satsning på DIG, digital innovation Gotland, finns förutsättningar för
ett större fokus på entreprenörskap samt förnyelse av befintliga företag i regionen.
I Hållbara Gotland samt förstudierna som genomförts utifrån dessa finns omvärldsanalys (se bilagor).
Science Park Jönköping driver projektet Innovation Runway som är ett samverkansprojekt mellan Science
Park Jönköping, Almi och Jönköping University och med målet att öka innovationskraften i befintliga företag
i Jönköpingsregionen. Det kan vara genom att bidra med rådgivning kring nya innovationsstrategier,
kartläggning av utmaningar som måste övervinnas eller verifiering av kommersiella möjligheter hos nya
idéer. Under första året har projektet besökt 40 företag, genomfört 13 verifieringsprojekt och arrangerat två
Innovation Race med tolv företag. Science Park Gotland har sedan tidigare en relation till Science Park i
Jönköping och vill i detta projekt genomföra en studieresa för erfarenhetsutbyte samt hitta möjliga synergier.
Projektet kommer att följa de riktlinjer som finns för stödmottagare när det kommer till att synliggöra EU:s
medverkan i projektet. I allt material som produceras kommer loggan synas tydligt, även på SPGs hemsida
kommer det att finnas tydlig information om projektets finansiärer. Vid föreläsningar/workshops/event
kommer det även muntligen informeras om vilka finansiärer som står bakom projektet.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet

Projektet tar sin utgångspunkt ifrån vad som framkommit i de två förstudier SPG varit ansvariga för under
hösten kopplat till Hållbara Gotland inom Digitalisering och Besöksnäringen och kulturen. Via dialoger med
de andra innovationsmiljöerna, hållbara livsmedel, kompetensförsörjning och nyindustralisering har det växt
fram att näringslivet behöver förbättrad samverkan för att kunna växa och prestera på den nivå som man
skulle kunna. Intervjuer och stormöten som genomfördes inom digitalisering har mestadels bekräftat det som
står i den regionala digitala agendan. De tillägg som gjorts är mest i form av konkreta förslag som
framkommit vid diskussioner och intervjuer. Sammanfattningsvis finns önskningar om en större mångfald på
arbetsmarknaden i form av aktörer, såsom till exempel rekryteringen av än större konsultaktör på ön för att
skapa en större flexibilitet. Detta beror också kompetensfrågan som anses vara vital av de flesta parter, hur
lockar man fler med IT-kompetens till ön? Och hur skapar man en långsiktighet i kompetensförsörjningen? I
förlängningen av detta, talas det om behov av en större profilering av Gotland som den digitala ön - det
digitala ekosystemet på ön med omnejd kan utvecklas framför allt inom startup-området. Förstudien för
besöksnäringen lyfter tre huvudsakliga punkter:
Behovet av en förbättrad samverkan
- Det uttrycks ett behov av ett ökat samspel, förbättrat utbyte mellan centrala parter och gemensam strategi
framåt för besöksnäringen.
Behov av affärsutveckling och innovation
- Utvecklingen i besöksnäringen (och tillika kraven/förväntningarna på utveckling från kunderna) går väldigt
fort på grund av globalisering och digitalisering och därför behövs en ständig förädling, internationalisering,
hållbarhetsutveckling och digitalisering av produkter och tjänster.
Behov av kompetensutveckling
- Eftersom besöksnäringen ofta bygger på humankapital så sätter samma nämnda utvecklingskrav som ovan,
press på att hela tiden utvecklas på olika mänskliga plan. Behov finns både för snabba konkreta insatser och
mer långsiktig kompetensförsörjning och entreprenörskap.
Samverkan med övriga projektägare inom Hållbara Gotland samt det regionala näringslivet är avgörande för
att lyckas med detta projekt. SPG fokuserar och utvecklar sina existerande kunskaper kring facilitering av
innovation/idéutveckling. Krockar mellan kompetenser, kulturer och erfarenheter skapar de innovationer vi
vill åt.
ALMI företagspartner - Science Park Gotland har ett nära samarbete och har kompletterande uppdrag där
SPG fokuserar på idéutvecklingsprocessen och Almi har finansieringsprodukter och rådgivning när det är
dags att ta produkt/tjänst till marknaden.
Uppsala Universitet Campus Gotland - Inom ramen för Hållbara Gotland kommer SPG att arbeta nära
satsningarna Hållbara besök som har fokus på besöksnäringen samt DIG (digital innovation Gotland) som
utvecklar digital kompetens på Gotland. Genom att förstärka och fördjupa samarbetet mellan Universitetet
och SPG är målsättningen att hitta formerna och etablera kulturen för att dra nytta av den forskning och
omvärldsbevakning som universitetet bidrar med för att utveckla det Gotländska näringslivet.
Gotland Grönt Centrum - Utvecklar livsmedelsindustrin på Gotland där innovation också är centralt i den
satsning de ska göra framåt.
Kultuarvsinkubator -1 samarbete med Riksantikvarieämbetet och Uppsala Universitet är målsättningen att
utveckla en nationell kultuarvsinkubator där Science Park Gotland bidrar med inkubatorprocessen (start
hösten 2017).
4.4 EU's strategi for Östersjöregionen
SPG är sedan 2016 del av ett Central Baltic- projekt, Central Baltic Game Camp, i samarbete med Finland,
Estland och Lettland. Ett avslutande Game Camp kommer att hållas på Gotland under våren 2019 och detta
projekt planerar att samtidigt arrangera Techfest Baltic som är en insats i detta projekt. På så sätt kan vi hitta
synergier mellan projekten och få till ett ökat samarbete mellan länderna i Östersjöregionen.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

Målet med projektet är att skapa en mötesplats/innovationsmiljö där behov och idéer från olika delar av
samhället befruktar varandra till lösningar som skapar samhälls- och affärsnytta. SPG utvecklar med hjälp av
projektet metod, verktyg och kontaktnät samt den nationella och internationella kopplingen till andra
innovationsmiljöer. Science Park Gotland blir en innovationsresurs för hela regionen som möjliggör möten
mellan individer och organisationer som vill arbeta aktivt med innovations- och utvecklingsfrågor.
Delmål 1:
Stimulera till utveckling och innovation genom att facilitera öppna innovationsprocesser. Bidra samsyn hos
projektledarna i Hållbara Gotland kring hur ett innovativt klimat skapas genom gemensam
kompetensutveckling för att bli innovationsledare. Bjuda in till seminarium, workshops samt inspirerande
föreläsningar i triple helix-samverkan.
Indikator: Antal öppna innovationsprocesser, antal deltagande företag/organisationer.
Mål: Genomföra min 10 öppna innovationsprocesser/år
Delmål 2:
För att stimulera fler idébärare att gå från idé till digital prototyp vill SPG utveckla inkubatorn så att det finns
stöd för prototyputveckling. Företagen får professionellt IT-stöd och programmeringshjälp för att utveckla en
prototyp som kan valideras hos målgruppen.
Indikatorer: Antal digitala prototyper i betatestläge
Mål: 5 digitala prototyper/år (3st första året 2017)
Delmål 3: Nätverk och talangattraktion. Förbättrad omvärldsbevakning och ökad internationalisering genom
nationella och internationella events som till exempel Tech meetup Almedalen samt Tech Fest Baltic. Bidra
till ökad attraktionskraft samt kompetensförsörjning för de gotländska it-bolagen.
Indikator: Antal deltagare
Mål: Min 100 deltagare på tech meetup Almedalen, mål för techfest måste fastställas under researchfasen.

Delmål 4: Kommunicera samt sprida resultat
Kommunicera genomförda åtgärder och resultat samt sprida metod och verktyg.
5.2 Målgrupp(er)
Innovation börjar i kreativiteten och initiativförmågan hos den enskilda människan. I inkubatorverksamheten
är målgruppen definierad som idébärare. Gemensamt är drivkraften att vilja utveckla sin idé tillsammans med
andra och i nära relation med den målgrupp och det behov och som ligger till grund för idén. Med anledning
av vår fysiska närvaro på campus samt ett fokus på digitala tjänster arbetar SPG framförallt med studenter
och entreprenörer med digitala tjänster i dagsläget. Målsättningen med projektet är att bredda målgruppen så
att fler idébärare från små och medelstora etablerade företag samt offentlig sektor ser fördelarna med att
utveckla produkter och tjänster med hjälp av de verktyg, metoder och nätverk som Science Park Gotland kan
erbjuda. För att nå ut till en bredare målgrupp är ambitionen att ha en nära dialog med de andra projektägarna
inom Hållbara Gotland, de är också föreslagna som styrgrupp för projektet.
Målgruppen för nätverk och ökad talangattraktion har ett större fokus på företag som har behov av digital
kompetens. Detta förstärks också i form av satsningen på ett större event, kanske med fokus på bolag i
Baltikum, för att skapa marknadsföring kring Gotland som den digitala ön och i och med detta främja
fortsatta företagssatsningar och underlätta kompetensförsörjningen för öns digitala spelare.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut
Förväntat resultat vid projektavslut:
- Science Park Gotland har vidareutvecklat sina metoder och arbetssätt som bidrar till ökad innovationskraft
- Science Park Gotland har utvecklats till en mötesplats/innovationsmiljö och fungerar som extern
innovationsresurs i regionen
- Nya digitala produkter och tjänster har utvecklats
- Gotlands attraktionskraft hos kunskapsintensiva platsoberoende bolag har stärkts. Vilket i förlängningen
lockar arbetskraft och boende till Gotland.
5.4 Förväntade effekter på lång sikt

- En innovationskultur präglar det Gotländska näringslivet
- En förbättrad kompetensförsörjning gällande digital talang på Gotland.
- Gotland som region har stark triple helix-samverkan samt har ställt om till en digitaliserad värld.
- Projektet förväntas bidra till en hållbar regional tillväxt genom att underlätta grogrunden för att
tjänster/produkter ska kunna bli till och växa.
- Projektet kommer bidra till Europa 2020-strategin genom att generera bland annat 15 tjänster/produkter med
investeringar som leder till tillväxt och sysselsättning.
Projektverksamheten kommer att integreras i befintlig verksamhet alternativt finansieras av deltagare/andra
aktörer vid projektets slut. Hackathons och Tech Meetups - kommer kunna fortsätta leva efter projekttiden
med privata medel. Affärsutvecklingsarbetet kring digitala produkter lär fortsätta I SPG:s regi någon form
samtidigt som en förhoppning är att det digitala klustret stärkts efter tre år och att den blir mer självständigt
och digital affärsutveckling sker mer på privat basis också. Målet för en konferens är att den ska vara
ekonomiskt hållbar efter projekttiden och finansieras genom deltagaravgifter, sponsring och eventuell
alternativ finansiering.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation
Projektägare är SPG. Projektet har en styrgrupp och en projektorganisation.
För att säkerställa dialogen med de andra innovationsmiljöerna föreslås ansvariga för projekt inom Hållbara
Gotland utgöra styrgruppen. Förslag för stygrupp för projektet är:
Juliana Falke, ALMI företagspartner, Nyindustrialiseringen
Jonas Sjöström, Uppsala Universitet Campus Gotland, projektet DIG
Ulrika Persson Fischier, Uppsala Universitet Campus Gotland, Hållbara besök
Monica Frisk, Gotlands Förenade Besöksnäring
Therese Kullåker, Region Gotland, Kompetensutveckling
Susanne Welin Berger, Gotland Grönt Centrum, Hållbara Livsmedel
Styrgruppen träffas två gånger per år. Syftet är att styrgruppen ska ge ytterligare input i arbetet att driva
projektet i rätt riktning för att uppnå syfte och mål och samverka med andra organisationer inom Hållbara
Gotland. Styrgruppen tycker till om aktivitetsplaner som tas fram för projektet, samt bidrar till att stämma av
måluppfyllnad.
Roll: Ansvarig utveckling innovationsmiljö
Form: Anställning 60%
- Ansvarig för projektrapportering/uppföljning av projektet
- Samordnare av arenan
- Facilitera öppna innovationsprocesser
- Ansvarig för samverkan
- Ansvarig inflöde
Roll: Kommunikatör
Form: Anställning 50%
- Ansvara för kommunikationen
- Uppdatera Social media
- Uppdatera hemsidan
- Tryckt kommunikation
- Media
Roll: Projektadministratör/projektekonom
Form: Utökad anställning befintlig personal 30%
- Projektadministration
- Ekonomisk rapportering
- Kontroll likviditet
För de olika delarna av projekten kommer också extern hjälp i form av konsulter, talare, eventbolag etc
behövas. Se aktiviteter nedan.
6.2 Arbetssätt

Projektet kan delas in i tre delar:
1. Uppstart och nuläge
- Rekrytering av projektorganisation samt upphandling av konsulter
- Studieresa till Science Park Jönköping och erfarenhetsutbyte Innovation Runway
- Avstämning med övriga projektägare inom Hållbara Gotland kring samarbete samt hur vi kommunicerar till
de organisationer som kan ta del av satsningarna.
- Träff med projektets styrgrupp
- Kompetensutveckling med övriga projektägare inom Hållbara Gotland för att bli innovationsledare.
2. Genomförande
- Tillsammans med övriga projektägare inom Hållbara Gotland inventera behov samt drivkraft och
tillväxtvilja hos aktuella idébärare/företag/organisationer.
- Utgå från behov och föreslå insats i form av exempelvis öppen innovationsprocess, idégenerering,
verifiering av idéer. SPG identifierar behov, bjuder in relevant kompetens till processen samt genomför
innovationsprocess.
- Resultat i form av handlingsplan samt ökad samverkan.
Mer konkret görs aktiviteter som idé- och affärsutveckling och rådgivning enligt lean startup-metodiken
(inhyrda eller anställda), samt genomförande av seminarier, skapande av mötesplatser, föreläsningar, resor
och studiebesök för projektdeltagare och för projektets målgrupper - alla viktiga beståndsdelar.
Till detta behövs inhyrda tjänster i form utav gästtalare, utbildare, reklamtjänster, informatörer,
förändringsagenter etc. Detta krävs för att kunna ha aktiviteter av hög klass som attraherar företagen på
Gotland.
3. Kommunikation av resultat
Spridning av resultat sker naturligen genom kontinuerlig återrapportering såväl inom den egna
projektgruppen som till de lokala intressenterna, offentliga likväl som privata. Strategin för resultatspridning
innehåller bland annat följande insatser:
- Tillämpa ett öppet förhållningssätt, vara en mötesplats och ta emot studiebesök.
- Skapa seminarier och möten kring aktuella ämnen.
- Delge kollegor såväl nationellt som internationellt resultat från såväl projektet i stort genom den nationella
föreningen för Science Parks - SISP.
- Synliggöra resultat genom deltagande i seminarier och dylikt - till exempel med hjälp av initiativ från
Uppsala Universitet Campus Gotland.
- Lyfta fram goda exempel i massmedia med fokus på lokala medier till att börja med, men även nationella
och internationella digitala forum.

7. Aktiviteter
Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

St art da tum Slutdatum
2017-04-01 2020-03-31

Kostnad

Beskrivning
896 Kommunikation kring aktiviteter och spridning av resultat. I
projektet finansieras en 50% tjänst med ansvar för
kommunikation. Dels för inflöde av deltagare till aktiviteterna
men också för extern kommunikation av resultat.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2020-01-01 2020-03-31

Kostnad

Beskrivning
100 Ekonomisk redovisning och rapportering av insatser och
resultat

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2017-08-31 2020-03-31

Kostnad

Beskrivning
100 För att så långt möjligt kvalitetssäkra projektet kommer en
kontinuerlig uppföljning att göras under hela projekttiden.
Syftet är att fa fram underlag för att kunna göra eventuella
korrigeringar och styra inriktningen av projektet. På så sätt
kan den löpande uppföljningen fungera som ett instrument för
lärande och förbättringar av projektets verksamhet. Ansvarig
för uppföljningen är projektledaren och styrgruppen
tillsammans.
Utvärdering
En utvärdering genomförs under de tre sista månaderna av
projekttiden. Då kommer projektet att summeras och
resultaten att beskrivas och analyseras. Syftet är att se i vilken
utsträckning insatta projektresurser har fått avsedda effekter.
Eller uttryckt på ett annat sätt att sammanfatta projektets
resultat och slutsatser och stämma av dem mot de uppsatta
målen.

Aktivitet
Digital prototyputveckling

Startdatum Slutdatum Kostnad
Beskrivning
20 1 7-04-0 1 20 1 9- 1 2-3 1
8 1 3 - Utveckla nya digitala produkter och tj änster inom områdena
som tas upp i Hållbara Gotland.
- Skapa digitala prototyper i betatestläge.
- Ta Gotlands viktigaste näringar ett steg vidare in i den
digitala transformationen.
Steg 1:
Utlysning och kontakt med idébärare.
Steg 2:
Genomgång av Lean Startup-program under 3-6 månader med
föreläsningar, eget utvecklingsarbete, kundtester och
inspirerande mentorer och studiebesök.
De bästa koncepten, som fått någon slags validering på
marknaden, går vidare till sista fasen.
Steg 3:
Prototyputveckling där företagen får professionellt IT-stöd
och programmeringshjälp för att utveckla en beta av sin
produkt eller tjänst.

Aktivitet
Nätverk och talangattraktion
personalkostnader

Startdatum Slutdatum Kostnad
Beskrivning
20 1 7-04-0 1 2019-12-31
424 Att skapa ett attraktivt kluster bygger dels på företagen som
finns i klustret och de organisationer som stödjer i form av
forskning och offentlig verksamhet. Men det handlar också
om marknadsföring och att skapa känslan och vibrationen av
att detta är ett spännande ställe att vara på som folk vill
komma och besöka och ta del av. Enligt Tendensers rapport
om varumärket Gotland så är en av Gotlands svagaste
attraktionsfaktorer: Erbjuder goda möjligheter för
entreprenörer. Om Gotland har som avsikt att vara en vital
digital ö, så måste den känslan både skapas och förmedlas.
Först då kommer kompetens att lättare attraheras och komma
till Gotland och nya talanger skapa nya företag.

Delaktivitet
Tech fest Baltic

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2019-12-31

Kostnad
Beskrivning
2 500 Förmedla känslan av Gotland som spännande för startups och
attrahera kompetens till öns digitala spelare.
Rekrytera en projektledare som genomför ett event i mindre
skala 2017 för att sedan bygga vidare under 2018 och ha ett
större event 2019 i samband med CB Game Camp.
Projektledaren far till uppgitt att göra följande insatser.
1. Research och benchmarking kring koncept.
2. Marknadsundersökning kring lokala och baltiska möjliga
deltagare och sponsorer.
3. Byggande av organisation för eventet - lokalt och virtuellt.
4. Genomförande av mindre pilot år 1.
5. Genomgång av lärdomar och förändringar av konceptet.
6. Skapande av förnyat koncept.
7. Ny införsäljning mot företag, deltagare och eventuella
sponsorer.
8. Genomförande av större pilot år 2.
9. Genomgång av lärdomar och förändringar av konceptet.
10. Skapande av förnyat koncept.
11. Ny införsaäljning mot företag, deltagare och eventuella
sponsorer.
12. Genomförande av ett förhoppningsvis fullskaligt
evenemang år 3.

Tech meetup Almedalen

2017-04-01

2019-12-31

200 Visa Gotland som kreativ plats genom att arrangera ett större
meetup i samarbete med startups på ön. Nationell
marknadsföring.

Tech meetup Gotland

2017-04-01

2019-12-31

114 Återkommande meetups var sjätte vecka

Aktivitet
Innovationsmiljö Gotland

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2019-12-31

Kostnad
Beskrivning
1158 Utvecklingen går väldigt fort på grund av globalisering och
digitalisering och därför behövs en ständig förädling,
internationalisering, hållbarhetsutveckling och digitalisering
av produkter och tjänster. Det uttrycks även ett behov av ett
ökat samspel, förbättrat utbyte mellan organisationer
Inventera företag och organisationers behov med hjälp av
övriga projekt inom ramen för Hållbara Gotland. Besöka
företag och identifiera utmaningar samt drivkraft och
tillväxtvilja.
I denna aktivitet ligger personalkostnader för innovationsmiljö
samt projektadministration

Delaktivitet
Studieresor andra
innovationsmiljöer

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2019-12-31

Kostnad

Beskrivning
60 Besöka utvald innovationsmiljö för inspiration och lärande

Utbildning innovationsledare

2017-04-01

2019-12-31

l 050 Samla ansvariga för respektive projekt inom Hållbara Gotland
för gemensam utbildning i att bli innovationsledare. För ökad
gemensam förståelse för facilitering av innovationsprocesser.
- Utveckla innovationsverktyg
- Lära sig en effektiv metod för kreativa processer
- Förstå hur man kan engagera och samarbeta deltagare /
intressenter i en innovationsprocess
- Lära sig de grundläggande färdigheter om hur man
underlätta en kreativ grupp process

Hackathons

2017-04-01

2019-12-31

225 Vi tänker oss att skapa 4 events a 24-48 timmar per år där
SPG sammanför aktörer kring reella problem. Ordet
hackathon är en nybildning på orden hacker och maraton, där
hack används i dess betydelse av lekfull, utforskande
programmering. I detta fallet tänker vi oss att små bolag och
stora bolag på Gotland möts kring vissa ämnen /utmaningar/
kundbehov och utbyter idéer och skapar prototyper och
affärskoncept för att finna möjligheter. Och detta kan också
kryddas med studenter från UUCG för att få ökad
programmeringskompetens och kontakt till akademin.

Seminarier & workshops &
föreläsningar

2017-04-01

2019-12-31

300 Bjuda in till seminarier och workshops för ökad förståelse för
hur SPG kan vara till hjälp som extern innovationsresurs.
Sätta samman grupper med olika kompetenser och synsätt för
bästa resultat.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer
8.1 Ange investeringsprioritering
Stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsovård
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal organisationer som
far stöd

Kommentarer till
indikatorerna
l organisationer

8.3 Ange programspecifikt mål
Fler digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten till privat och offentlig service

9. Budget
2017

2018

2019

2020

730

974

974

0

-Lön
projektledare
innovationsarena

347

463

463

0

-Lön
projektadmin

139

185

185

0

-Lön
kommunikatör

244

326

326

0

1244

1 610

1610

0

Kostnadstyp
Personal

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

Totaler
2678

4464

422

563

563

0

150

250

250

0

188

312

312

0

350

350

350

0

-Hackathons

64

65

65

0

-Föreläsare
meetups

70

70

70

0

Resor och logi

200

250

250

0

- Resor & logi

200

250

250

0

Investeringar
materiel och
externa lokaler

300

390

390

0

200

340

340

0

100

50

50

0

Investeringar i
portföljbolag

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

0

0

0

0

0

Enhetskostnad

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0

0

0

0

0

2474

3224

3224

0

8922

Offentligt bidrag
i annat än pengar

0

0

0

0

0

Privat bidrag i
annat än pengar

0

0

0

0

0

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

0

2474

3224

3224

0

8922

-Projektledare
tech fest baltic
Föreläsare/konsu
Iter tech fest
-Konsulter
prototyp
Kompetensutvec
kling
innovationsledar

e

700

1 080

Lokaler/material
Datorer/telefon/p
rogramvara

Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
kostnader
Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering

2017
2474

2018
3224

2019
3224

2020
0

Småland och
Regionalfonde öarna

1237

1612

1612

0

1237

1612

1612

0

0

0

0

0

Totaler
8922

n
-Region
Gotland
Privat
kontantfinansi
ering

Hållbara
Gotland

0

Summa,
kontant
medfmansieri
ng
Offentligt
bidrag i annat
än pengar

2474

3224

3224

O

8922

0

0

0

0

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

0

0

0

0

0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

0

0

0

0

0

Summa,
medfmansieri

2474

3224

3224

O

8922

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

0

0

0

0

0

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

0%

0%

0%

0%

0%

Stödandel
(EU-medel)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2474

3224

3224

O

8922

av

stödgrundan
de
finansiering

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

Andel annan
offentlig
finansiering

(annan än
EU-medel)
Andel privat
finansiering

Total
finansiering
Sökt belopp

O

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Osäker
Om osäker, kommentera
Målsättningen är att Tech fest Baltic kommer att finansieras av deltagaravgifter och det är osäkert hur vi
lyckas med detta.
9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?

Ja

Om ja, belopp

400 000

Om ja, motivering
För att klara likviditeten då SPG samtidigt också är del av ett Central Baltic-projekt där utbetalningarna kan
dröja.
9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor

Bilagans namn
SCPG-003 Fo^rstudie Besoiksnairing.pdf
SCPG-003_Foirstudie_Digitalisering.pdf
Medfinansiering SPG.pdf

Signatur
Saknas

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/298
30 mars 2017

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Ny industriell utveckling - Hållbara Gotland - Ansökan om
regionala tillväxtmedel
Förslag till beslut

•

Region Gotland beviljar finansiellt stöd till projektet med 50,00 % av
projektets faktiska utgifter, sammanlagt dock högst 8 675 000 kronor ur
anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.

•

Beslutet avser perioden 2017-01-01 – 2019-11-01.

Sammanfattning

Under oktober-november 2016 genomförde Almi en förstudie för att kartlägga
behov och föreslå insatser för att öka konkurrenskraften hos gotländska företag inom
området Ny industriell utveckling. Förstudien presenterades i form av en rapport
2016-11-30. Till grund för slutsatserna i rapporten ligger en studie av befintliga
aktuella rapporter om näringslivet på Gotland, en workshop med gotländska företag i
målgruppen samt Almis och RISEs egna erfarenheter och kunskaper.
Rapporten visar att Gotland överlag har sämre resultat än riket i snitt inom flera
områden, till exempel andelen export, tillväxtvilja hos företagen, förnyelseförmåga,
produktutveckling och forskningssamarbete. Slutsatserna mynnar ut i sex olika
insatsområden, där det finns en utvecklingspotential för Gotland. Områdena ligger
väl i linje med de övergripande målen i Tillväxtprogrammet och Hållbara Gotlands
genomförandeplan.
I förstudien framkommer också att kapitalförsörjning är ett hinder för företagen att
kunna förverkliga sina utvecklingsplaner. Genom att avsätta fem miljoner kronor,
inom ramen för de medel som är avsatta till ny industriell utveckling, för företagsstöd
underlättas för företagen att genomföra sina utvecklingsplaner.
Syftet med projektet är att bidra till att uppnå målen som är satta i Region Gotlands
“Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och Tillväxtverkets “Hållbara Gotland
Plan för genomförande av insatser för regional tillväxt och näringslivsutveckling i
Gotlands län för perioden 2016-2019”.
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Insatsen har stöd i Tillväxtväxtprogram för Gotland 2016-2020 inom område:
- Utvecklingsområde företagsfrämjande och nyindustrialisering, insatsområde
samordnad satsning på nyindustrialisering.
Det ligger även i linje med den analys och rekommendation som kommer ut ur
arbetet med det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering till
projektet.

Ärendebeskrivning

Ny industriell utvecklingsprojektet har sitt ursprung i den utredning som Peter
Larsson gjorde på regeringens uppdrag i samband med att delar av norra Gotland
blev Natura 2000-område. Utredarens förslag ledde till ett regeringsbeslut om att
kompensera Gotland med 100 miljoner kronor för att öka konkurrenskraften i
gotländskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt. De tänkta insatserna delades upp i
fem olika innovationsarenor, varav Ny industriell utveckling är en. För varje
innovationsarena pekades en organisation ut som ansvarig för att göra en förstudie
under hösten 2016. Almi utsågs att göra förstudien för Ny industriell utveckling.
Under oktober-november 2016 genomförde Almi förstudien för att kartlägga behov
och föreslå insatser för att öka konkurrenskraften hos gotländska företag inom
området Ny industriell utveckling. Förstudien presenterades i form av en rapport
2016-11-30. Till grund för slutsatserna i rapporten ligger en studie av befintliga
aktuella rapporter om näringslivet på Gotland, en workshop med gotländska företag i
målgruppen samt Almis och RISEs egna erfarenheter och kunskaper.
Rapporten visar att Gotland överlag har sämre resultat än riket i snitt inom flera
områden, till exempel andelen export, tillväxtvilja hos företagen, förnyelseförmåga,
produktutveckling och forskningssamarbete. Slutsatserna mynnar ut i sex olika
insatsområden, där det finns en utvecklingspotential för Gotland. Områdena ligger
väl i linje med de övergripande målen i Tillväxtprogrammet och Hållbara Gotlands
genomförandeplan. De sex områdena är:
- Förnyelseförmåga
- Digitalisering
- Internationalisering
- Hållbarhet
- Tillväxtvilja
- Samverkan
I förstudien framkommer också att kapitalförsörjning är ett hinder för företagen att
kunna förverkliga sina utvecklingsplaner. Genom att avsätta fem miljoner kronor,
inom ramen för de medel som är avsatta till ny industriell utveckling, för företagsstöd
underlättas för företagen att genomföra sina utvecklingsplaner.
Syfte
Syftet med projektet är att bidra till att uppnå målen som är satta i Region Gotlands
“Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och Tillväxtverkets “Hållbara Gotland
Plan för genomförande av insatser för regional tillväxt och näringslivsutveckling i
Gotlands län för perioden 2016-2019”.
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Projektet ska adressera de näringslivskopplade utmaningar som finns angivna i
tillväxtprogrammet som bristande tillväxtvilja och låg internationaliseringsgrad i de
gotländska företagen. Följande utmaningar hanteras inom projektet.
- Bibehålla ett högt nyföretagande så att vitaliteten och dynamiken i det
gotländska näringslivet fortsätter att utvecklas.
- Få fler gotländska företag att exportera sina varor och tjänster både nationellt
och internationellt.
- Stärka det regionala innovationssystemet så att det blir en naturlig mötesplats
för samhandling kring regionala utmaningar, där flera innovationsdrivna
lösningar kan skapas
- Öka insikten om fördelarna med att samverka, samt att stimulera till ökad
samverkan.
I Tillväxtverkets handlingsplan för Hållbara Gotland anges ett antal mål för
innovationsmiljön Ny industriell utveckling.
- Etablera ett centrum för ny industriell utveckling
- Stärka konkurrenskraften i målgruppens företag
- Stärka företagens förmåga att delta i globala värdekedjor
- Att exporten ökar
Projektets syfte är att bidra till att dessa övergripande mål förverkligas och att de
aktiviteter som genomförs har mål som verkar i denna riktning.
Mål
Projektet Ny industriell utveckling har som mål att:
- Erbjuda relevanta aktiviteter till företag i målgruppen som leder till ökad
kunskap, utveckling och ökad konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till hållbar
tillväxt.
- Erbjuda aktiviteter inom områdena:
Ökad förnyelseförmåga
Internationalisering
Hållbart företagande
Digitalisering
Samverkan
Ökad tillväxtvilja
- Etablera och öka kontakter mellan gotländska företag/organisationer och
resursorganisationer utanför Gotland, som till exempel RISE och Business
Sweden och att det efter projekttiden finns ett etablerat arbetssätt för att
kontakterna ska vidmakthållas.
- Utveckla nya metoder/arbetssätt för företagsutveckling och att erbjuda
befintliga program och resurser som hittills inte erbjudits på Gotland.
Målgrupp
I förstudien har målgruppen för Ny industriell utveckling definierats som företag
som har industriella processer.
När vi betecknar en verksamhet som industriell eller industrialiserad innebär detta dock vanligen
att denna verksamhet är förhållandevis storskalig samt att den leds och organiseras enligt en
medveten systematik , ofta baserad på en hög grad av specialisering av arbetsuppgifterna.
Underförstått associeras begreppet med andra ord till massproduktion, standardisering och
repeterbarhet, vilken i sin tur skapar förutsättningar för automatisering och ett effektivt utnyttjande
av maskiner och teknisk utrustning.
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Definitionen av målgruppen bottnar i att företag med industriella processer till stor
del har gemensamma strukturer, utmaningar och utvecklingsfrågor, oavsett bransch.
Detta gör också att målgruppen vidgas, jämfört med om den endast skulle definieras
som tillverkande företag. Även nyföretagaraktiviteter kan komma att bli en del av
aktiviteterna i Ny industriell utveckling.
Arbetssätt
Grundtanken med Ny industriell utveckling är erbjuda företagen ett smörgåsbord av
ett brett utbud av aktiviteter där företagen kan välja vad de vill delta i. Utbudet ska
fastställas terminsvis under hela projektperioden, för att anpassa det efter företagens
önskemål och behov. Detta är ett nytt sätt att driva projekt och det är Almis
övertygelse att det kan skapa större nytta i företagen jämfört med det traditionella
sättet att driva projekt, där aktiviteterna fastställs i förväg och målsätts volymmässig.
Oavsett om aktiviteterna grundar sig på noggranna målgrupps- och behovsanalyser är
risken stor att detta leder till att en stor del av energin i projektet kommer att gå åt till
att sälja de aktiviteter som lagts på lagerhyllorna för att uppfylla de satta målen på
antal deltagare i respektive aktivitet. De aktiviteter som vänder sig till alla företag i
målgruppen, t ex seminarier och föreläsningar, kommer att visas i ett kalendarium
som kommer att marknadsföras på olika sätt, bland annat kommer det att finnas på
projektets hemsida.
I syfte att de aktiviteter som genomförs inom ramen för projektet Ny industriell
utveckling ska leda till nytta i de enskilda företagen och för Gotland totalt och för att
projektarbetet ska bedrivas så effektivt som möjligt har Almi fastslagit vissa
vägledande principer för hur projektet ska bedrivas.
- Enkelhet, allt arbete i projektet ska bedrivas med enkelhet som ledstjärna.
- Flexibilitet, projektet ska vara öppet för förändringar under projektperioden,
både vad gäller aktiviteter som erbjuds och arbetssättet.
- Kompetenshöjande, alla aktiviteter i projektet ska leda till att höja
kompetensen hos företagen.
- Inspirerande, projektet ska arbeta med att utveckla företagen, att se de
möjligheter de har i stället för att fokusera på hinder, svagheter och liknande.
- Nöjda företagare, ledstjärnan i de olika aktiviteterna är att företagen ska
känna sig nöjda med aktiviteterna, att de skapat nytta på ett eller annat sätt i
företagen.
- Hållbarhet, i de aktiviteter som handlar om utveckling av enskilda företag
ska hållbar utveckling vara en ledstjärna.
- Nytta för pengarna, de resurskrävande insatserna ska riktas mot de företag
som har en uttalad tillväxtvilja och tillväxtpotential, men också resurser att
genomföra aktiviteter för att uppnå tillväxten.
- Avgifter, företag som deltar i aktiviteter ska betala en avgift för sitt
deltagande.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017—2019

Kostnader
Personal
Köpta tjänster
Lokalkostnader
Övrigt
Avgifter deltagare
Summa kostnader
Finansiering
Anslag 1:1 Hållbara Gotland
Tillväxtverket Hållbara Gotland
Summa finansiering

2017
1 621 352
2 887 148
198 000
151 000
-357 500
4 500 000

2018
2 445 827
5 891 923
238 000
88 000
-813 750
7 850 000

2019
1 988 367
3 122 133
173 000
74 000
-357 500
5 000 000

Totalt
6 055 546
11 901 204
609 000
313 000
-1 528 750
17 350 000

2 250 000
2 250 000
4 500 000

3 925 000
3 925 000
7 850 000

2 500 000
2 500 000
5 000 000

8 675 000
8 675 000
17 350 000

Bedömning

Grundtanken med projektet är erbjuda företag inom ny industriell utveckling ett
smörgåsbord med ett brett utbud av aktiviteter där företagen kan välja vad de vill
delta i. Deltagarna i projektet kommer därmed att få större möjlighet att påverka
innehållet än i tidigare bedrivna projekt. Det nya sättet att driva projekt bedöms
skapa större nytta i företagen jämfört med det traditionella sättet att driva projekt, där
aktiviteterna fastställs i förväg och målsätts volymmässig. Regionstyrelseförvaltningen
delar denna bedömning.
Projektet ger deltagande företag möjlighet att få kunskap som ökar
förnyelseförmågan, utnyttjar digitaliseringens möjligheter, ökar internationaliseringen
och samverkan vilket totalt sett leder till en ökad tillväxtvilja och ett hållbarare
företagande på Gotland.
Insatserna i detta projekt kompletterar insatserna i projektet ”Företagsstöd inom
Hållbara Gotland”. Detta projekt stödjer företagen i att ta fram
utvecklingsplaner/strategier medan företagsstödsprojektet stödjer företag att
genomföra sina utvecklingsplaner genom att tillhandahålla kapital.
Insatsen har stöd i Tillväxtväxtprogram för Gotland 2016-2020 inom område:
- Utvecklingsområde företagsfrämjande och nyindustrialisering, insatsområde
samordnad satsning på nyindustrialisering.
Det ligger även i linje med den analys och rekommendation som kommer ut ur
arbetet med det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland.
Med anledning av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen regionstyrelsen
att bevilja finansiering för projektet.

Beslutsunderlag
Ansökan om regionala utvecklingsmedel för projekt ”Ny Industriell Utveckling – Hållbara Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Avdelningen för hållbar tillväxt
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Typ

Projektmedel/Hållbara Gotland/Ny industriell
utveckling

Sparad

2017-03-10

Mottagare

Tillväxtverket

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn

Almi Företagspartner Gotland AB

Organisationsnummer/Personnummer

165564881166

Arbetsställenummer

1842-2170

Arbetsställenamn
Juridisk form

Statliga bolag

Arbetsställets bransch/Branschkod (SNI)

Konsultverksamhet avseende företags organisation

Postadress

Donners plats 1

Postnummer

621 53

Postort

Visby

Telefonnummer

0771-55 85 00

Organisationens e-postadress

info@almi.se

Hemsida

www.almi.se/gotland

Firmatecknare

Juliana Falke

Omfattas ni av lagen om offentlig upphandling
(LOU)?
Har offentligt stöd beviljats tidigare?

Ja
Nej

Om Ja, ange finansiär och belopp
Kontaktperson (för och efternamn) för projektet

Juliana Falke

Kontaktperson (telefonnummer)

070 - 239 61 14

Kontaktperson (e-postadress)

juliana.falke@almi.se

Projektledare (för och efternamn)

Magnus Larsson

Projektledare (telefonnummer)

070 - 566 31 76

Projektledare (e-postadress)

magnus.larsson@almi.se

Ekonomiskt ansvarig för projektet (för och
efternamn)
Ekonomiskt ansvarig (telefonnummer)

Amanda Arnell

Ekonomiskt ansvarig (e-postadress)

amanda.arnell@almi.se

Revisor för projektet (för och efternamn)

Daniel Wassberg, Deloitte AB

Revisor (telefonnummer)

075-246 20 00

Revisor (e-postadress)

daniel.wassberg@deloitte.se

063 - 453 03 45

Allmänt
Projektnamn
Bakgrund till projektet

Ny industriell utveckling - hållbara Gotland

Ny industriell utveckling-projektet har sitt ursprung i den utredning som Peter Larsson gjorde på regeringens
uppdrag i samband med att delar av norra Gotland blev Natura 2000-område. Utredarens förslag ledde till ett
regeringsbeslut om att kompensera Gotland med 100 miljoner kronor för att öka konkurrenskraften i
gotländskt näringsliv och bidra till hållbar tillväxt. De tänkta insatserna delades upp i fem olika
innovationsmiljöer, varav Ny industriell utveckling är ett. Drygt 27 miljoner kronor avsattes indikativt för Ny
industriell utveckling. För varje innovationsmiljö pekades en organisation ut som ansvarig för att göra en
förstudie under hösten 2016. Almi utsågs att göra förstudien för Ny industriell utveckling.
Baserat på förstudien ska projekt drivas under perioden 2017-2019. Almi har valt att söka ett stort projekt för
hela projektperioden, som omfattar i stort sett hela det avsatta beloppet för Ny industriell utveckling, förutom
de medel som Region Gotland har för avsikt att söka för företagsstöd.
På uppdrag av Tillväxtverket och Region Gotland genomförde Almi under oktober-november 2016 en
förstudie för att kartlägga behov och föreslå insatser för att öka konkurrenskraften hos gotländska företag
inom området Ny industriell utveckling. Förstudien presenterades i form av en rapport 2016-11-30 .
I förstudien har målgruppen för Ny industriell utveckling definierats som företag som har industriella
processer:
"När vi betecknar en verksamhet som industriell eller industrialiserad innebär detta dock vanligen att denna
verksamhet är förhållandevis storskalig samt att den leds och organiseras enligt en medveten systematik, ofta
baserad på en hög grad av specialisering av arbetsuppgifterna. Underförstått associeras begreppet med andra
ord till massproduktion, standardisering och repeterbarhet, vilken i sin tur skapar förutsättningar för
automatisering och ett effektivt utnyttjande av maskiner och teknisk utrustning."
Definitionen av målgruppen bottnar i att företag med industriella processer till stor del har gemensamma
strukturer, utmaningar och utvecklingsfrågor, oavsett bransch. Detta gör också att målgruppen vidgas, jämfört
med om den endast skulle definieras som tillverkande företag. Även nyföretagaraktiviteter kan komma att bli
en del av aktiviteterna i Ny industriell utveckling.
Till grund för slutsatserna i rapporten ligger en studie av befintliga aktuella rapporter om näringslivet på
Gotland, en workshop med gotländska företag i målgruppen samt Almis och RISEs egna erfarenheter och
kunskaper. Rapporterna visar att Gotland överlag har sämre resultat än riket i snitt inom flera områden, till
exempel andelen export, tillväxtvilja hos företagen, förnyelseförmåga/produktutveckling och
forskningssamarbete. Slutsatserna mynnar ut i sex olika
Syfte med projektet
Det yttersta syftet med Ny industriell utveckling är att bidra till att uppnå målen som är satta i Region
Gotlands Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och Tillväxtverkets Hållbara Gotland Plan för
genomförande av insatser för regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län för perioden 20162019.
Projektet ska adressera de näringslivskopplade utmaningar som finns angivna i tillväxtprogrammet, bristande
tillväxtvilja och låg internationaliseringsgrad i de gotländska företagen. I avsnitt 5.1.2 Företagsfrämjande
anges följande utmaningar:
-¿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 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 flera 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 att samverka, samt att stimulera till ökad
samverkan.¿
I den Tillväxtverkets handlingsplan för Hållbara Gotland anges ett antal må för innovationsmiljön Ny
industriell utveckling:
-Etablera ett centrum för ny industriell utveckling
-Stärka konkurrenskraften i målgruppens företag
-Stärka företagens förmåga att delta i globala värdekedjor
-Att exporten ökar
Projektets syfte är att bidra till att dessa övergripande mål förverkligas och att de aktiviteter som genomförs
har mål som verkar i denna riktning.
Mål och indikatorer för projektet

MÅL
Projektet Ny industriell utveckling har som mål att:
- Erbjuda relevanta aktiviteter till företag i målgruppen som leder till ökad kunskap, utveckling och ökad
konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till hållbar tillväxt
- Erbjuda aktiviteter inom områdena
oÖkad förnyelseförmåga
oInternationalisering
oHållbart företagande
oDigitalisering
oSamverkan
oÖkad tillväxtvilja
- Att etablera och öka kontakter mellan gotländska företag/organisationer och resursorganisationer utanför
Gotland, som till exempel RISE och Business Sweden och att det efter projekttiden finns ett etablerat
arbetssätt för att kontakterna ska vidmakthållas
- Att utveckla nya metoder/arbetssätt för företagsutveckling och att erbjuda befintliga program och resurser
som hittills inte erbjudits på Gotland
Av förstudien framgår också att kapitalförsörjning kan vara ett hinder för tillväxt. Region Gotland har, enligt
uppgift, för avsikt att göra en ansökan om finansiering av investeringsstöd för hela Hållbara Gotland.
Regionen räknar med att 5 miljoner kronor till potten för investeringsstöd kommer att tas från de medel som
indikativt är avsatta för Ny industriell utveckling.
Eftersom denna ansökan endast avser projektverksamhet kommer Almi att initiera att Region Gotland också
ansöker om att medlen kan användas för riktade checkar som stärker möjligheterna för företag i målgruppen
för Ny industriell utveckling att förbereda och genomföra sina utvecklingsplaner. I dagsläget finns ingen
konkret plan för detta, men diskussioner har förts kring checkar inom bland annat följande områden:
- Internationalisering
- Digitalisering
- Produktutveckling
- Kompetensutveckling
Det övergripande målet med Ny industriell utveckling-projektet är att bidra till de gotländska företagens
tillväxt och ökade konkurrensförmåga. Förhoppningsvis går det att se sådana effekter redan under
projektperioden, men de största effekterna kommer sannolikt först efter 2019.
Den viktigaste indikatorn på att de aktiviteter som görs är relevanta och skapar nytta för företagen är deras
egen upplevelse. Nöjdheten hos deltagarna i olika aktiviteter och frågan om de bidragit eller kommer att bidra
till förändring/utveckling i företag är därför den mest rättvisande indikatorn på att projektet gör rätt saker.
Alla aktiviteter där det är lämpligt kommer att följas upp med frågor till deltagarna om motsvarade
förväntningar, om företaget fått ny kunskap/nya insikter/nya verktyg och om deltagandet har lett till eller
kommer att leda till utveckling i företaget.
Följande indikatorer kommer att följas under projektet i syfte att dra slutsatser och analysera resultat, men
inte målsättas:
¿Antal deltagare i olika aktiviteter
¿Fördelning av deltagare (storlek, geografisk hemort, bransch, kvinnor/män
¿Hur många företag som påbörjat eller ökat sitt hållbarhetsarbete, digitaliseringsarbete och
internationalisering
Målgrupp
I förstudien har målgruppen för Ny industriell utveckling definierats som företag som har industriella
processer:
När vi betecknar en verksamhet som industriell eller industrialiserad innebär detta dock vanligen att denna
verksamhet är förhållandevis storskalig samt att den leds och organiseras enligt en medveten systematik, ofta
baserad på en hög grad av specialisering av arbetsuppgifterna. Underförstått associeras begreppet med andra
ord till massproduktion, standardisering och repeterbarhet, vilken i sin tur skapar förutsättningar för
automatisering och ett effektivt utnyttjande av maskiner och teknisk utrustning.
Se vidare under "Bakgrund" ovan
Projektorganisation

Projektorganisationen kommer att ha följande funktioner. En grafisk illustration av projektorganisationen
finns i den bilagda projektplanen.
1 PROJEKTÄGARE
Almi Företagspartner Gotland AB kommer att vara projektägare och ytterst ansvarig för projektet.
2 STYRGRUPP
Styrgruppen har till uppgift att bevaka att målen i projektet nås och att projektledaren arbetar utifrån riktlinjer
och budget som finns i projektplan/finansieringsansökningar. I samband med projektstart ska styrgruppen
fastställa mandat och rapporteringskrav för projektledaren.
Styrgruppen kommer att bestå av följande personer:
Juliana Falke, VD Almi Företagspartner Gotland AB.
Susanna Kindberg, småföretagsansvarig RISE.
Peter Bloom, näringslivsstrateg, Region Gotland. Ansvarig för de företagsstöd som finansieras av Hållbara
Gotland-medel och EUs strukturfond Småland och Öarna.
Mathias Cöster, universitetslektor och studierektor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet
Campus Gotland, styrelseledamot i Tillväxt Gotland
Eva Werkelin, företagare
Johanna Essemyr Pauldin, Tillväxtverket
Utvärderaren kommer att vara adjungerad i styrgrupp och delta på möten. Utvärderaren kommer att handlas
upp.
Projektledaren kommer att vara föredragande på styrgruppens möten.
Samtliga ovan nämnda personer (förutom utvärderaren) är tillfrågade och har accepterat uppdraget.
3 PROJEKTLEDARE
Projektledare är den som ansvarar för att projektverksamheten når målen och arbetar effektivt med de
resurser som finns. Projektledaren har också till uppgift att planera och följa upp de olika aktiviteterna i
projektet, svara för ekonomisk styrning och uppföljning samt för rapportering till finansiärerna.
4 KOMMUNIKATÖR/EVENT
Denna funktion innebär ansvar för projektets externa kommunikation och för planering och genomförande av
de större publika aktiviteterna.
5 AKTIVITETSANSVARIG
För varje aktivitet kommer en ansvarig att utses. Personen/organisationen svarar för att genomföra aktiviteten
enligt den överenskommelse som gjorts vid startmötet.
6 REFERENSGRUPP ALMI GOTLANDS MEDARBETARE
Alla Almi Gotlands medarbetare kommer att vara involverade i projektet på olika sätt. Medarbetarna kommer
att fungera som referensgrupp till exempel vad gäller idégenerering och bedömning av idéer, framför allt i
samband med att nya terminsprogram arbetas fram.
7 REFERENSGRUPP FÖRETAGARORGANISATIONER
Referensgruppen med företagarorganisationer ska dels vara idégivare för nya projekt och dels
förhoppningsvis fungera som projektets förlängda arm ut i det gotländska näringslivet. Exempel på
organisation som skulle kunna tänkas ingå i referensgruppen är Företagarna, Svenskt Näringsliv, Tillväxt
Gotland, företagarföreningar, Gotlands utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS) och Gotlands Förenade
Besöksnäring GFB).
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning

(fylligare redogörelse finnsi den bilagda projektplanen)
Grundtanken med Ny industriell utveckling är erbjuda företagen ett smörgåsbord av ett brett utbud av
aktiviteter där företagen kan välja vad de vill delta i. Utbudet ska fastställas terminsvis under hela
projektperioden, för att anpassa det efter företagens önskemål och behov. Detta är ett nytt sätt att driva
projekt och det är Almis övertygelse att det kan skapa större nytta i företagen jämfört med det traditionella
sättet att driva projekt, där aktiviteterna fastställs i förväg och målsätts volymmässig. Oavsett om
aktiviteterna grundar sig på noggranna målgrupps- och behovsanalyser är risken stor att detta leder till att en
stor del av energin i projektet kommer att gå åt till att sälja de aktiviteter som lagts på lagerhyllorna för att
uppfylla de satta målen på antal deltagare i respektive aktivitet.
De aktiviteter som vänder sig till alla företag i målgruppen, t ex seminarier och föreläsningar, kommer att
visas i ett kalendarium som kommer att marknadsföras på olika sätt, bland annat kommer det att finnas på
projektets hemsida.
Projektet kommer att genomföras terminsvis med en planeringscykel som består av följande moment:
1. Idéfas - generering av idéer internt och externt
2. Urval - val av aktiviteter för kommande termin enligt kriterier redovisade i bilagd projektplan
3. Utse ansvarig - en ansvarig person/organisation utses för aktiviteten
4. Startmöte - med utgångspunkt i den miniprojektplan den ansvarige gjort hålls ett startmöte med
projektledningen för att fastställa aktivitetens ramar
5. Planering - aktivitetsansvarig planerar aktiviteten
6. Genomförande - aktiviteten genomförs
7. Utvärdering - aktiviteten utvärderas enligt miniprojektplanen
De enskilda aktiviteterna är i dagsläget inte fastställda enligt ovan. I den bilagda projektplanen (bilaga 2)
redovisas exempel på aktiviteter som finns i den idébank som löpande byggs upp och även det program som
fastställts för våren 2017.
Resultatspridning
Projektets resultat, både i form av utveckling i företagen och metodutveckling, kommer att spridas på en rad
olika sätt:
- Projektet kommer att slutredovisas på traditionellt sätt med en rapport
- De organisationer som är inblandade i projektorganisationen (styrgrupp, finansiärer, referensgrupper m fl)
kommer att få löpande redovisning av projektets resultat
- Ett avslutningsseminarium kommer att hållas i samband med projektslut
- Löpande kontakter kommer att hållas med de andra innovationsmiljöerna för utbyte av resultat och
erfarenheter
- Spridning av resutaten kommer att ske internt inom Almi-koncernen
Projektavgränsning
Projektet har en avgränsning i tid - 2017-2019 - då insatserna ska vara genomförda. Det finns också
avgränsningar mot de andra innovationsmiljöerna inom Hållbara Gotland, även om samverkan kommer att
ske när det gäller bredare aktiviteter.
Det finns också en avgränsning mot Almis ordinarie verksamhet som kommer att fortgå på normalt sätt.
Kopplingar till andra projekt/insatser
Projektet innehåller kopplingar till de andra innovationsmiljöerna, där löpande avstämning kommer att göras
för att hitta samverkansmöjligheter och undvika dubbelarbete/överlappningar.
Sammanfattande projektbeskrivning
Ny industriell utveckling-projektet omsluter ca 24 miljoner kronor under perioden 2017-2019. Projektet
kommer att drivas av Almi Företagspartner Gotland AB i samverkan med RISE. Målgruppen för projektet är
små och medelstora företag på Gotland med industriella processer.
Projektet kommer att samla in idéer och behov från företag och dess organisationer/föreningar. Ett program,
"smörgåsbord", med ett utbud av olika aktiviteter - storföreläsningar, seminarier, workshops,
nätverksaktiviteter, djupare utvecklingsinsatser, analyser, företagsindividuella insatser - kommer att tas fram
för varje termin under projekttiden. Vilka aktiviteter som kommer att komma är beroende av önskemål och
behov hos näringslivet. Aktiviteternas längd kommer att variera från årslånga nätverkssamarbeten och
utvecklingsinsatser till enstaka kvällsseminarier.
Projektets mål är att alla akrtiviteter ska skapa nytta i företagen och därmed bidra till att företagen utvecklas
på olika sätt. Detta i sin tur till att projektet kommer att bidra till de övergripande målen om ökad
konkurrenskraft och hållbar tillväxt i det gotländska näringslivet.

Tid- och aktivitetsplan
Datum för projektstart

2017-01-01

2019-12-31

Datum för projektavslut
Aktivitet
Projektplanering och
projektledning

Startdatum
2017-01-01

Slutdatum
2019-12-31

Planering och
genomförande av
aktiviteter

2017-03-01

2019-12-31

18 312 048

Information och
marknadsföring

2017-01-01

2019-12-31

1 757 652

Utvärdering

2017-03-15

2019-12-31

1 069 000

Ekonomi

Kostnad
2 830 050

Kostnader
Kostnadsslag

Beskrivning

Indirekta
kostnader

2017

2018

2019

Totalt

893 389

911 257

929 483

2 734 129

Lönebikostnader

Almis medarbetare

595 057

606 958

619 098

Övrigt

OH-pålägg 15%

298 332

304 299

310 385

4 864 425

5 101 669

4 960 997

4 864 425

5 101 669

4 960 997

198 000

238 000

173 000

198 000

238 000

173 000

1 394 435

1 422 324

1 450 770

1 394 435

1 422 324

1 450 770

481 000

528 000

422 000

481 000

528 000

422 000

-

-

-

-

-481 250

-851 250

-586 250

-1 918 750

-481 250

-851 250

-586 250

7 349 999

7 350 000

7 350 000

22 049 999

Off dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

Privat dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

7 349 999

7 350 000

7 350 000

22 049 999

Köp av tjänst
Externa föreläsare

inkl konsulter

Lokalkostnader
Lokal

Externa lokalkostnader

Personal
Lönekostnader

Almis medarbetare

Resekostnader

Resor inom Sverige

Resor totalt, inom
projektet, men även för
deltagare i de olika
aktiviteterna

Övrigt
Projektintäkter
(Avgår)
Övrigt

Summa,
faktiska
kostnader

Totala
kostnader

Deltagaravgifter

14 927 091
609 000
4 267 529
1 431 000

Finansiering
Finansieringsty
p
Finansiär

2017

2018

2019

Totalt

3 674 999

3 675 000

3 675 000

11 024 999

3 674 999

3 675 000

3 675 000

Privat
kontantfinansieri
ng

-

-

-

-

Summa,
kontant
medfinansiering

3 674 999

3 675 000

3 675 000

11 024 999

Offentlig
direktfinansierin
g

-

-

-

-

Privat
direktfinansierin
g

-

-

-

-

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

Projektmedel

3 675 000

3 675 000

3 675 000

11 025 000

Summa,
projektmedel

3 675 000

3 675 000

3 675 000

11 025 000

Total
finansiering

7 349 999

7 350 000

7 350 000

22 049 999

Offentlig
kontantfinansieri
ng
Region Gotland

Sökt belopp

11 025 000

Momsredovisning

Nej

Betalningssätt

Bankgiro

Betalningsnummer

5118-0099

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gotland
Gotland
Uppföljning/Utvärdering

En interaktiv extern utvärderare kommer att handlas upp för projektet. Utvärderaren förväntas vara aktiv
löpande under hela projektet och följa upp, utvärdera och påverka projektet. Det innebär att utvärderaren inte
enbart passivt ska observera och kommentera vad som görs, utan även delta aktivt i diskussioner kring beslut
och planering av kommande aktiviteter. Utvärderarens huvudsyfte är inte att följa upp ekonomin i projektet,
då denna funktion tillgodoses genom löpande kontakter med finansiärerna när
problem/frågeställningar/tveksamheter dyker upp samt genom de regelbundna redovisningar som görs till
Tillväxtverket/Region Gotland och den feedback som då lämnas. Utvärderarens uppgifter blir i stället:
¿Att löpande följa projektet och dess aktiviteter, bland annat genom deltagande i styrgruppsmöten
¿Att utvärdera de utvärderingar som görs för de enskilda aktiviteterna
¿Att följa upp och utvärdera projektets aktiviteter och resultat i relation till syfte, mål och indikatorer
¿Att utvärdera lednings- och styrningsarbetet i projektet
¿Att halvårsvis skriva en utvärderingsrapport och leda en workshop med styrgruppen utifrån denna rapport
Verksamhet efter projekttiden
Ett av projektets syften är att det efter projekttiden ska finnas ett "nyindustriellt centrum" på Gotland. Att
hitta en effektiv lösning på detta är en av projektets uppgifter. Projektet kommer också att leda till att flera
verktyg/metoder/program finns etablerade på Gotland för den fortsatta utvecklingen av gotländskt näringsliv.
Effekter på sikt
Projektets övergripande syfte är att stärka konkurrenskraften i det gotländska näringslivet och skapa hållbar
tillväxt i företagen. Projektet ska bidra till detta, vilket i förlängningen leder till att företagen utvecklas,
anställer fler och dörmed bidrar till Gotlands övergripande mål att öka befolkningen till 65 000 invånare.
Resultat efter projekttiden
En stor del av projektets insatser handlar om att företagen ska få nya kunskaper och verktyg för sin
utveckling. Denna kunskap kommer att finnas kvar även efter projekttiden och förhoppningsvis utnyttjas för
fortsatt tillväxt och utveckling.
Övriga resultat
Kommentarer till indikatorer

Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Regbevis Almi.pdf
2 intyg o underskrift.pdf
3 NIU budget slutlig.xlsx
4 NIU Projektplan slutlig.pdf

Signatur
Personnummer
195710093534
Namn
Karl Magnus Larsson

detaljerad budget
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Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder/Hållbara Gotland till förstudie Hållbart

vattenbruk – något för Gotland?
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar förstudien Hållbart vattenbruk – något för Gotland
(projektägaren Länsstyrelsen i Gotlands län) med 50,00 procent av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt högst 282 700 kronor, varav 252 200 kronor ur
2017 års anslag och 30 500 kronor ur 2018 års anslag för Hållbara
Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1).

•

Beslutet avser perioden 2017-04-03 till 2018-01-31.

Sammanfattning
Behovsanalys

Det finns en ökad efterfrågan på hållbart producerade livsmedel. Svenskt vattenbruk
anses vara en framtidsnäring, vilket regeringen har visat i statliga utredningar och
proposition till nationell livsmedelsstrategi. Odlad fisk är vårt mest effektiva husdjur
för köttproduktion utifrån biologisk resurseffektivitet, väl i linje med samhällets
efterfrågan på klimatsmart mat producerad på ett hållbart och resursbesparande sätt.
Vattenbruket är vidare den snabbast växande livsmedelssektorn i världen och hälften
av den fisk som konsumeras i världen är odlad. Behovet av att odla fisk är ett måste
då vildfångad fisk inte kommer täcka behovet.
Utvecklingen av vattenbruket på Gotland har främst handlat om kräftodling. Det
finns emellertid ett nytt intresse för hållbart vattenbruk på Gotland i landbaserade
odlingar för att skapa hållbara livsmedelsprodukter samtidigt som
landsbygdsutveckling och arbetstillfällen skapas, där kretsloppstänk och
resurseffektivitet framhålls. Småskaligt vattenbruk kan även utgöra en
kompletterande verksamhet till traditionellt fiske och lantbruksföretag genom
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potentiella gemensamma förädlings- och beredningssteg för maritima
livsmedelsprodukter.
Regeringen har i sin rapport "Hållbara Gotland", pekat på att Gotland har
förutsättningar för att bli ett centrum för hållbara livsmedel. Där har vattenbruk och
maritima näringar lyfts fram. I En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 20162025 har vattenbruket och maritima näringar identifierats som en intressant del av
den gotländska mat- och livsmedelspositionen. Det finns ett behov av att identifiera
vilka förutsättningar och möjligheter som finns för Gotland att utveckla en
vattenbruksnäring som kan bidra till regional tillväxt, samt en regional
livsmedelsförsörjning.
Syfte

Det övergripande syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna att utveckla
vattenbruksnäringen på Gotland och utifrån det peka på möjliga fortsatta aktiviteter
och projektidéer. Specifika delsyften med förstudien är att:
•

bidra med aktuell information om hållbart vattenbruk för att öka kunskapsläget
på Gotland.

•

utreda Gotlands platsspecifika förutsättningar för att utveckla
vattenbruksnäringen.

•

undersöka marknadsförutsättningarna för lokalt producerade
vattenbruksprodukter ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

•

identifiera aktörer och kunskapsläge och initiera samverkan mellan aktörer

•

visa på styrkor, svagheter, möjligheter och hot för en utveckling av näringen.

•

identifiera nya projektidéer och aktiviteter för vidare utveckling av vattenbruket.

Mål

Målet är att skapa ett vägledande dokument för berörda aktörer som vill driva
vattenbruksutvecklingen vidare på Gotland, samt öka kunskapsläget och intresset för
hållbart vattenbruk. På längre sikt är målet med förstudien att vattenbruk ses som en
näring som bidrar till livsmedelsförsörjning och tillväxt på Gotland. Ett av de
viktigaste målen med förstudien är att kunna visa på vilket behov, samt efterfrågan
som finns på vattenbruksprodukter. SWOT-analysen kommer att ge förslag på vidare
projektidéer och aktiviteter för aktörer som vill driva utvecklingen vidare.
Resultatmål:
- Kunskapen och intresset för hållbart vattenbruk har ökat bland aktörer på Gotland.
- Gotlands förutsättningar för utveckling av ett hållbart vattenbruk är väl beskrivet
utifrån det behov av hållbara livsmedelsprodukter som identifierats i regionala
livsmedel- och tillväxtstrategier.
- Aktörer på Gotland är identifierade och samverkan mellan dessa har ökat.
- En SWOT analys är genomförd.
- En förstudierapport är framtagen som blir ett vägledande dokument för berörda
aktörer.
Effektmål:
- Gotland är ett föregångslän för utveckling av ett hållbart vattenbruk.
- Vattenbruket ses som en näring som bidrar till livsmedelsförsörjning och tillväxt på
Gotland.
- Minst en startad försöksodling inom tre år från projektslut.
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- En aktiv intresseförening för vattenbruk på Gotland har bildats som driver
utvecklingen av vattenbruket på Gotland.
Ärendebeskrivning
Horisontella perspektiv

Förstudien tar sin utgångspunkt från den fastslagna regionala strategin för mat och
livsmedel på Gotland. Denna strategi slår fast att det förutom ett antal
utvecklingsområden finns två övergripande perspektiv: hållbar tillväxt och samarbete
och samverkan i hela systemet. Hållbar tillväxt består av tre dimensioner som alla
behöver beaktas: ekonomi, ekologi och den sociala dimensionen.
Genomförande

Länsstyrelsen i Gotlands län är projektägare. Projektet organiseras och leds av en
projektledare som har en doktorsgrad inom vattenbruk och har jobbat med
vattenbruksforskning i sex år, samt varit koordinator för Nationellt
Kompetenscentrum för vattenbruk (www.nkfv.se). Projektledaren har ett brett
kontaktnät inom området och sitter även med i Jordbruksverkets referensgrupp för
vattenbruk där denne representerar de södra länsstyrelserna.
Förstudiens styrgrupp består av representanter för Region Gotland och Länsstyrelsen
med god insikt i regionala livsmedels- och tillväxtstrategier. Förstudien har även en
referensgrupp, vilken består av representanter för Länsstyrelsen, Uppsala Universitet
Campus Gotland, Hushållningssällskapet, LeaderGute och för yrkesfisket.
Referensgruppen kommer fungera som ett bollplank, samt vara rådgivande.
Förstudien kommer även att samordna och vara nav för olika regionalt pågående
insatser och idéer för vattenbruk (t ex Slite Intresseförening, Forum Östersjön och
Hushållningssällskapet). Dessa tillsammans med Uppsala universitet - Campus
Gotland (stöd i förstudien), Vattenbrukscentrum Ost (VBCO, rådgivande), Sveriges
lantbruksuniversitet (rådgivande) utgör förstudiens samarbetspartners.
Förstudien bygger på ett antal huvudaktiviteter:
•

Sammanställning av aktuell lägesbild av hållbart vattenbruk i Sverige, vilket
inkluderar koppling till nationella strategier, ansvarsroller, befintliga hållbara
odlingstekniker, hållbara foder, odlingsarter, lagstiftning, klimat- och
kretsloppsperspektiv, etc.

•

Inspirationsseminarium där en översiktlig bild ges över vattenbruket i Sverige
presenteras. Där ges även en bild över vilken kompetens, vilka odlingsalternativ
och foder som finns att tillgå för ett hållbart vattenbruk.

•

Studieresa som visar på goda exempel från näringsliv samt pågående projekt för
representanter från förstudiens referensgrupp och samarbetspartners.

•

Undersökning av vattenbrukets förutsättningar på Gotland för att identifiera
potentiella plats- och odlingsalternativ som skulle passa utifrån Gotlands
förutsättningar. Även inhämtning av information om vad det finns för behov av
och förutsättningar för vattenbruk på Gotland utifrån ett livsmedels- och
tillväxtperspektiv. Här ingår även genomförande av en marknadsundersökning
för att utreda efterfrågan på hållbart producerade vattenbruksprodukter på
Gotland samt på möjligheten till distribution på en regional skala, ex Stockholms
fiskmarknad. I samband med detta kommer även möjligheten till förädling och
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beredning i samverkan med yrkesfisket undersökas som möjligheter att höja
värdet på produkter samtidigt som fler arbetstillfällen skapas.
•

Aktörsanalys och samverkan innefattar att identifiera vilka aktörer inom
vattenbruk som finns på Gotland, samt skapa förutsättningar för samverkan
mellan dessa.

•

Efter insamlande av kunskap om Gotlands förutsättningar för en hållbar
vattenbruksnäring genomförs en SWOT-analys för att visa på styrkor, svagheter,
möjligheter och hot som finns med utvecklingen.

Resultaten kommer sammanställas i en förstudierapport. Denna tillgängliggörs på
Länsstyrelsens hemsida och sprids även till involverade i förstudien, samt andra som
har intresse för vattenbruk på Gotland. Resultaten kommer att presenteras på ett
slutseminarium där allmänhet kommer bjudas in genom annonsering.
Förstudien avgränsas till att innefatta Gotlands förutsättningar för hållbart och
resurseffektivt vattenbruk. Fokus kommer ligga på landbaserade odlingar, samt
odling av blå fånggrödor till havs såsom musslor och alger. Traditionell odling av fisk
i öppen kasse i havet ses inte som en framtida möjlighet för Gotland i dagsläget.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-04-03—2018-01-31

Kostnader

2017

2018

Totalt

Egen personal

257 000

41 000

298 000

Extern personal/köpta tjänster/konsulter

88 400

0

88 400

Resekostnader

50 000

0

50 000

Lokalkostnader

3 000

1 000

4 000

Övriga kostnader

106 000

19 000

125 000

Summa kostnader

504 400

61 000

565 400

Finansiering

2017

Region Gotland, Hållbara Gotland

252 200

30 500

282 700

Tillväxtverket, Hållbara Gotland

252 200

30 500

282 700

Summa finansiering

504 400

61 000

565 400

2018

Totalt

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att förstudien Hållbart vattenbruk – något för Gotland?
skapar bra förutsättningar för att besluta om eventuell fortsatt utveckling av hållbart
vattenbruk på Gotland. Att undersöka förutsättningarna för en vidare satsning, som
bygger på den kunskap och de förutsättningar som förstudien ska tydliggöra,
överensstämmer med hur vi behöver arbeta i regionen.
Bedömningen är att förstudien ligger väl i linje med analysen för En regional mat- och
livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025, liksom programmet Hållbara Gotland som lyfte
fram hållbara livsmedel och maritima näringar som ett av fem insatsområden. En
eventuell kommande satsning på vattenbruk kommer att överensstämma väl med de
ambitioner som Region Gotland har i både den överliggande strategin Vision Gotland
2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Typ

Projektmedel/Hållbara Gotland/Hållbara livsmedel
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Hållbart vattenbruk - något för Gotland?

Det finns en ökad efterfrågan på hållbart producerade livsmedel i takt med att befolkningen i Sverige växer.
Svenskt vattenbruk är i dagsläget politiskt aktuellt och anses vara en framtidsnäring med stor potential.
Jordbruksverket har tagit fram en nationell strategi och handlingsplan som avser att modernisera och ändra
inställningen till svenskt vattenbruk hos allmänhet och myndigheter samt som ett politiskt stöd för näringen.
Även i den nyligen framtagna propositionen "En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt
i hela landet" gör regeringen bedömningen att marina livsmedel och resurser har förutsättningar att möta en
ökad efterfrågan. Odlad fisk är dessutom vårt mest effektiva husdjur för köttproduktion utifrån biologisk
resurseffektivitet. Detta ligger väl i linje med samhällets efterfrågan på klimatsmart mat som produceras på
ett hållbart sätt. Vattenbruket är vidare den snabbast växande livsmedelssektorn i världen och hälften av den
fisk som konsumeras i världen är odlad. Ska vi fortsätta konsumera fisk som vi gör idag och i takt med den
befolkningsökning som sker, måste vi odla då vildfångad fisk inte täcker behovet.
Utvecklingen av vattenbruket på Gotland har genom åren varit begränsad och främst handlat om kräftodling.
Det finns dock ett nytt intresse för hållbart vattenbruk bland aktörer på Gotland för att skapa hållbart
producerade livsmedelsprodukter samtidigt som landsbygdsutveckling och arbetstillfällen skapas. Intresset
innefattar främst s.k. landbaserade odlingar där kretsloppstänk och resurseffektivitet framhålls som
nyckelfaktorer för att kunna erbjuda den medvetne konsumenten hållbart producerade livsmedelsprodukter.
Småskaligt vattenbruk kan även utgöra en kompletterande verksamhet till traditionellt fiske av vildfångad
fisk från Östersjön samt till lantbruksföretag, med potentiella gemensamma förädling- och beredningssteg för
maritima livsmedelsprodukter.
Rapporten "Hållbara Gotland", som togs fram på uppdrag av regeringen för att visa på förslag till insatser för
fler jobb och hållbar näringslivsutveckling på Gotland, pekar på att Gotland har förutsättningar för att bli ett
centrum för hållbara livsmedel där vattenbruk och andra maritima näringar lyfts fram som potentiella
näringar. Även i efterföljande förstudierapport "Hållbara livsmedel och maritima näringar", framtagen av
Region Gotland och Länsstyrelsen, har vattenbruket identifierats som en näring som kan få betydelse för
hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland. Till grund för denna förstudierapport ligger
"En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025" samt "Tillväxtprogram för Gotland 20162020". I "En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025" finns ett tydligt konstaterande att
det finns ett omfattande behov av insatser för att stärka mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland. Likaså i
"Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020" är mat- och livsmedelsnäringarna är ett av två styrkeområden.
Utifrån detta finns det ett behov av att identifiera vilka förutsättningar och möjligheter som finns för Gotland
att utveckla sin vattenbruksnäring som är tänkt att kunna bidra till regional tillväxt samt en regional
livsmedelsförsörjning. I förstudierapporten "Hållbara livsmedel och maritima näringar" föreslogs även
genomförandet av en förstudie som undersöker dessa aspekter och det är denna förstudie som aktuell ansökan
avser.
En förstudie bidrar med att undersöka möjligheterna för Gotland att utveckla sin vattenbruksnäring kopplat
till regionala livsmedels- och tillväxtstrategier. Förstudien ger även en informativ lägesbild över hållbart
vattenbruk i Sverige samt en beskrivning av potentiella plats- och marknadsspecifika förutsättningar för just
Gotland att utveckla vattenbruksnäringen. Förstudierapporten blir ett vägledande dokument för aktörer med
intresse inom vattenbruksnäringen som pekar på möjliga alternativ till att vidareutveckla vattenbruksnäringen
på Gotland.
Syfte med projektet
Det övergripande syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna att utveckla vattenbruksnäringen på
Gotland och utifrån det peka på möjliga fortsatta aktiviteter och projektidéer.
Specifika delsyften med förstudien är att:
- Bidra med aktuell information om hållbart vattenbruk för att öka kunskapsläget på Gotland.
- Utreda Gotlands platsspecifika förutsättningar för att utveckla vattenbruksnäringen.
- Undersöka marknadsförutsättningarna för lokalt producerade vattenbruksprodukter ur ett lokalt och
regionalt perspektiv.
- Identifiera aktörer och kunskapsläge.
- Initiera samverkan mellan aktörer
- Visa på styrkor, svagheter, möjligheter och hot för en utveckling av näringen.
- Identifiera nya projektidéer och aktiviteter för vidare utveckling av vattenbruket.
Mål och indikatorer för projektet

Resultatmål:
- Kunskapen och intresset för hållbart vattenbruk har ökat bland aktörer på Gotland.
- Gotlands förutsättningar för utveckling av ett hållbart vattenbruk är väl beskrivet utifrån det behov av
hållbara livsmedelsprodukter som identifierats i regionala livsmedel- och tillväxtstrategier.
- Aktörer på Gotland är identifierade och samverkan mellan dessa har ökat.
- En SWOT analys är genomförd.
- En förstudierapport är framtagen som blir ett vägledande dokument för berörda aktörer.
Effektmål:
- Gotland är ett föregångslän för utveckling av ett hållbart vattenbruk.
- Vattenbruket ses som en näring som bidrar till livsmedelsförsörjning och tillväxt på Gotland.
- Minst en startad försöksodling inom tre år från projektslut.
- En aktiv intresseförening för vattenbruk på Gotland har bildats som driver utvecklingen av vattenbruket på
Gotland.
Indikatorer:
- Antal genomförda aktiviteter för att öka intresset och kunskapsläget om hållbart vattenbruk på Gotland.
- Antal deltagare på seminarier.
- Nöjdhet genom utvärderingsenkät inspirationsseminarium.
- Antal mediarapporteringar.
- Antal deltagande företag under projektets gång.
- Antal genomförda aktiviteter för att stärka samverkan mellan aktörer på Gotland.
- Genomförd SWOT-analys.
Målgrupp
Potentiella entreprenörer, företag, restauranger, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner och
allmänhet med intresse i vattenbruk och vattenbruksprodukter.
Projektorganisation
Projektledare: Andreas Pettersson (Länstyrelsen Gotland)
Projektet organiseras och leds av projektledaren. Projektledaren har en doktorsgrad inom vattenbruk och har
jobbat med vattenbruksforskning i sex år samt varit koordinator för Nationellt Kompetenscentrum för
vattenbruk (www.nkfv.se). Projektledaren har ett brett kontaktnät inom området och sitter även med i
Jordbruksverkets referensgrupp för vattenbruk där denne representerar de södra länsstyrelserna.
Styrgrupp: Gunilla Lexell (Länsstyrelsen Gotland), Karin Farinder (Region Gotland)
Styrgruppen kommer vara beslutande i frågor rörande projektet. Styrgrupp har satts ihop utifrån kopplingen
till livsmedels- och tillväxtstrategier för Gotland där styrgruppsmedlemmar har god kompetens.
Referensgrupp: Rolf Gydemo (länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Gotland), Gunilla Rosenqvist (professor,
Uppsala universitet - Campus Gotland), Patrik Rönnbäck (professor, Uppsala universitet - Campus Gotland),
Riina Noodapera (Hushållningssällskapet), Allan Pettersson (LeaderGute, representant för yrkesfisket).
Referensgruppen kommer fungera som ett bollplank samt vara rådgivande under projekttiden.
Samarbetspartners:
Slite Intresseförening (Mait Juhlin), Forum Östersjön (Jan Larsson), Hushållningssällskapet (Riina
Noodapera).
Alla dessa har ansökt om Leadermedel för projekt med koppling till vattenbruk. Utbyten av information och
samarbete kommer löpa kontinuerligt under projektperioden.
Gemensamma aktiviteter i form av seminarier och studieresa.
Uppsala universitet - Campus Gotland (Gunilla Rosenqvist och Patrik Rönnbäck). Bedriver pågående
vattenbruksforskning och kommer vara ett stöd i projektet.
Vattenbrukscentrum Ost (VBCO) (Markus Langeland). VBCO kommer ha en rådgivande funktion i projektet
samt vara en förmedlare av kontakter.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Anders Kiessling). SLU bedriver forskning inom vattenbruk och
kommer vara rådgivande och stå för expertishjälp gällande hållbart vattenbruk.
Projektet kommer även samarbeta med Blått centrum, ett nyligen beslutat samverkansprojekt mellan
Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland samt Uppsala universitet om utvecklingsfrågor avseende vatten
på land, vid kusten och i havet.
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning

Sammanställning av aktuell lägesbild av hållbart vattenbruk
Projektledare kommer i förstudierapporten ge en aktuell lägesbeskrivning av vattenbruket i Sverige vilket
inkluderar koppling till nationella strategier, ansvarsroller, befintliga hållbara odlingstekniker, hållbara foder,
odlingsarter, lagstiftning, klimat- och kretsloppsperspektiv, etc. Detta genom inhämtande av information från
olika kompetenscentra för vattenbruk samt från forskning och näring. I sammanställningen kommer det även
ingå att beskriva andra nationella pågående projekt och centrumbildningar som kan utgöra ett stöd vid
utvecklingen av vattenbruket på Gotland.
Inspirationsseminarium
Minst ett seminarium kommer genomföras inom projektets regi där en översiktlig bild ges över vattenbruket i
Sverige samt ger svar på vilken kompetens, vilka odlingsalternativ och foder som finns att tillgå för ett
hållbart vattenbruk. Föreläsare från näring, myndighet och forskning kommer bjudas in. Deltagande på andra
seminarier på Gotland inom andra projekt kommer ingå i aktiviteten. Inköp av konsulttjänster i form av
arbetstid för samarbetspartners i att förbereda och genomföra seminariet kan bli aktuellt.
Studieresa
Inom aktuell information ingår även att visa på goda exempel från näringsliv samt pågående projekt. Där
kommer projektledare tillsammans med en person från referensgrupp samt andra projektledare från bl.a.
Leaderprojekt med koppling till vattenbruk, genomföra en studieresa till vattenbruksföretag som på ett
framgångsrikt sätt etablerat sig på marknaden. Detta för att inhämta framgångsfaktorer och information om
odlingstekniker som kan vara aktuella för Gotland.
Undersökning av vattenbrukets förutsättningar på Gotland
Projektledare i samarbete med samarbetspartners kommer inhämta information om vad det finns för behov av
och förutsättningar för vattenbruk på Gotland utifrån ett livsmedels- och tillväxtperspektiv. Arbetet kommer
bestå i att identifiera potentiella plats- och odlingsalternativ som skulle passa utifrån Gotlands förutsättningar.
I aktiviteten ingår det även att genomföra en marknadsundersökning för att utreda efterfrågan på hållbart
producerade vattenbruksprodukter på Gotland samt på möjligheten till distribution på en regional skala, ex
Stockholms fiskmarknad. I samband med detta kommer även möjligheten till förädling och beredning i
samverkan med yrkesfisket undersökas som möjligheter att höja värdet på produkter samtidigt som fler
arbetstillfällen skapas. Även intervjuer med befintliga vattenbruksföretag (kräftodlare) på Gotland kommer
genomföras för att identifiera framgångsfaktorer men även upplevda problem inom näringen. Allt detta för att
skapa en aktuell bild av Gotlands förutsättningar och möjligheter att utveckla vattenbruksnäringen.
Aktörsanalys och samverkan
Aktiviteten innefattar att identifiera vilka aktörer inom vattenbruk som finns på Gotland samt skapa
förutsättningar för samverkan mellan dessa. Samverkan kommer ske främst genom informationsdelning,
möten samt i vissa fall gemensamma aktiviteter såsom studieresa och seminarium. Inköp av konsulttjänster i
form av deltagande från aktörer och samarbetspartners kan bli aktuellt.
SWOT-analys
Efter insamlande av kunskap om Gotlands förutsättningar för en hållbar vattenbruksnäring genomförs en
SWOT-analys för att visa på de eventuella styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns med
utvecklingen.
Rapportskrivning och slutseminarium
Allt som framkommer under projekttiden sammanställs i en förstudierapport som blir ett vägledande
dokument för berörda aktörer och som innehåller förslag på projektidéer och aktiviteter för att vidareutveckla
vattenbruket på Gotland. Ambitionen är även att en lathund för entreprenörer presenteras i
förstudierapporten. Ett slutseminarium kommer genomföras där framtagna resultat presenteras för berörda
aktörer.
Resultatspridning
-Resultaten kommer sammanställas i en förstudierapport som kommer finnas tillgänglig på Länsstyrelsens
hemsida.
-Rapporten kommer även spridas till alla involverade i förstudien samt alla som har intresse för vattenbruk på
Gotland.
-Resultaten kommer presenteras på ett slutseminarium där allmänhet kommer bjudas in genom annonsering.
-Projektet kommer följas av media samt löpande pressmeddelanden kommer skickas ut.
Projektavgränsning
Förstudien avgränsas till att innefatta Gotlands förutsättningar för hållbart och resurseffektivt vattenbruk.
Fokus kommer ligga på landbaserade odlingar samt odling av blå fånggrödor till havs såsom musslor och
alger. Traditionell odling av fisk i öppen kasse i havet ses inte som en framtida möjlighet för Gotland i
dagsläget. Hantering av tillstånd och rådgivning i vattenbruksfrågor sker inom Länsstyrelsens ordinarie
verksamhet och sker utanför detta projekt.

Kopplingar till andra projekt/insatser
Projektet kommer samarbeta med tre olika Leaderprojekt med koppling till vattenbruk på Gotland: Slite
Intresseförening (akvaponik), Forum Östersjön (landbaserad fiskodling) samt Hushållningssällskapet
(produktutveckling). Slutligt besked om finansiering för dessa projekt väntas från Jordbruksverket under april
månad. Kontinuerliga avstämningar sker för att undvika dubbelarbete samt för utbyte av erfarenheter inom
projekten. Vissa delar i projektet samkörs, exempelvis seminarier och studiebesök.
I skrivande stund har Uppsala universitet, Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet (NTNU) samt
yrkeshögskolan NOVIA i Finland ansökt om seed-medel för projektet "Greenfish - aqua- and horticulture
under one roof. Scalable solutions for rural development and cleaner coastal waters". Vid beviljande av denna
ansökan kommer denna förstudie samarbeta med detta projekt där det finns gemensamma beröringspunkter,
tex seminarium.
Projektet kommer även samverka med och följa forskningsprojektet "SEAWIN - Increasing production and
consumption of sustainable seafood in Sweden", som drivs av Stockholms universitet i samarbete med
Uppsala universitet, Stockholm Resilience Centre, SP - Sveriges tekniska forskningsinstitut, Kungliga
Vetenskapsakademin, Beijer Institutet, Dalhousie University samt Hellenic Research House.
Sammanfattande projektbeskrivning
Det finns en ökad efterfrågan på hållbart producerade livsmedel. Svenskt vattenbruk anses vara en
framtidsnäring vilket regeringen tydligt har visat i statliga utredningar och proposition till nationell
livsmedelsstrategi. Odlad fisk är vårt mest effektiva husdjur för köttproduktion utifrån biologisk
resurseffektivitet, väl i linje med samhällets efterfrågan på klimatsmart mat producerad på ett hållbart och
resursbesparande sätt. Vattenbruket är vidare den snabbast växande livsmedelssektorn i världen och hälften
av den fisk som konsumeras i världen är odlad. Behovet av att odla fisk är ett måste då vildfångad fisk inte
kommer täcka behovet.
Utvecklingen av vattenbruket på Gotland har främst handlat om kräftodling. Det finns emellertid ett nytt
intresse för hållbart vattenbruk på Gotland i landbaserade odlingar för att skapa hållbara livsmedelsprodukter
samtidigt som landsbygdsutveckling och arbetstillfällen skapas, där kretsloppstänk och resurseffektivitet
framhålls. Småskaligt vattenbruk kan även utgöra en kompletterande verksamhet till traditionellt fiske och
lantbruksföretag genom potentiella gemensamma förädlings- och beredningssteg för maritima
livsmedelsprodukter.
Regeringen har i sin rapport "Hållbara Gotland", pekat på att Gotland har förutsättningar för att bli ett
centrum för hållbara livsmedel där vattenbruk och maritima näringar lyfts fram. Detsamma har konstaterats
på regional nivå i efterföljande förstudierapport "Hållbara livsmedel och maritima näringar" som även
grundat sig på regionala livsmedel- och tillväxtstrategier för Gotland. Det finns ett behov av att identifiera
vilka förutsättningar och möjligheter som finns för Gotland att utveckla sin vattenbruksnäring som kan bidra
till regional tillväxt samt en regional livsmedelsförsörjning.
Denna förstudie har som övergripande syfte att undersöka möjligheterna att utveckla vattenbruksnäringen på
Gotland och utifrån detta peka på möjliga fortsatta projektidéer och aktiviteter. Målet är att skapa ett
vägledande dokument för berörda aktörer som vill driva vattenbruksutvecklingen vidare på Gotland samt öka
kunskapsläget och intresset för hållbart vattenbruk. För att uppnå detta kommer en aktuell lägesbild över
hållbart vattenbruk beskrivas, minst ett inspirationsseminarium hållas samt en studieresa till framgångsrika
entreprenörer i Sverige genomföras. Ett av de viktigaste målen med förstudien är att kunna visa på vilket
behov samt efterfrågan som finns på vattenbruksprodukter. Detta kopplat till regionala livsmedel- och
tillväxtstrategier för Gotland. I arbetet kommer en SWOT-analys genomföras vars resultat blir användbara i
framtagandet av förslag på vidare projektidéer och aktiviteter för aktörer som vill driva utvecklingen vidare.
På längre sikt är målet med projektet att Gotland med tiden blir ett föregångslän för utveckling av ett hållbart
vattenbruk. Målet är även att det startat minst en försöksodling samt att det finns en aktiv intresseförening för
vattenbruk inom tre år från projektslut.
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OH projektledare 800h

Köp av tjänst
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Konsulttjänst vid seminarier och
samverkan 24h

19 200

Konsultkostnad

Marknadsundersökning (upphandlas)
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Ekonomiansvarig 20h
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50 000
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Studieresa 2 personer, inkl. hyrbil
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Logi
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ToR Gotland 6 föreläsare till
inspirationsföreläsning
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Logi

Logi 6 st föreläsare

10 000

Övrigt
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Marknadsföring

Annonsering projekt, seminarium etc
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Böcker och Trycksaker

Trycksaker
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Konferenskostnad

Förtäring seminarier

Projektintäkter (Avgår)

4 000
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298 000

Resekostnader
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-

-
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Off dir fin kostnad (In
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-

-

Privat dir fin kostnad (In
natura finansiering)

-

-
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0
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-
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-
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direktfinansiering

-

-

Privat direktfinansiering

-

-
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0

0

Projektmedel

565 400

565 400

Summa, projektmedel

565 400

565 400

Total finansiering

565 400

565 400

Sökt belopp

565 400

Momsredovisning

Ja

Betalningssätt

Bankgiro

Betalningsnummer

5051-6749

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gotland
Gotland
Uppföljning/Utvärdering
Ett GANTT-schema kommer skapas för projektet där det tydligt framgår vad som ska vara genomfört vid
vissa tidpunkter under projektperioden. Utvärdering av resultat kommer pågå löpande under projekttid men
med fokus i slutet av projektet då all information sammanställs i en förstudierapport. Förstudierapporten
kommer utvärderas av styrgrupp efter projektslut.
Verksamhet efter projekttiden
Förstudierapporten blir ett vägledande dokument för alla aktörer inom vattenbruk på Gotland, allt från
strategiska beslutsfattare inom livsmedelsförsörjning och tillväxt till entreprenörer med intresse att starta
vattenbruksverksamhet. Under projektets gång kommer det sannolikt framgå hur stort intresset är och vilket
behov som finns efter projektslut. Det är svårt att säga hur vattenbruket kommer utvecklas vidare efter
projektslut men förstudien kommer visa på nya projektidéer och aktiviteter och förhoppningsvis finns det ett
ökat intresse bland entreprenörer att fortsätta att driva utvecklingen framåt. Finansiering för vidare utveckling
av vattenbruket kan ske genom Hållbara Gotland, Europeiska havs- och fiskerifonden m.fl..
Effekter på sikt
Det långsiktiga målet med förstudien är att Gotland är ett föregångslän för utveckling av ett hållbart
vattenbruk och att ett hållbart vattenbruk ses som en näring som bidrar till livsmedelsförsörjning och tillväxt
på Gotland. Ambitionen är att minst en försöksodling startat inom tre år från projektslut samt att en aktiv
intresseförening för vattenbruk på Gotland har bildats som driver utvecklingen av vattenbruket på Gotland.
Ur ett hållbarhetsperspektiv är odling av akvatiska organismer ett av de mest hållbara och resursbesparande
produktionssätten som finns samtidigt som nyttiga och hälsofrämjande produkter framställs och tillgodoser
en efterfrågan som är större än tillgången.
Resultat efter projekttiden

Ökad kunskap om hållbart vattenbruk bland berörda aktörer på Gotland.
Förutsättningarna och möjligheterna för hållbart vattenbruk på Gotland är väl beskrivna ur ett livsmedels- och
tillväxtperspektiv.
Aktörer är identifierade och samverkan mellan dessa har ökat.
Utifrån insamlad kunskap och analys kan svar ges om hållbart vattenbruk är en näring att satsa på inom
Hållbara Gotland.
Övriga resultat
Kommentarer till indikatorer
Det är svårt att identifiera indikatorer som mäter hur föreslagna aktiviteter bidrar till att uppnå uppställda mål
för projektet. Identifierade indikatorer gäller framförallt målen ¿Att öka kunskapen och intresset för hållbart
vattenbruk bland aktörer på Gotland¿ samt ¿Aktörer på Gotland är identifierade och samverkan mellan dessa
har ökat¿. Det finns vissa svårigheter i att mäta om kunskapsläget om hållbart vattenbruk har ökat eller hur
samverkan förbättrats under projektperioden. I övrigt är förstudien av en sådan karaktär att det är svårt att
mäta måluppfyllelser.

Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Bil1. Forordnande-av firmatecknare-20150116.pdf

Behörig firmatecknare Länsstyrelsen Gotland

2 Bil2. Kostnadsspecifikation.pdf

Kostnadsspecifikation detaljerad

Signatur
Saknas
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Regionstyrelsen

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder/Hållbara Gotland, till projekt ”Ökad
livsmedelsförädling”
Förslag till beslut

•

Region Gotland beslutar att medfinansiera regionalfondsprojektet
Samverkansplattform för tillväxt inom livsmedelssystemet på Gotland”, i korthet kallat
Ökad livsmedelsförädling (projektägare Gotland Grönt Centrum AB), med 27,31
procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 1 920 895 kronor.
Medfinansieringen betalas ut med 1 595 604 kronor ur anslaget för Hållbara
Gotland under perioden 2017-2019 och med 325 291 kronor ur ordinarie anslag
för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) för 2020.

•

Beslutet avser perioden 2017-04-01 till 2020-07-31.

Behovsanalys

Projekt har sin grund i det regionala tillväxtarbetet inom ramen för Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020 och ligger i linje med den nyligen beslutade regionala matoch livsmedelsstrategin för Gotland 2016-2025. I tillväxtprogrammet definieras matoch livsmedelsnäringarna som ett styrkeområde för gotländsk utveckling och tillväxt.
De grundläggande förutsättningarna för att skapa tillväxt är att öka företagens
kapacitet att leda och initiera hållbar produktutveckling samt att stärka samarbetet
och stödja samverkan som verktyg såväl mellan företagen som mellan företag och
andra aktörer, däribland akademin.
Det grundläggande skälet till att genomföra projektet är att regionens små och
medelstora företag inom mat- och livsmedelsnäringarna har en identifierad låg
innovations- och förädlingsgrad som försvårar deras möjligheter att erbjuda och
möta marknadens krav på långsiktigt hållbara produkter. Orsaker som ligger till
grund för den låga innovations- och förädlingsgraden är att det saknas strukturer för
samverkan för skapande av mervärde för företagen genom att erbjuda mötesplats
och riktade kapacitetshöjande insatser. Det saknas även kontaktytor mellan mat- och
livsmedelsföretag och innovationsaktörer som kan utgöra ett stöd till företag som vill
växa genom förädling och/eller som vill utveckla nya produkter, förpackningssätt
1 (4)

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 2017/277

och kommunikationssätt. Följderna blir att nyttan av samverkan inte utnyttjas och att
den marknad som nya förpacknings- och förädlingstekniker skulle ge tillgång till inte
blir kända för de gotländska livsmedelsföretagen. I sin tur leder det till låg lönsamhet
och oförändrad sysselsättningsgrad. Dessutom riskerar orsakerna till och följderna av
en låg innovationsgrad och förädlingsgrad att ha negativa effekter avseende
företagens miljöpåverkan då de går miste om samverkansvinster och möjlig
anpassning till marknaden som idag blivit alltmer medveten om klimatpåverkan
kopplat till sitt köpbeteende.
2016 genomfördes en förstudie under ledning av Gotland Grönt Centrum AB
(förkortas härefter GGC AB) avseende "Företag & FoU Gotland - Utveckling av
livsmedelsföretagandet på Gotland". Förstudiens slutsatser visar att det finns en bred
efterfrågan och ett behov av att skapa en nod för aktörer inom livsmedelssystemet - i
synnerhet för små och medelstora företag och dess kontaktytor med andra delar ur
systemet. Denna nod kallas i ansökan för samverkansplattform.
Syfte

Syftet med projektet är att öka lönsamheten i livsmedelssektorn genom att etablera
en plattform för ökad samverkan mellan olika livsmedelsföretag, forskningsaktörer
och offentlighet med hållbarhet i fokus. Avsikten är att uppnå ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbara livsmedelsföretag över hela Gotland som kan konkurrera
på nationell och i vissa fall en internationell marknad. Genom ökad samverkan
mellan livsmedelsföretagare och forskningsaktörer, samt en högre kompetens i
livsmedelsföretagen kan flera smarta, hållbara, innovativa livsmedel skapas och nå
marknaden. Därigenom ges även möjligheter till ökad sysselsättning inom branschen.
Mål

Det övergripande målet för projektet är ökad affärsmässighet och tillväxt hos matoch livsmedelsföretag över hela Gotland genom samverkan, hållbar förnyelse och
ökad förädlingsgrad. Ett mål som är knutet till regionala och nationella styrdokument
för tillväxt och utveckling av livsmedelssystemet.
Projektmålet är en etablerad plattform för samverkan inom innovations- och
kapacitetsutveckling av mat- och livsmedelsföretag på Gotland. Projektet har två
målområden med delmål.
1. Kapacitetsutveckling. Delmål: små och medelstora mat- och livsmedelsföretag på
Gotland har:
a) fått ökad tillgång till ett stödsystem med god kunskap om utmaningar och
möjligheter inom livsmedelskedjan
b) ökat förädlingsvärdet på sina produkter
c) i ökad utsträckning kontakt med rådgivningsaktörer för att nå höjd
affärsmässighet och tillväxt.
2. Innovation och marknadsutveckling. Delmål: små och medelstora mat- och
livsmedelsföretag på Gotland har:
a) ökad kunskap om innovativa och hållbara förpacknings- och
förädlingstekniker,
b) i ökad utsträckning samarbeten med innovationsaktörer regionalt och
nationellt,
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c) fått ökad kunskap om och använder sig av fler kanaler för kommunikation
och marknadsföring av sina produkter,
d) erbjudit sina produkter på nya marknader – nationellt och internationellt
Horisontella perspektiv

Projektansökan beskriver hur syftet liksom genomförandet ska bidra till jämställt
förfarande liksom integration. Hållbarhet är även en övergripande faktor i projektets
arbete med att stärka mat- och livsmedelsnäringarna.
Genomförande

Projektet ska drivas av GGC AB, som kommer att ansvara för att projektet får de
resurser och förutsättningar som krävs för att nå resultat. Projektägaren ansvarar
också för att projektet som helhet och dess aktiviteter följs upp och att lärdomar förs
tillbaka in i projektet och kommer deltagarna, samt sekundär målgrupp till del.
Projektets styrgrupp anpassas under projekttiden för att styra projektet så effektivt
som möjligt. Vid val av styrgruppsmedlemmar är det fokus på kompetens, kön,
representation samt samverkan med andra aktörer. Även representanter för
företagarmålgruppen ska finnas i styrgruppen. Initialt består styrgruppen av
representanter för följande företag och organisationer: GGC AB,
Hushållningssällskapet Gotland, Heart of Sweden, Gotlands internationella
företagarförening, Gotlands Slagteri, Länsstyrelsen Gotland, Foodmark, LRF, ICA
Sverige AB, SLU, Örebro Universitet (Grythyttan) och Science Park Gotland.
Projektet kommer att ledas av två projektledare som har olika ansvarsområden.
Anledningen är trefaldig: 1) projektägaren vill säkra att det är styrgruppen och
projektägaren som styr projektet; 2) två kompletterande kompetenser som leder
projektet skapar en bättre utveckling; 3) det minskar sårbarheten. Projektet kommer
även återrapportera till styrelsen för Gotland Grönt Centrum.
Arbetsgrupper tillsätts efter behov så att projektet drivs effektivt. Projektet kommer
även att ha en referensgrupp med såväl företagare som representanter för
organisationer och offentlig sektor. Här görs, en gång per år, avstämning att projektet
gör rätt saker - den breda sammansättningen ger möjlighet till att få bra inspel med
tankar från andra branscher samt att sprida information om projektet till andra
branscher. Projektet kommer jobba mycket med kommunikation via sociala medier
för att väcka intresse och förmedla kunskap om hållbara livsmedel på Gotland.
För att säkerställa att projektaktiviteterna och dess resultat når ut till en utökad
primär, och framförallt den sekundära målgruppen, kommer företrädare för projektet
att delta och medverka i andra aktörers arrangemang och sammanhang, t ex Goda
Gotland, Tillväxt Gotland, Svenskt näringsliv och Gotlands förenade besöksnäring.
Projektaktiviteter, som seminarier, workshops och rådgivning, ska genomföras i nära
dialog med företagen. Deltagaravgifter kommer att tas ut för majoriteten av de
seminarier som ordnas, vilket bl a säkrar att projektet erbjuder efterfrågade aktiviteter
och testar förutsättningarna för en hållbar, långsiktig struktur.
Satsningarna inom projektet ska ske med fokus på hållbarhet. Frågeställningar kring
smarta material och energival, minskade utsläpp och återvinning av restprodukter är
viktiga frågor vid skapande av nya produkter och nya samarbeten som är hållbara ur
såväl ekonomisk, social som miljömässig synvinkel. Genom ett fördjupat samarbete
med Gotlands internationella företagarförening kommer aktiviteter genomföras som
säkrar ett aktivt deltagande från nysvenska företagare. Jämställdhetsfrågan beaktas
genomgående i projektet från val av projektledning, styrgrupp och referensgrupp till
genomförande och information som möjliggör för alla kön att delta.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-04-01—2020-07-31

Kostnader

2017

2018

2019

2020

Totalt

Egen personal

272 195

354 999

359 588

162 031 1 148 813

Extern personal/köpta tjänster/konsulter

963 900 1 779 900 1 779 900

379 300 4 903 000

Resor och logi

48 000

86 000

86 000

12 000

232 000

Investeringar material, externa lokaler

40 248

53 668

53 668

13 417

161 001

174 428

227 490

230 431

103 833

736 182

-23 000

-45 000

-60 000

-20 000

-148 000

Schablonkostnader
Avgår projektintäkter
Summa kostnader

1 475 771 2 457 057 2 449 587

650 581 7 032 996

Finansiering

2017

2018

2019

Hållbara Gotland/regionala 1:1, Region Gotland

368 943

614 264

612 397

0

0

114 924

Hållbara Gotland/nationella 1:1, Tillväxtverket

368 943

614 264

612 397

0 1 595 604

Regionalfondsmedel

737 885 1 228 529 1 109 869

440 214 3 516 497

Summa finansiering

1 475 771 2 457 057 2 449 587

650 581 7 032 996

Regionala 1:1, Region Gotland

2020

Totalt
0 1 595 604

210 367

325 291

Bedömning

Detta initiativ ligger väl i linje med det utvecklingsbehov som identifierats i En
regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025, liksom i linje med identifierade
utmaningar i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, som även innehåller de möjligheter
som skapats genom Hållbara Gotland. De två övergripande perspektiven som
definierades i strategiarbetet, hållbarhet i beslut som rör utveckling av mat- och
livsmedelsnäringarna, och samarbete och samverkan, är väl omhändertagna i detta
projekt.
Förstudien som GGC AB genomförde under 2016 skapade delar av
förutsättningarna för framskrivandet av projektansökan. Region Gotland och
Länsstyrelsen, som ansvarat för framtagandet av mat- och livsmedelsstrategin, har
dessutom varit involverade i framarbetandet av denna projektansökan och på så sätt
kunna bidra till att god koppling säkrats till ovan styrdokument.
Motivering till beslut

Region Gotland är i grunden positiva till medfinansiering av projekt som ansöker om
strukturfondsmedel. Att skapa förutsättningar för att utveckla ett av Gotlands
styrkeområden, mat- och livsmedelsnäringarna, ligger i linje med Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020. Det ligger även i linje med den analys och rekommendation som
kommer ut ur arbetet med det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland, varför det
är naturligt att medel från Hållbara Gotland-anslaget används som medfinansiering
såväl nationellt (Tillväxtverket) som regionalt (Region Gotland).
Övrigt

Förutsättning för medfinansieringen är att projektansökan godkänns av Europeiska
regionalfonden (ERUF).
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Bilagor
?

Expedieras till
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Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Småland och Öarna/3 Att öka
konkurrenskraften hos SMF

Sparad

2017-03-13

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

Samverkansplattform för tillväxt inom
livsmedelssystemet på Gotland. Kortnamn: Ökad
livsmedelsförädling

1.2 Datum för projektstart

2017-04-01

1.3 Datum för projektavslut

2020-07-31

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Gotland
Gotland
1.5 Typ av projekt

Projekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Nej

Det övergripande målet för projektet är att etablera en plattform för samverkan inom innovations- och
kapacitetsutveckling av mat- och livsmedelsföretag på Gotland. Ett mål som är knutet till regionala och
nationella styrdokument för tillväxt och utveckling av livsmedelssystemet.
Projektmålet är att skapa ökad affärsmässighet och tillväxtvilja hos mat- och livsmedelsföretag på Gotland
genom samverkan, hållbar förnyelse och ökad förädlingsgrad.
Projektet har två målområden Kapacitetsutveckling samt Innovation och marknadsutveckling som vardera
har ett antal delmål vilka är kopplade till projektmålet. Inom varje målområde planeras aktiviteter i form av
seminarier, workshops och rådgivning riktad till det regionala näringslivet.
Förväntat resultat vid projektavslut är att små och medelstora mat- och livsmedelsföretag på Gotland har fått
en höjd affärsmässighet och tillväxtvilja, säljer sina produkter på fler marknader, erbjuder
marknadsanpassade och miljömässigt hållbara produkter samt att innovationsutvecklingen har ökat och det
finns högre kompetens och nya kontakter och samarbeten mellan företagen och akademin.
Förväntat resultat på lång sikt är att det finns en etablerad regional samverkansplattform som stödjer och ger
ett mervärde till gotländska mat- och livsmedelsföretag i deras arbete med kapacitetsutveckling, innovation
och värdeutveckling.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

556990-7883

2.2 Organisationsnamn

Gotland Grönt Centrum AB (svb)

2.3 Juridisk form

Övriga aktiebolag

2.4 Organisationens postadress

Roma Lövsta 10

2.5 Organisationens postnummer

622 54

2.6 Organisationens postort

Romakloster

2.7 Arbetsställenummer

2357-5533

2.8 Arbetsställenamn

Gotland Grönt Centrum AB

2.9 Besöksadress

Roma Lövsta 10

2.10 Postnummer

622 54

2.11 Postort

Romakloster

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?
2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Ja

Ange nummer för valt betalningssätt

596-5603

2.15 Kontaktperson
Namn

Susanne Welin-Berger

Telefon

0707-262888

E-post

susanne.welin-berger@grontcentrum.se

2.16 Projektledare
Namn

Susanne Welin-Berger

Telefon

0707-262888

E-post

susanne.welin-berger@grontcentrum.se

2.17 Ekonomi
Namn

Mats Pettersson

Telefon

070-316 0401

E-post

mats.pettersson@hushallningssallskapet.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

Nej

Bankgiro

Projekt har sin grund i det regionala tillväxtarbetet inom ramen för Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
och ligger i linje med den nyligen beslutade regionala mat- och livsmedelsstrategin för Gotland 2016-2025.
Mat- och livsmedelsnäringarna är ett styrkeområde för gotländsk utveckling och tillväxt. De grundläggande
förutsättningarna för att skapa tillväxt är att öka företagens kapacitet att leda och initiera hållbar
produktutveckling samt att stärka samarbetet och stödja samverkan som verktyg såväl mellan företagen som
mellan företag och andra aktörer, däribland akademin.
Det grundläggande skälet till att genomföra projektet är att regionens små och medelstora företag inom matoch livsmedelsnäringarna har en identifierad låg innovations- och förädlingsgrad som försvårar deras
möjligheter att erbjuda och möta marknadens krav på långsiktigt hållbara produkter.
Orsaker som ligger till grund för den låga innovations- och förädlingsgraden är att det saknas strukturer för
samverkan som skapar ett mervärde för företagen genom att erbjuda mötesplats och riktade kapacitetshöjande
insatser. Det saknas även kontaktytor mellan mat- och livsmedelsföretag och innovationsaktörer som kan
utgöra ett stöd till företag som vill växa genom förädling och/eller som vill utveckla nya produkter,
förpackningssätt och kommunikationssätt.
Följderna blir att nyttan av samverkan inte utnyttjas och att den marknad som nya förpacknings- och
förädlingstekniker skulle ge företagarna tillgång till inte blir kända för de gotländska livsmedels-företagen
vilket leder till låg lönsamhet och oförändrad sysselsättningsgrad.
Dessutom riskerar orsakerna till och följderna av en låg innovationsgrad och förädlingsgrad att ha negativa
effekter avseende företagens miljöpåverkan. Då de går miste om samverkansvinster och möjlig anpassning
till marknaden som idag blivit alltmer medveten om klimatpåverkan kopplat till sitt köp-beteende.
2016 genomfördes en förstudie under ledning av Gotland Grönt Centrum AB (förkortas hädanefter GGC AB)
avseende "Företag & FoU Gotland - Utveckling av livsmedelsföretagandet på Gotland". Slutsatserna från
förstudien visar att det finns en bred efterfrågan och ett behov av att skapa en nod för aktörer inom
livsmedelssystemet och i synnerhet för små och medelstora företag och dess kontaktytor med andra delar ur
systemet. Denna nod har vi valt att kalla samverkansplattform i den här ansökan. Ansökan syftar till att
genom efterfrågade aktiviteter, kommunikation, löpande uppföljning och ett nära samarbete med företagen
skapa grunden för en långsiktig struktur i form av en plattform som är till stor nytta för utveckling av matoch livsmedelsföretag på Gotland.
4.2 Omvärld och samverkan

Mat och livsmedel är utpekat som ett styrkeområde i styrdokumentet Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
och lyfts även som särskilt viktigt i statens näringslivspaket Hållbara Gotland. Med anledning av det
beslutade Region Gotland 2016 om en regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland. Att öka
förädlingsgraden utpekas i strategin som en av de viktigaste faktorerna för att öka omsättningen och
sysselsättningen i livsmedelssystemet
I arbetet med Gotlands mat- och livsmedelsstrategi lyfts behovet och nyttan med samarbete och samverkan
mellan och inom del olika delarna av mat-och livsmedelssystemet. Speciellt lyfts den stora potentialen med
en ökad samverkan mellan de små och medelstora företagen på Gotland. En ökad samverkan förväntas leda
till effektivare resursutnyttjande, ny kunskap som delas mellan olika intressenter och gemensamma satsningar
på marknadsföring och försäljning, produktionssamarbete, och gemensamma inköp. I inledningen av 2017
fick vi också en nationell livsmedelsstrategi som ytterligare understryker behoven av att stötta företagen,
skapa kontaktytor mellan konsument och marknad samt att koppla innovationsaktörer till hållbar produktion
av livsmedel.
Under arbete med En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025 deltog en rad aktörer från
det gotländska näringslivet, organisationer samt offentliga aktörer och är väl förankrat.
I strategin beskrivs behovet av att inrätta en regional resurs för att stärka de gotländska gröna näringarna och
det är genom denna regionala resurs - GGC AB - som avstampet tas för att nå projektets mål. GGC AB ägs
av Hushållningssällskapet på Gotland, LRF och Region Gotland.
En utvecklad regional resurs, en samverkansplattform, för företagens fortsatta utveckling och tillväxt är en
nyckel till framgång. Projektet avser att ta ett stort ansvar för att erbjuda och fördjupa samverkan mellan små
och medelstora mat- och livsmedelsföretag och samtidigt tydliggöra plattformens roll i förhållande till såväl
nationella som regionala strategier och aktörer. Mervärdet av att ha en plattform för samverkan måste
kommuniceras och upplevas för att den ska kunna skapa förutsättningar för hur strukturer och resurser kan
användas gemensamt och i samma riktning. Det i sin tur kommer att tydligare bidra till tillväxt.
Inom ramen för Hållbara Gotland kommer fler projekt att genomföras under perioden fram till 2020. Det
kommer därför att ske återkommande avstämningar mellan företrädare för projektet och företrädare för
Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, Almi Företagspartner Gotland samt Science Park Gotland för att
finna synergieffekter och för att undvika dubblering men även för erfarenhetsutbyte och ev. samverkan dem
emellan. Samverkan kommer, i de fall det är aktuellt, ske med projekt som är finansierade av andra program.
I samband med förstudien togs en rad kontakter som projektet avser att utveckla. Det är bland annat: RISE
(Research Institutes of Sweden) projekt "Gränsöverskridande samutveckling av innovationsstöd för
accelererad och hållbar tillväxt i små och medelstora företag" som genomförs i samverkan med
Livsmedelsakademin i Skåne, Livsmedelsacceleratorn i Västra Götaland, NetPort Science Park samt Nifa en
branschförening för värmländska matföretag. RISE-projekt har ambitionen att utveckla nätverket i Sverige
och ansluta associerade partners såsom deltagarna i samverkansprojekten Proteiner i fokus i Kalmar och
projektet Matlust i Södertälje. Även GGC AB kommer att delta som associerad partner. Via RISE
internationella nätverk finns även möjlighet att få tillgång till relevanta internationella nätverk.
GGC AB avser att följa de riktlinjer som anges för stödmottagare, t.ex. ha med logotype på tryckt och digitalt
material. Projektledarna har det löpande ansvaret för att allt material är utmärkt korrekt och att det i all
kommunikation framgår att projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet

Projektet tar sin utgångspunkt i regionala styrdokument, strategier och handlingsplaner (inklusive Regional
Digital Agenda - Gotland) som under framtagandet samlade ett stort antal personer från de olika delarna av
livsmedelssystemet såsom livsmedelsförädlare, primärproducenter, restaurang & konferens, mat-turistföretag,
grossister, butiker, organisationer samt akademi. Totalt deltog över 100 namngivna personer. Den förstudie
som genomfördes 2016 tittade närmare på de inspel som det regionala näringslivet levererat, undersökte
förutsättningarna och behovet hos företagen av ett närmare samarbete mellan dem och akademi samt påbörja
samverkan med andra län och utvecklingsplatser. De föreslagna aktiviteterna i projektet har utarbetats i
dialog med företag och organisationer.
Livsmedelsföretagens behov kommer att och fångas löpande även under projektet genom dess medverkan i
såväl styrgrupp som referensgrupp. Även LRF och Hushållningssällskapet kommer att delta i styrgruppen
och säkrar att deras livsmedelsförädlande medlemmars intressen tas tillvara. Projektet kommer också att nå
de företag som är medlemmar i Goda Gotland, en regional förening som har ett fyrtiotal medlemmar inom
främst livsmedelsförädling, medlemmar i Tillväxt Gotland samt företag som har kontakt med Almi och
Science Park Gotland.
I klustret Gotland Grönt Centrum finns idag en stor kompetens inom primärproduktion och en viss
rådgivningskompetens inom livsmedel och affärsutveckling. Under detta projekt avses att locka
rådgivningsföretag inom livsmedelsområdet att etablera sig samt att utveckla kompetensen hos de företag och
organisationer som redan finns i klustret. I projektet kommer att strävas efter en utökad samverkan med Almi,
forskningsinstituten, akademin och konsultföretag för att skapa en dynamisk rådgivning som utvecklas över
tid.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
Projektet genomförs inte i samverkan med parter utanför Sverige och har ingen transnationell komponent
som ska bidra till handlingsplanen och dess mål. Men det har varit viktigt att projektet har ett
flernivåperspektiv för att säkerställa att alla delar ur livsmedelssystemet ska kunna påverka innehållet och att
de senare kan ta del av och känna ett ägarskap av projektets resultat. På mikronivå förväntas projektet bidra
till konkurrenskraften och hållbar tillväxt i Östersjöregionen och i förlängningen målen med Europa 2020.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

Det grundläggande skälet till att genomföra projektet är att regionens små och medelstora företag inom matoch livsmedelsnäringarna har en identifierad låg innovations- och förädlingsgrad som försvårar deras
möjligheter att erbjuda och möta marknadens krav på långsiktigt hållbara produkter.
Orsaker som ligger till grund för den låga innovations- och förädlingsgraden är:
1. Att det saknas strukturer för samverkan som skapar ett mervärde för företagen genom att erbjuda
mötesplats och riktade kapacitetshöjande insatser.
2. Att det saknas kontaktytor mellan mat- och livsmedelsföretag och innovationsaktörer som kan utgöra ett
stöd till företag som vill växa genom förädling och/eller som vill utveckla nya produkter och
förpackningssätt.
3. Att företagen saknar kunskap om och använder sig inte av nya kanaler för kommunikation och
marknadsföring av sina produkter.
Följderna blir att:
1. Potentialen och nyttan av samverkan inte utnyttjas.
2. Den marknad som nya förpacknings- och förädlingstekniker skulle ge företagarna tillgång till inte blir
kända för de gotländska livsmedelsföretagen. De livsmedelsprodukterna som utvecklas idag riskerar att få ett
sämre genomslag på marknaden än de hade kunna haft vilket i sin tur leder till låg lönsamhet och oförändrad
sysselsättningsgrad.
3. De krav som framtidens kunder ställer och de trender som råder inte kommer företagen till del vilket leder
till lägre konkurrenskraft och ökad sårbarhet.
Utöver detta riskerar orsakerna till och följderna av en låg innovationsgrad och förädlingsgrad att ha negativa
effekter avseende företagens miljöpåverkan. Då de går miste om samverkansvinster som en plattform ger och
möjlig anpassning till marknaden. En marknad som idag har blivit alltmer medveten om klimatpåverkan
kopplat till sitt köp-beteende.
Det övergripande målet
Det övergripande målet för projektet är att etablera en plattform för samverkan inom innovations- och
kapacitetsutveckling av mat- och livsmedelsföretag på Gotland.
Projektmålet
Projektmålet är att skapa ökad affärsmässighet och tillväxtvilja hos mat- och livsmedelsföretag på Gotland
genom samverkan, hållbar förnyelse och ökad förädlingsgrad.
Delmål
Projektet har två målområden Kapacitetsutveckling samt Innovation och marknadsutveckling. Delmålen för
respektive område är:
Kapacitetsutveckling
Små och medelstora mat- och livsmedelsföretag på Gotland har:
1: fått en plattform för kunskaps- och kapacitetsutveckling,
2: fått verktyg för att kunna ökat förädlingsvärdet på sina produkter,
3: i ökad utsträckning kontakt med rådgivningsaktörer för att nå höjd affärsmässighet och tillväxtvilja.
Innovations och marknadsutveckling
Små och medelstora mat- och livsmedelsföretag på Gotland har:
4: fått tillgång till kunskap om innovativa och hållbara förpacknings- och förädlingstekniker,
5: i ökad utsträckning samarbeten med innovationsaktörer regionalt och nationellt,
6: fått öka kunskap om och använder sig av fler kanaler för kommunikation och marknadsföring av sina
produkter,
7: fått verktyg för att nå och etablera sig på nya marknader - nationellt och internationellt.
5.2 Målgrupp(er)
Projektets primära målgrupp är små och medelstora mat- och livsmedelsföretag som tillverkar, förädlar eller
på annat sätt arbetar med livsmedel på Gotland. Projektet vänder sig främst till de företag som uttrycker vilja
att växa och utvecklas. Både de som deltog i någon av förstudiens aktiviteter och som därefter har uttryck ett
intresse och de som idag inte ännu har påbörjat sin resa mot ökad affärsmässighet men som kan ha ett stort
behov av projektets aktiviteter.
Sekundär målgrupp är organisationer, företagsstödjande aktörer, offentliga kök och myndigheter, regional
och nationellt med vilka samarbeten ska utvecklas för att nå det övergripande målet. De sekundära
målgrupperna kommer att få nytta av resultatet men är också viktiga aktörer för att nå resultaten. Grunden är
att deras medverkan även sker utifrån deras behov för att nå ömsesidig nytta som borgar för långsiktigheten i
samarbetet/samverkan.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut

Små och medelstora mat- och livsmedelsföretag på Gotland:
- Har fått en höjd affärsmässighet och tillväxtvilja,
- Säljer sina produkter på fler marknader,
- Erbjuder kund/marknadsanpassade och miljömässigt hållbara produkter,
- Innovationsutvecklingen har ökat och det finns högre kompetens och nya kontakter/samarbeten mellan
företagen och akademin,
- Samverkar bättre och samarbetar även med de andra delarna i livsmedelssystemet, inklusive akademin.
Regionalt har företag på Gotland fått en plattform för samverkan, regionalt och nationellt, som har ett tydligt
och stärkt ledarskap för att utveckling av gotländsk mat och matkultur sker på ett hållbart sätt och kommer
fler marknader till del. En utveckling om sträcker sig från utbildning och kunskapsuppbyggnad för företag till
forskning och möten mellan branschens aktörer till maten på våra bord från de gröna näringarna.
5.4 Förväntade effekter på lång sikt
En etablerad regional samverkansplattform stödjer och ger ett upplevt mervärde till gotländska mat- och
livsmedelsföretag i deras arbete med kapacitetsutveckling, innovation och värdeutveckling. De gotländska
företagen har fått ökad smart och hållbar tillväxt samt ökad konkurrenskraft. De är också i högre grad
beredda att bidra till utveckling av samverkan och av plattformen som verktyg.
Det finns också en förståelse för de positiva effekterna av kontinuerligt lärande och kapacitetsutveckling i
kombination med innovationsprocesser.
Projektet har bidragit till måluppfyllelse i styrkeområdet mat och livsmedel och det finns en ökad och
etablerad samverkan mellan de olika delarna inom Hållbara Gotland som i sin tur ger förstärkt tillväxt.
Projektet bidrar till målen i Europa 2020 genom att erbjuda kapacitetsutveckling och aktiviteter för ökad
hållbar tillväxt för alla. Målgrupperna för projektet kommer att få stöd i sin utveckling mot ökad tillväxt och
sysselsättning som bygger på effektivare resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation

Projektet drivs av GGC AB som kommer att ansvara för att projektet får de resurser och förutsättningar som
krävs för att nå resultat. Projektägaren ansvarar också för att projektet som helhet och dess aktiviteter följs
upp och att lärdomar förs tillbaka in i projektet och kommer deltagarna samt sekundär målgrupp till del.
Det kommer att finnas en styrgrupp för projektet. Styrgruppen anpassas under projekttiden för att styra
projektet så effektivt som möjligt. Vid val av styrgruppsmedlemmar är fokus kompetens, kön, representation
samt samverkan med andra aktörer. Kompetenser inom livsmedelsförädling av kött, grönsaker och digitala
medier, företagare som vill utvecklas, representation från och ingångar till akademin, nysvenskar, LRF och
Hushållningssällskapet samt kunskap inom marknaden för livsmedel har varit särskilt viktiga att de finns
representerade.
Styrgruppen består initialt av:
Ordförande Mats Pettersson
Beatrice Ottfalk
Elias Eldenblom
Fredrik Sundblad
Gunilla Lexell
Mats-Ola Jespersson
Anna Törnfelt
Joakim Sköld Östling
Sigrid Agenäs
Johan Schnürer
Verksamhetsledare

VD GGC AB och Hushållningssällskapet Gotland
Heart of Sweden,
Gotlands internationella företagarförening,
Gotlands Slagteri
Länsstyrelsen Gotland,
Foodmark
LRF
ICA Sverige AB
Professor SLU
Rektor Örebro Universitet.
Science Park Gotland

Styrgruppens uppgift kommer att vara att fatta beslut som rör projektet och kontrollera att projektet behåller
riktningen mot målen. Projektet kommer att ledas av två projektledare som har olika ansvarsområden.
Arbetsgrupper för delprojekt och delar av delprojekt tillsätts efter behov så att projektet drivs så effektivt som
möjligt.
Projektet kommer även att ha en referensgrupp med företagare samt representanter för organisationer och
offentlig sektor. I referensgruppen sker avstämning att projektet gör rätt saker och den breda
sammansättningen ger möjlighet till att få bra inspel med tankar från andra branscher samt att sprida
information om projektet till andra branscher. Referensgruppen träffas en gång per år.
Projektet kommer jobba mycket med kommunikation via sociala medier för att väcka intresse och förmedla
kunskap om hållbara livsmedel på Gotland.
Administration: Marie-Louise Pettersson GGC AB sköter administration och bokföring i projektet.
6.2 Arbetssätt

Projektledarna ansvarar för den dagliga driften av projektet och stämmer av med styrgruppen. Styrgruppen
träffas fyra gånger per år. Vid mötena stäms budget och måluppfyllelsen av. Projektet kommer också att
återrapportera till styrelsen för Gotland Grönt Centrum.
För att säkerställa att projektaktiviteterna och dess resultat når ut till en utöka primär och framförallt den
sekundära målgruppen kommer företrädare för projektet att delta och medverka i andra aktörers arrangemang
och sammanhang. Exempel på detta är Goda Gotland som har nätverksträffar ca nio gånger per år. Produkt
Gotland som har träffar ca sex gånger per år. Andra organisationer som Tillväxt Gotland, Svenskt näringsliv,
Företagarna, Gotlands förenade besöksnäring m.fl. kommer att erbjudas information från projektet vid någon
av deras träffar. För organisationerna som sitter i styrgruppen finns information nära tillgänglig.
Arbetssättet avseende projektaktiviteterna är att i nära dialog med företagen genomföra seminarier och
workshops med tillhörande rådgivning. Deltagaravgifter kommer att tas ut för majoriteten av de seminarier
som ordnas. Det genererar en medfinansiering i projektet och säkrar att projektet erbjuder och arrangerar
efterfrågade aktiviteter. För t.ex. seminarier i marknadsföringssyfte tas ingen avgift.
Satsningarna inom projektet kommer att ske med fokus på hållbarhet. Frågeställningar kring smarta material
och energival, minskade utsläpp och återvinning av restprodukter är viktiga frågor vid skapande av nya
produkter och nya samarbeten som är hållbara ur såväl ekonomisk, social som miljömässig synvinkel. Genom
att fler livsmedel förädlas på Gotland minskar behovet av transporter båda av det som skulle ha blivit spill
och för det som konsumeras lokalt på Gotland. Det är även enklare och närmare att använda restprodukter
som djurfoder, biogassubstrat eller dyl.
Genom ett fördjupat samarbete med Gotlands internationella företagarförening (Giff) kommer aktiviteter
genomföras som säkrar ett aktivt deltagande från nysvenska företagare. Vid planeringen av projektet har
dialog förts med Giff kring behov av aktiviteter. Under projektet hjälper Giff till med att via informella
kontaktvägar sprida information om aktiviteter och annat som sker i projektet. Inom Giff finns många språk
representerade, genom informell information blir det lättare att förstå vilka aktiviteter som kan vara
intressanta att delta vid.
Jämställdhetsfrågan beaktas genomgående i projektet från val av projektledning, styrgrupp och referensgrupp
till genomförande och information som möjliggör för alla kön att delta och känna sig välkomna.
Ett grundläggande arbetssätt i projektet är att möta företagen där de är och vill driva den egna utvecklingen
vidare. Företagen befinner sig i olika skeden. Nedan visas i ett enkelt exempel olika situationer som kan bli
aktuella.
Företaget A t.ex. är i skedet att gå direkt på rådgivning kring hur de kan lösa ett problem. Vid ett seminarium
år två blir de uppmärksammade på fler möjligheter som skulle kunna passar in i företagets utveckling och får
då rådgivning för att utveckla det. Företaget B kan via ett seminarium bli uppmärksammad på att en viss
möjlighet eller marknad finns och efter funderingar behöva rådgivning i ämnet. Företag C behöver två år på
sig för att känna att de är i rätt fas. Företag D är ett nystartat företag som startar år tre och ser möjligheter och
vill ha rådgivning projektets sista tre månader för att sedan få vidare rådgivning inom ramen för den
uppbyggda samverkansplattformen. Detta innebär att de olika delprojekten är aktiva under hela projekttiden.
Företag
År 1
År 2
År 3
År 4
Företag A Rådgivning Inspiration Rådgivning
Företag B Inspiration Rådgivning
Företag C Inspiration Inspiration Rådgivning
Företag D
Inspiration
Rådgivning

7. Aktiviteter

Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2020-03-31

Kostnad
Beskrivning
324 000 Information om projektet och pågående aktiviteter.
Informationen presenteras främst via hemsida och sociala
medier såsom tex Facebook, you tube eller instagram men
även via nyhetsbrev som produceras inom projektet. I
samarbete med andra organisationer sprids informationen via
andra organisationers kanaler.
Kostnaden ligger både som eget och inköpt
kommunikationsarbete. Kostnaden är beräknad på 17 tim per
månad 10 månader per år i tre år. Utöver detta är 18.000 kr
avsatt totalt för inköpande av Facebook annonser eller
liknande.

Delaktivitet
Förmedling av FoU info

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2020-03-31

Kostnad
Beskrivning
223 000 Förmedling av forskningsinformation sker via social medier,
hemsida mm. Möjlighet till att prenumerera på utvald
forskningsinformation ska testas. Möjligheten till att
prenumerera på utvald forskningsinformation innebär att en
person ska scanna av forskningsinformation, göra mailutskick
till grupper med forskningsinformation som de anmält intresse
för. På sikt kan detta bli en betaltjänst men i detta skede
skapas intresse för tjänsten och undersöks senare om det finns
en betalningsvilja för tjänsten.
Kostnaden för sociala medier ligger både som eget och inköpt
arbete med totalt sex timmar per månad i 10 månader per år i
tre år. Kostnaden för prenumeration är baserad på att åtta
timmar läggs åtta gånger per år i tre år.

Kommunikationsplan för
projektet

2017-04-01

2019-02-28

50 000 Inledningsvis i projektet kommer en kommunikationsplan tas
fram för projektet. En avstämning kommer att göras vintern
2018/2019 för att se om planen håller eller om förändringar
behöver vidtas.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2020-04-01 2020-07-31

Kostnad
Beskrivning
103 000 Avslutande arbete med projektet. Uppföljning kostnader,
slutrapportering mm. Under projektet kommer en efterfrågan
på seminarier och rådgivning att byggas upp. Under
avslutningsfasen sammanställs alla erfarenheterna som har
gjorts under projektet så att slutsatser kan dras om hur det
fortsatta arbetet ska se ut. Hur verksamheten drivs vidare på
en mer kommersiell bas och en plan för hur verksamheten
utvecklas framåt tas fram.

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2017-06-01 2020-03-31

Kostnad
Beskrivning
160 000 Offerter kommer att tas in snarast efter projektstart för att
möjliggöra att en följeutvärderare följer projektet så tidigt som
möjligt i projektet och ger återkoppling till projektledning och
styrgrupp under projektets gång för att få maximalt utfall av
projektet. Delar att utvärdera under projektet är tex att
undersöka plattformens upplevda nytta, upplevd nytta av
seminarier och rådgivning.
Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland kommer att ha
ett projekt som ansvarar för utvärdering och samordning av
satsningarna på Gotland på övergripande nivå. Därifrån kan
projektledningen också få nyttig information.

Aktivitet
Kapacitetsutveckling

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2020-03-31

Kostnad

Beskrivning
0 I detta delprojekt sker kunskapsuppbyggnad inom områdena
livsmedelsförädling, process och teknikutveckling,
förpackningsutveckling, kvalitetssäkring samt hållbara
menyer och produkter.
Det finns idag företag som har idéer som vet vad dom vill
utveckla. För att kunna möta deras intresse är avsikten att
rådgivningen i projektet ska starta så tidigt som möjligt.

Delaktivitet
Livsmedelsförädling

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2020-03-31

Kostnad
Beskrivning
590 000 Livsmedelsförädling: Seminarier och workshops för
kunskapsuppbyggnad kring idéutveckling, Sensorik,
produktutveckling, produktprovning, råvaror och
receptutveckling. Livsmedelsföretagare samlas i fokusgrupper
för diskussion kring utvecklingsplaner för grupper av företag
och enskilda företag. Fokusinriktningar är vegetariska
produkter, specialkoster, kött & fiskprodukter. Fyra
seminarier/workshops à 4 timmar genomförs inom de
områden där störts behov föreligger. Några seminarier filmas
för att öka tillgänglighet för företagarna. Fyra seminarier med
totalt 40 deltagare. Seminarierna genomförs under perioden
201709 - 202003.
Behovsinventering och rådgivning till 25 företag 16 tim per
företag. Expert med rätt kompetens för att lösa aktuella
problemställningar anlitas. Vid rådgivning är det viktigt att
kunna möta företagaren direkt i deras behov så möjlighet till
rådgivning startar direkt vid projektets start och pågår under
hela projekttiden 201704-202003.

Process och teknikutveckling

2017-05-01

2020-03-31

294 000 Process och teknikutveckling: Seminarier och workshops
kring utformning av lokaler och flöden, automatisering av
tillverkning, Lean, processutveckling, krav på maskiner &
utrustning mm. Fyra seminarier/workshops à 4 timmar.
Företagens behov av förbättrad produktionsteknik och process
förändras ständigt. Projektledning stämmer av med berörda
företag vari de största behoven ligger några månader före
genomförande av seminarier. Fyra seminarier med totalt 40
deltagare. Seminarierna genomförs under perioden 201709 202003.
Behovsinventering och rådgivning till 10 företag 16 tim per
företag. Vid rådgivning är det viktigt att kunna möta
företagaren direkt i deras behov så möjlighet till rådgivning
startar snarast efter projektets start och pågår under hela
projekttiden 201705-202003.

Förpackningsutveckling

2017-05-01

2020-03-31

294 000 Förpackningsutveckling: Seminarier och workshops kring
förpackningsutrustning, förpackningsmaterial och
förpackningsstorlekar, samverkan kring
förpackningsutrustning mm. Fyra seminarier/ workshops à 4
timmar. Företagens behov av förbättrad förpackningsteknik
förändras ständigt. Projektledning stämmer av med berörda
företag vari de största behoven ligger några månader före
genomförande av seminarier. Fyra seminarier med totalt 40
deltagare. Seminarierna genomförs under perioden 201709 202003.
Behovsinventering och rådgivning till 10 företag 16 tim per
företag. Vid rådgivning är det viktigt att kunna möta
företagaren direkt i deras behov så möjlighet till rådgivning
startar snarast efter projektets start och pågår under hela
projekttiden 201705-202003.

Kvalitetssäkring

2017-05-01

2020-03-31

251 000 Kvalitetssäkring: Seminarier och workshops för
kunskapsuppbyggnad kring kvalitetssäkring, hygienarbete
mm. Sex seminarier/workshops à 4 timmar. Kvalitetsarbetet
rör både livsmedelsförädlare, restauranger, butiker och
grossister. Sex seminarier med totalt 60 deltagare.
Seminarierna genomförs under perioden 201706 - 202003.
Behovsinventering och rådgivning till åtta företag 8 tim per
företag. Vid rådgivning är det viktigt att kunna möta
företagaren direkt i deras behov så möjlighet till rådgivning
startar snarast efter projektets start och pågår under hela
projekttiden 201705-202003.

Trendiga menyer

2017-05-01

2020-03-31

327 000 Utveckling av klimatsmarta gotländska trendiga menyer för
restauranger. Seminarier och workshops för
kunskapsuppbyggnad kring säsonger, klimatsmarta tankesätt,
trender, nya tekniker, råvaror, receptutveckling, sex
seminarier/workshops à 4 timmar. Seminarier genomförs dels
som inspiration och dels efter dialog med restauranger kring
prioriterade inriktningar på seminarier. Fyra seminarier med
totalt 40 deltagare. Seminarierna genomförs under perioden
201709 - 202003.
Behovsinventering och rådgivning till sexton företag 6 tim per

företag. Vid rådgivning är det viktigt att kunna möta
företagaren direkt i deras behov så möjlighet till rådgivning
startar direkt vid projektets start och pågår under hela
projekttiden 201705-202003.
Affärs- och säljutveckling

2017-05-01

2020-03-31

327 000 Affärs- och säljutveckling: Seminarier och workshops för
kunskapsuppbyggnad kring affärsutveckling, sälj- och
marknadsföring. Sex seminarier/workshops à 4 timmar.
Projektledning stämmer av med berörda företag vari de största
behoven ligger några månader före genomförande av
seminarier. Deltagare vid seminarier och workshops kan vara
såväl livsmedelsförädlare som restauranger och butiker. Sex
seminarier med totalt 60 deltagare. Seminarierna genomförs
under perioden 201709 - 202003.
Behovsinventering och rådgivning till sexton företag 6 tim per
företag. Vid rådgivning är det viktigt att kunna möta
företagaren direkt i deras behov så möjlighet till rådgivning
startar snarast efter projektets start och pågår under hela
projekttiden 201705-202003.

Marknadsundersökningar

2017-06-01

2020-03-31

Aktivitet
Innovation och
marknadsföring

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2020-03-31

150 000 Genomförande av mindre marknadsundersökningar tex inom
specialkoster och det vegetariska sortimentet för att ge ökad
kunskap. Den första marknadsundersökningen genomförs
hösten 2017. Den andra under 2018 och den tredje under
2019.
Kostnad

Beskrivning
0 I detta delprojekt byggs broar med forskningsarenor, forskare
och utvecklingscentra. Innovation, omvärldskunskap och
interaktion med marknad och konsumenter är viktiga delar av
aktiviteterna.

Delaktivitet
Nya förädlings- och
förpackningstekniker

Startdatum Slutdatum
2017-08-01 2020-03-31

Kostnad
Beskrivning
218 000 Nya förädlings- och förpackningstekniker: Anordna
workshops med kompletterande rådgivning för att skapa
intresse och kunskap kring innovation inom förädling- och
förpackningsområdet. Fyra seminarier/ workshops à 4 timmar.
Målgrupp för seminarier är livsmedelsförädlare och
restauranger som vill utveckla försäljning av butikssortiment
samt nya grepp kring hämtmat. Fyra seminarier med totalt 40
deltagare. Seminarierna genomförs under perioden 201709 202003.
Rådgivning till åtta företag 8 tim per företag.

Innovationer och livsmedel

2017-05-01

2020-03-31

1 389 000 Innovationer och livsmedel: Att stimulera till samverkan med
forskningsaktörer. Här erbjuds riktad information till
företagare för att inspirera till kontakt. Att lotsa företag till rätt
forskningsutförare. Initiala kontakter med 30 företag, slutförd
lotsning av 10 företag som leder till samarbete. Att genomföra
en test med speedating mellan företag och forskare över nätet.
Stimulera till samarbeten mellan livsmedelsföretag, studenter
och forskare i form av gemensamma utvecklingsprojekt. Att
genomföra examensarbeten och samverkansprojekt som är till
nytta för grupper av företag och visa på goda exempel. Att
titta på olika innovationsmodeller för att öka medvetenheten
om effektiv innovation. Möjliga samarbeten är redan på gång.
Denna del sker under hela projektperioden 201704-202003.
Att genom deltagande i Rise nationella regionalfondsprojekt
kring gränsöverskridande innovationsstöd, dels utveckla
innovationsstödet lokalt och dels bygga relationer med andra
utvecklingscentra med olika spetskompetenser och fokus. Att
förmedla kunskap och kontakter som byggs upp till aktuella
företag som har nytta av informationen. Fyra möten per år i
olika forum under tre år. Träffarna sker löpande och Rise
projekt är redan igång. Denna delaktivitet löper 201704202003.
I denna del tas kostnader för resor och boende för deltagande
vid Rise möte, kostnader för studenter, handledare och
experter vid samverkan med gotländska intressenter. Samt
kostnader för lokal och teknik vid test av speedating över nätet
mellan forskare och företag.
Testen med speedating sker preliminärt vintern 17/18.

Övergripande
omvärldsbevakning och
analys

2017-08-01

2020-03-31

217 000 Övergripande omvärldsbevakning och analys: Tre seminarier
med tillhörande workshop, med aktuella trender och
omvandling i workshopen kring case för att utveckla tankarna
kring möjliga produkter och tjänster. Två seminarier med
tillhörande workshop kring hur man kan lägga upp sin
omvärldsbevakning, hur man kan samverka med andra kring
omvärldsbevakning och praktisk tillämpning i workshopen
kring case för att utveckla tankarna.
Ett trendseminarium per år genomförs, dvs 2017, 2018 och
2019. Ett seminarium 2018 och ett 2019 om hur man lägger
upp sin omvärldsbevakning och samverkan. Dessa fem
seminarier har tillsammans 60 deltagare.

Lönsam digital närvaro

2017-05-01

2020-03-31

365 000 Marknads- och konsumentinteraktion med ny teknik:
Marknadsscanning av ny teknik för kommunikation med kund
via mobilen. Test av tekniker i mobil för att upprätta dialog
mellan kund och förädlare. Arbetet startar hösten 2017 med
marknadscanning. Olika tekniker testas 2018 och 2019.
Utveckling och genomförande av sex upplevelser i butik eller
motsvarande. Utveckling av upplevelserna anpassas till hur
tekniktesterna faller ut och ett test genomförs tidigast hösten
2017, resterande tester sker 2018 och 2019.
Test av att använda sommarGotland som skyltfönster för
produkter till nationell marknad. Testerna sker sommaren
2018 och 2019.

Aktivitet
Projektledning av projektet

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2020-03-31

Kostnad
Beskrivning
650 000 Samordnande projektledning av projektet sker genom en
internt anställd resurs som arbetar till 25% med projektledning
inom projektet. Projektledarens arbetsuppgifter beskrivs under
organisation.

Delaktivitet
Projektledning av delprojekt

Startdatum Slutdatum
2017-04-01 2020-03-31

Kostnad
Beskrivning
794 000 En projektledare anlitas extern på 25% nio månader per år i
tre år. Skälet till att ha två projektledare med kompletterande
ansvar är för att driva utvecklingen av projektet så effektivt
som möjligt. Med ett delat ansvar drivs projektets olika delar
effektivare framåt.

Styrgruppsarbete

2017-04-01

2020-03-31

144 000 Ersättning till styrgruppens medlemmar inkl kostnader för
resor.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Ja
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Vissa rådgivningsaktiviteter kommer att beröra enskilda företag. Men det är många olika företag så
rådgivning till varje enskilt företag blir inte stor. Kortare insatser av forskare och experter kan genomföras
inom projektet i enlighet med projektplanen. Det kan vid enstaka tillfällen röra sig om maximalt 50.000 kr
per företag.
Om ja, ange budgeterad kostnad
600 000
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer
8.1 Ange investeringsprioritering
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt
innovationsprocesser
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal företag som får stöd

60 företag

Antal företag som får
bidrag

0 företag

Antal företag som får
annat ekonomiskt stöd än
bidrag

0 företag

Kommentarer till
indikatorerna
60 företag deltar och får
nytta av projektet.

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

60 företag

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
företag (bidrag)

SEK

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
företag (annat än bidrag)

SEK

Sysselsättningsökning i
företag som får stöd

60 företag deltar och får
nytta av projektet.

10 heltidstjänster

8.3 Ange programspecifikt mål
Öka tillväxt i befintliga SMF

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2017
272 195

2018
354 999

2019
359 588

2020
162 031

- Administratör
28 682 kr 20%
tjänst

52 660

71 618

73 050

37 256

- Projektledare
293 kr/tim 1723
tim

95 233

128 520

131 090

80 227

- Tekniker,
filmning mm
262 kr/tim tot
488 tim

37 204

38 428

39 015

15 548

- Rådgivning,
kommunikation,
kom med företag
mm 293 kr/tim
tot 1 191 tim

87 098

116 433

116 433

29 000

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

963 900

1 779 900

1 779 900

379 300

- Extern
projektledare
700 kr/tim

176 000

265 000

265 000

88 000

- Experter
forskare o motsv
1100 kr/tim

417 700

834 700

834 700

139 900

Konsulter/expert
er 900 kr/tim

70 200

140 200

140 200

23 400

- Rådgivning,
kom företag mm,
700 kr/tim

147 000

292 000

292 000

50 000

- Inköp av
kommunikatörstj
änster inkl FB

92 000

140 000

140 000

21 000

Följeutvärderare

25 000

60 000

60 000

15 000

- Avslutning av
projekt

0

0

0

30 000

- Kostnader
styrgrupp inkl
resor

36 000

48 000

48 000

12 000

Resor och logi

48 000

86 000

86 000

12 000

Totaler
1 148 813

4 903 000

232 000

- Kostnader
resor och logi
studenter och
handledare

32 000

55 000

55 000

8 000

- Deltagande i
aktiviteter inom
nationella
nätverk

16 000

31 000

31 000

4 000

Investeringar
materiel och
externa lokaler

40 248

53 668

53 668

13 417

- Kostnader för
lokaler mm vid
seminarier

40 248

53 668

53 668

13 417

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

174 428

227 490

230 431

103 833

736 182

Lönebikostnader

174 428

227 490

230 431

103 833

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

-23 000

-45 000

-60 000

-20 000

-148 000

Deltagaravgifter
i projektet

-23 000

-45 000

-60 000

-20 000

1 475 771

2 457 057

2 449 587

650 581

7 032 996

Offentligt bidrag
i annat än pengar

0

0

0

0

0

Privat bidrag i
annat än pengar

0

0

0

0

0

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

0

1 475 771

2 457 057

2 449 587

650 581

7 032 996

Investeringar i
portföljbolag

Enhetskostnad

Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
kostnader

161 001

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering

2017
737 886

2018
1 228 528

2019
1 224 794

2020
325 291

Nationella 1:1
Tillväxtverket medel

368 943

614 264

612 397

0

- Region
Gotland

368 943

614 264

612 397

325 291

Privat
kontantfinansi
ering

0

0

0

0

0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

737 886

1 228 528

1 224 794

325 291

3 516 499

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

0

0

0

0

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

0

0

0

0

0

Regionala 1:1
medel

Totaler
3 516 499

Summa,
bidrag i annat
än pengar

0

0

0

0

0

Summa,
medfinansieri
ng

737 886

1 228 528

1 224 794

325 291

3 516 499

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

737 885

1 228 529

1 224 793

325 290

3 516 497

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Andel privat
finansiering

0%

0%

0%

0%

0%

1 475 771

2 457 057

2 449 587

650 581

7 032 996

Total
finansiering
Sökt belopp

3 516 497

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej
Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?

Nej

Om ja, belopp
Om ja, motivering
9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Medfinansieringsintyg.pdf

Slutrapport förstudie Företag FoU inkl bilaga

2 Regbevis GGC AB.pdf

Medfinansieringsintyg Region Gotland

3 Slutrapport Företag & FoU inkl bilaga.docx.pdf

Registreringsbevis Gotland Grönt Centrum AB

4 Bilaga1 Riskanalys Samverkansplattform för tillväxt inom livsmedels.pdf

Riskanalys Samverkansplattform för tillväxt inom livsmedelssystemet på Gotland

Signatur
Saknas

RISKANALYS
Riskanalysen är en obligatorisk bilaga till ansökan.
Här hittar ni mer information hur ni fyller i mallen:
Projektets namn:
Sökande organisation:
Risker
Interna risker

Steg 11, gör en riskanalys

Samverkansplattform för tillväxt inom livsmedelssystemet på Gotland
Gotland Grönt Centrum AB
Riskberäkning
Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

Nyckelperson i projektet slutar

1

2

2

Viktig aktör/samarbets/samverkanspart drar sig ur

1

2

2

Delar av medfinansieringen uteblir

1

5

5

Horisontella kriterier visar sig svårt att
integrera och använda som verktyg

2

3

6

Brist på engagemang från målgruppen

2

5

10

Mall för riskanalys version 1.0 141205

Åtgärder

Projektet leds av två projektledare och risken för att båda
projektledarna slutar är mindre. Då kan alltid den andra projektledaren
fortsätta att leda projektet och se till att rekrytera en till projektledare.
Det finns ingen så stor dominerande samverkanspart som skulle kunna
dra sig ur projektet. Projektet berör många mindre företag och stora
konsult och forskningsaktörer så om en expert faller ifrån finns det
andra.
Region Gotland är väldigt positiv till projektet och har skrivit under
medfinansieringsintyg.
De horisontella kriterierna vi har beskrivit känns självklara att jobba
med och borde inte bli ett problem. Om det blir svårt att jobba med
verktygen får experter anlitas för att hitta vägar som fungerar.
Många företag i målgruppen har svarat i förstudien att man vill vara
med så risken borde vara låg. I projektet är inbyggt att stämma av med
målgruppen så att projektet gör rätt saker. Det säkerställer ett gott
intresse.
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Ansvarig

Styrgruppens
ordförande

Projektledning
Projektledning

Projektledning

Projektledning

Projektet styr inte mot beslutade mål

2

4

8

Projektet levererar inte tillräckliga
resultat

2

4

8

Projektet hamnar i tidsbrist

2

4

8

Externa experter är inte tillräckligt bra

2

4

8
0

Styrgruppens ansvar är att återkoppla till projektledning om projektet
inte styr mot beslutade mål. Styrgruppen har en bred och kompetent
sammansättning som tillsammans med projektägaren säkrar att
projektet styr mot beslutade mål. En följeutvärderare kommer att följa
projektet och återkoppla löpande för att säkra att projektet arbetar på
rätt sätt.
Om projektet leverar för lite resultat får styrgrupp och projektledning
ha dialog med målgruppen och utreda vad felet beror på och åtgärda
det. Åtgärderna får anpassas till vad slutsatserna är.
Projektet är planerat för att klara av aktiviteterna inom tiden.
Projektet har god tillgång till resurser genom att mycket
expertrådgivning köps in från externa experter och om inte en kan
leverera kan man gå till en annan. Det gör projektet mindre sårbart.
Om deltagande företag hamnar i tidsbrist är det inlagt flexibilitet i
projektet så att projektet kan möta deltagarnas behov när tid finns.
När externa experter anlitas till seminarier och rådgivning kommer
deras insats att utvärderas för att säkerställa kvalitetsnivån. Meriter
kontrolleras i förväg på experter som anlitas.

Styrgrupp

Projektledning

Projektledning

Projektledning

Externa risker
Intresset för svenska livsmedel minskar
Det blir krig i omvärlden och tillgången
till förpackningar och
förpackningsmaterial minskar drastiskt
Att en miljömässig lösning visar sig ha
miljöbrister
Att testodlingar av nya linser mm drar
ut på tiden så att förädlade produkter
inte hinner utvecklas inom projekttiden

2

1

2

2

4

5

4

3

8

Genom bra kundanalyser säkra att de förädlade livsmedel som tas fram Projektledning +
är intressanta för målgruppen.
deltagande företag

5

Då får projektet omprioriteras för att möta
förpackningsproblematiken. Vi har nästan ingen
plastförpackningstillverkning i Sverige så det blir en utmaning.

Projektledning +
styrgrupp

8

Att inom projektet följa internationell information och att jobba nära
forskningen för att få dessa signaler tidigt om en möjlig problematik.

Projektledning

Om testodlingarna ser lovande ut, kan linser och andra råvaror
importeras för att ta fram nya produkter även om produkten inte
hinner lanseras på marknaden under projekttiden.

Deltagande företag

6
0
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Nyps ID 200832
RS 2017/404
16 maj 2017

Karin Farinder

Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder/Hållbara Gotland till projektet Gotland är m at
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar projektet Gotland är mat – mat är Gotland
(projektägaren Länsstyrelsen i Gotlands län) med 50,00 procent av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt högst 1 775 000 kronor, varav 421 000 kronor ur
2017 års anslag, 644 500 kronor ur 2018 års anslag och 709 500 kronor ur 2019
års anslag för Hållbara Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1).

•

Beslutet avser perioden 2017-04-01 till 2019-10-31.

Sammanfattning
Behovsanalys

Den under 2016 beslutade regionala strategin för mat och livsmedel pekar ut ett antal
utvecklingsområden, samt två övergripande perspektiv, alla viktiga för att utveckla
och fortsatt stärka den gotländska positionen. Samtidigt pekar Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020 ut två styrkeområden, varav mat- och livsmedelsnäringarna är ett.
Därutöver så finns ett intressant och utvecklingsbart gränssnitt mellan mat och
livsmedel och det andra styrkeområdet: besöksnäringen. Tillväxtprogrammet slår fast
ett antal utmaningar som utgångspunkter. Under vintern/våren har även den länge
efterfrågade nationella livsmedelsstrategin färdigställts: En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Politiken visar därmed tydligt att området är
viktigt och har stor potential att utvecklas med mer styrning.
Under såväl kartläggningsarbete som analys och strategiskrivning regionalt blev det
tydligt att det krävs extra insatser för att intentionerna i styrdokumenten ska kunna
uppfyllas. Många har efterfrågat en nod eller funktion som driver, stöttar och
koordinerar insatserna. En sådan funktion ryms inte inom ordinarie verksamhet hos
myndigheterna idag. Region Gotland och Länsstyrelsen äger formellt
styrdokumenten men genomförandet bygger på ett brett engagemang och tydliga
resultat och effekter som skapar ringar på vattnet, d.v.s. gör att genomförandet blir
mer självgående.
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Syfte

Projektets övergripande syfte är att skapa resurser för att intensifiera arbetet med att
nå målen i de aktuella styrdokumenten som finns för området mat- och
livsmedelsnäringarna på Gotland. Syftet är också att det efter projektets slut ska
finnas en etablerad struktur för den fortsatta utvecklingen inom området. Insatserna i
projektet ska leda till förbättrade förutsättningar för tillväxt både i företag och inom
mat- och livsmedelssystemet.
Mål

Effektmål
•

Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands, har associationer till och väljer
mat och livsmedel från Gotland.

•

Utvecklingen inom området präglas av en ständig förflyttning mot ökad
hållbarhet.

•

Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten
samarbetar aktörer regionalt, nationellt och internationellt, vilket stärker den
regionala konkurrenskraften.

•

Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringarna på
marknads- och produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling.

Resultatmål
•

Handlingsplanen för En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025 är
klar 31 december 2017. För perioden fram till och med 2019 finns det konkreta
mål och en tydlig ansvarsfördelning. Genomförande aktörer driver insatserna.

•

Majoriteten av de insatser som har konkretiserats i handlingsplanen fram t o m
2019, är genomförda eller påbörjade.

•

Vid projektets slut är de insatser som har identifierats i handlingsplanen för
perioden 2020-2025 är konkretiserade och det finns en tydlig struktur och
ansvarsfördelning för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Ärendebeskrivning
Horisontella perspektiv

Projektet tar sin utgångspunkt från den fastslagna regionala strategin för mat och
livsmedel på Gotland. Denna strategi slår fast att det förutom ett antal
utvecklingsområden finns två övergripande perspektiv: hållbar tillväxt och samarbete
och samverkan i hela systemet. Hållbar tillväxt består av tre dimensioner som alla
behöver beaktas: ekonomi, ekologi och den sociala dimensionen.
Genomförande

Länsstyrelsen i Gotlands län, landsbygdsenheten, är projektägare. Styrgruppen består
av representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen samt ordförande för
Tillväxtrådets utskott för mat och livsmedel. Styrgruppens uppgift är att kontinuerligt
göra avstämningar mot styrdokumenten, samt vara processledarens närmaste stöd i
det praktiska dagliga arbetet. Referensgrupp för projektet är Tillväxtrådets utskott för
mat- och livsmedelsnäringarna. Utskottet är representativt för mat- och
livsmedelssystemet som det beskrivs i de regionala styrdokumenten och ska utgöra
ett stöd till styrgruppen i strategiska beslut och i genomförandet av aktiviteter.
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Grundläggande för att nå projektets mål är en lyckad rekrytering vilken utgår från det
förslag till uppdragsbeskrivning som Länsstyrelsen och Region Gotland har tagit
fram. Processledaren, som ska placeras på Gotland Grönt Centrum i Roma där det
pågår en uppbyggnad av ett kluster för de gröna näringarna, ska verka på heltid under
perioden 2017-2019. Arbetsgivaransvaret ligger på Länsstyrelsen. Målsättningen är att
ha en verksamhetsledare på plats före sommaren.
Hållbarhet, samarbete och samverkan är utgångspunkterna för uppdraget att skapa
förutsättningar för att utveckla den gotländska positionen inom mat- och
livsmedelsnäringarna i ett nationellt såväl som internationellt perspektiv.
Processledaren blir en nyckelfunktion och ska vara ett stöd i processarbetet för att
utveckla mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland genom att:
•

genomföra särskilda insatser för att hållbarhet som begrepp upplevs som
angeläget, användbart och möjligt att omsätta i praktiken

•

genomföra särskilda insatser för att samarbete och samverkan präglar arbetssättet
inom mat- och livsmedelsnäringarna

•

driva på arbetet med att redan identifierade insatser genomförs och arbetet för att
identifiera kommande insatser

•

slutföra arbetet med såväl den påbörjade handlingsplanen för perioden 20172020 och arbetet med kommunikationsplanen som är en del av handlingsplanen

•

initiera aktiviteter som leder till att arbetet med handlingsplanen för perioden
2020-2025 påbörjas och ges förutsättningar för att slutföras

•

leda projektet och svara för rapportering, administration och rekvisitioner

Framtagning och uppföljning av handlingsplanen kräver ett brett engagemang som
kommer att involvera representanter från systemets alla delar, olika
aktörer/organisationer, akademin och myndigheter. Syftet med handlingsplanen är
att konkretisera och prioritera olika insatser.
Kunskapsutbyte med andra regioner i Sverige och aktiviteter för samverkan med t.ex.
andra områden inom Småland och öarna ska intensifieras. Kontakter har redan
upprättats med Region Kalmar och Region Skåne. Ett utbyte med bäring på den
nationella livsmedelsstrategin ska också ske. Utbytet är viktigt både för att stärka
Gotlands position med hjälp av ny kunskap, liksom för att stärka Gotland som
attraktiv samarbetspartner i olika sammanhang.
Resultaten sprids till involverade, löpande under projektets gång, dels i samband med
fysiska och virtuella möten, dels via hemsidan www.lansstyrelsen.se/gotland,
nyhetsbrev och via massmedia. En årlig regional mat- och livsmedelskonferens
genomförs 2017-2019 och blir ett viktigt forum för resultatspridning. Syftet med
konferensen är att visa på uppnådda resultat utifrån strategi och handlingsplan,
erbjuda en plattform för samverkan och samarbeten och erbjuda inspirerande och
kunskapshöjande inslag.
Region Gotland och Länsstyrelsen kommer att se till att detta projekt inte överlappar
andra närliggande projekt, såsom de som nämns under rubriken Koppling till andra
projekt och insatser. Det görs exempelvis genom att strateger från myndigheterna
ingår i styrgrupp eller referensgrupp i andra relevanta projekt.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-04-01—2019-10-31

Kostnader

2017

2018

2019

Totalt

Egen personal

426 000

752 000

752 000 1 930 000

Extern personal/köpta tjänster/konsulter

50 000

50 000

150 000

250 000

Resekostnader

24 000

14 000

14 000

52 000

Lokalkostnader

20 000

25 000

25 000

70 000

Övriga kostnader

322 000

448 000

Summa kostnader

842 000 1 289 000 1 419 000 3 550 000

Finansiering

2017

2018

2019

Region Gotland, Hållbara Gotland

421 000

644 500

709 500 1 775 000

Tillväxtverket, Hållbara Gotland

421 000

644 500

709 500 1 775 000

Summa finansiering

842 000 1 289 000 1 419 000 3 550 000

478 000 1 248 000
Totalt

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att denna satsning för att fortsatt utveckla och
stärka mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland överensstämmer väl med de
ambitioner som Region Gotland har i både den överliggande strategin Vision Gotland
2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Bedömningen är även att projektet
ligger väl i linje med analysen för En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 20162025, liksom programmet Hållbara Gotland som lyfte fram hållbara livsmedel och
maritima näringar som ett av fem insatsområden.
Region Gotland och Länsstyrelsen äger formellt styrdokumenten, men
genomförandet bygger på ett brett engagemang, från hela mat- och
livsmedelssystemet, och tydliga resultat och effekter som skapar ringar på vattnet,
d.v.s. gör att genomförandet blir mer självgående. Region Gotland och Länsstyrelsen
som offentliga aktörer har sina roller här, liksom olika företag och organisationer
inom näringslivet och akademin. Analysen har efterfrågat en nod eller funktion för
att driva, stötta och koordinera genomförandearbetet. Det finns inte idag en struktur
eller funktion som kan axla detta ansvar. Detta projekt ska svara upp inte bara mot
genomförandet av identifierade insatser, utan även mot att långsiktigt bidra till att
skapa en hållbar struktur. Bedömningen är att projektet kan bidra till att goda
förutsättningar för båda dessa delar.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län

4 (4)

Typ
Sparad
Mottagare

Projektmedel/Hållbara Gotland/Hållbara livsmedel
och maritima n&ingar
2017-03-28
TillvSxtverket
r-s
Ånr

2017 -03- 2 8
REGION GOTLAND

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn

Länsstyrelsen i Gotlands län

Organisationsnummer/Personnummer

16202100-2312

Arbetsställenummer

1907-9219

Arbetsställenamn

Länsstyrelsen

Juridisk form

Regionala statliga myndigheter

Arbetsställets bransch/Branschkod (SNI)
Postadress

Visborgsallén 4

Postnummer

62185

Postort

Visby

Telefonnummer

010223 9000

Organisationens e-postadress

gotland@lansstyrelsen.se

Hemsida

www.lansstyrelsen.se/gotland

Firmatecknare

Kjell Norman

Omfattas ni av lagen om offentlig upphandling
(LOU)?

Ja

Har offentligt stöd beviljats tidigare?

Nej

Om Ja, ange finansiär och belopp
Kontaktperson (för och efternamn) för projektet

Gunilla Lexell

Kontaktperson (telefonnummer)

0102239261

Kontaktperson (e-postadress)

gunilla.lexell@lansstyrelsen.se

Projektledare (för och efternamn)

vakant

Projektledare (telefonnummer)

vakant

Projektledare (e-postadress)

gunilla.lexell@lansstyrelsen.se

Ekonomiskt ansvarig för projektet (för och
efternamn)

Anders Karlsson

Ekonomiskt ansvarig (telefonnummer)

010-223 93 54

Ekonomiskt ansvarig (e-postadress)

anders.i.karlsson@lansstyrelsen.se

Revisor för projektet (för och efternamn)
Revisor (telefonnummer)
Revisor (e-postadress)

Allmänt
Projektnamn
Bakgrund till projektet

Gotland är mat - mat är Gotland

1

Den länge efterfrågade nationella livsmedelsstrategin - En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och
hållbar tillväxt i hela landet är klar. Politiken visar därmed tydligt att området är viktigt och har stor potential
att utvecklas med mer styrning.
På regional nivå har Gotland sedan flera år haft en framträdande position gällande mat- och
livsmedelsnäringarna. Ett kvitto på detta kom när regeringen utsåg ön till Årets Matlandethuvudstad 2013,
med en slutkläm i motiveringen som löd Gotland är mat! Region Gotland och Länsstyrelsen höll i trådarna
för att befästa detta under året där den nationella matlandetkonferensen, i samarbete med Jordbruksverket,
anordnades på Wisby Strand. Under året formerades ett regionalt matlandetråd med representation för
fokusområdena i konceptet Matlandet Sverige, primärproduktion, förädling, offentlig mat, restaurang och
matturism. En kartläggning visade att det sedan 2002 satsats runt 50 miljoner kronor i offentliga medel på
olika projekt kring utveckling av mat och livsmedel på ön.
Året, matlandetrådet och kartläggningen väckte intresset och behovet av en gemensam tydlig strategi för
aktiviteter och för styrning av offentlig finansiering de kommande åren. Det beslöts att Gotland skulle ha en
regional mat- och livsmedelsstrategi.
Den regionala mat- och livsmedelsstrategin för åren 2016-2025 blev klar hösten 2016, parallellt med att
Region Gotland slutförde arbetet med Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, som ett led i att bli årets
tillväxtkommun. I tillväxtprogrammet är mat- och livsmedelsnäringarna ett av två definierade
styrkeområden. Det andra är besöksnäringen, som i vissa avseenden överlappar mat- och
livsmedelsnäringarna.
Strategin definierar sex utvecklingsområden: Fortsatt varumärkesarbete, Omvärldsbevakning,
Marknadsutveckling, Ökad förädlingsgrad, Kompetensutveckling/kompetensförsörjning, Innovation och
produktutveckling, dessutom två övergripande områden £ Hållbar tillväxt och Samverkan och samarbete.
Under kartläggningsarbetet och strategiskrivningen blev det tydligt att det krävs extra insatser för att
intentionerna i styrdokumenten ska kunna uppfyllas. Många är de som efterfrågat en lots, en nod, en funktion,
som driver och stöttar och koordinerar insatserna. Region Gotland och Länsstyrelsen äger formellt
styrdokumenten men genomförandet bygger på ett brett engagemang och tydliga resultat och effekter som
skapar ringar på vattnet, d.v.s. gör att genomförandet blir mer självgående.
De extra medel som just nu finns, tack vare näringslivspaketet Hållbara Gotland, där Hållbara livsmedel och
maritima näringar är ett av fem centrala områden, ger Gotland en välkommen möjlighet att skapa denna
funktion under tre år.
Syfte med projektet
Det övergripande syftet med projektet är att skapa resurser som gör det möjligt att intensifiera arbetet för att
nå målen i de aktuella styrdokumenten som finns för området mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland.
Under framtagandet av dokumenten har det blivit tydligt att det saknas en funktion som kan både driva
arbetet med att identifiera insatser och koordinera genomförandet av dessa, liksom genomförandet av redan
identifierade insatser, en funktion som inte ryms inom ordinarie verksamhet hos myndigheterna. Syftet är
också att det efter projektets slut ska finnas en etablerad struktur för den fortsatta utvecklingen inom området.
Insatserna i projektet ska leda till att förutsättningar för tillväxt både i företag och inom mat- och
livsmedelssystemet förbättras.
Mål och indikatorer för projektet

Effektmål: Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands, har associationer till och väljer mat och
livsmedel från Gotland
Indikatorer: Konsument- och marknadsundersökningar inför de årliga konferenserna.
Effektmål: Utvecklingen inom området präglas av en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet
Indikatorer: Djupintervjuer med 3-5 företag per år och därigenom bygga upp en kunskap om vilka faktorer
företagen tagit hänsyn till vid sina investeringsbeslut.
Effektmål: Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten samarbetar aktörer
regionalt, nationellt och internationellt, vilket stärker den regionala konkurrenskraften
Indikatorer: Genom att ställa frågor via en årlig enkät mäts antalet nya samarbeten (minst två parter) utanför
Gotland mellan olika delar i systemet.
Effektmål: Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringarna på marknads- och
produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling
Indikatorer: Ta fram uppgifter utifrån ansökningar om företagsstöd (regionala tillväxtmedel inklusive
Hållbara Gotland, landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet m.m.) och se på inriktning,
investeringsvolymer och produktionssamarbeten.
Resultatmål: Handlingsplanen för den regionala Mat- och livsmedelsstrategin 2016-2025 är klar 31 december
2017. För perioden fram till och med 2019 finns det konkreta mål och en tydlig ansvarsfördelning.
Genomförande aktörer driver insatserna.
Resultatmål: Majoriteten av de insatser som har konkretiserats i handlingsplanen fram t o m 2019, är
genomförda eller påbörjade.
Resultatmål: Vid projektets slut är de insatser som har identifierats i handlingsplanen för perioden 2020-2025
är konkretiserade och det finns en tydlig struktur och ansvarsfördelning för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Indikatorer resultatmål:
Handlingsplanen är framtagen.
Minst 70 procent av de föreslagna insatserna är genomförda eller påbörjade.
Det har byggts upp en stark funktion/organisation på Gotland Grönt Centrum på Lövsta i Roma som
långsiktigt kan stödja utvecklingen i hela mat- och livsmedelssystemet.
Målgrupp
Utgångspunkten för styrkeområdet mat- och livsmedelsnäringarna beskrivs som ett system bestående av en
rad olika aktörer inom fyra olika huvudområdet - kund, handel, förädling och primärproduktion. I systemet är
konsument- och marknadsbehov centrala och alla delar är sammankopplade och viktiga för helheten, (se
Bilaga II systemet finns andra aktörer av vikt för utveckling av mat- och livsmedelsnäringarna, såsom
akademin med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet, samt olika forskningsinstitut,
likaså myndigheter som Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland, Tillväxtverket och Jordbruksverket.
Det är systemet som utgör målgrupp för projektet.
Projektorganisation
Länsstyrelsen i Gotlands län, landsbygdsenheten, är projektägare.
Styrgruppen består av representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen samt ordförande för Tillväxtrådets
utskott för mat och livsmedel. Styrgruppens uppgift är att kontinuerligt göra avstämningar mot
styrdokumenten samt vara processledarens närmaste stöd i det praktiska dagliga arbetet.
Referensgrupp för projektet är Tillväxtrådets utskott för Mat- och livsmedelsnäringarna. Utskottet är
representativt för mat- och livsmedelssystemet som det beskrivs i de regionala styrdokumenten. Gruppen är
ett stöd till styrgruppen i strategiska beslut och i genomförandet av aktiviteter. Referensgruppen träffas
initialt 5-6 ggr/år och efter en tid 4-5 ggr/år.
Länsstyrelsen i Gotlands län är en organisation med mångåriga erfarenheter av att driva utvecklingsprojekt
med offentlig finansiering, såväl från EU som från staten, från bl.a. landsbygdsprogrammet och regionala
utvecklingsåtgärder (1:1). Projektet har sin bas på landsbygdsenheten med stöd av ekonomifunktionen på
enheten för intern service.
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning

Följande moment eller aktiviteter definieras för att uppnå målen både på kort och lång sikt.
Rekrytering
Grundläggande för att nå målen är att rekryteringen blir lyckad. Den första aktiviteten är att sätta samman en
rekryteringsgrupp som utgår från det förslag till uppdragsbeskrivning som Länsstyrelsen och Region Gotland
har tagit fram. Processledaren ska utgöra en funktion som ska verka på heltid under perioden 2017-2019.
Arbetsgivaransvaret ligger på Länsstyrelsen. Rekryteringsgruppen förslås bestå av representanter för
Länsstyrelsen, Region Gotland och näringslivet (med koppling till Tillväxtrådets utskott för mat- och
livsmedelsnäringarna) formeras och rekrytering av processledare genomförs under perioden 2017-04-01 £
2017-04-30. Målsättningen är att ha en verksamhetsledare på plats före sommaren.
Processledaren ska vara strukturerad och ha god kommunikationsförmåga, gärna vara initierad i systemet
genom någon tidigare roll, ha god kunskap om området mat- och livsmedelsnäringarna, vara drivande.
Processledaren är också projektledare med ansvar för det löpande arbetet i projektet, vilket inkluderar
administration, ekonomi, redovisning och uppföljning.
Processledarens uppdrag
Hållbarhet, samarbete och samverkan är utgångspunkterna för uppdraget att skapa förutsättningar för att
utveckla den gotländska positionen inom mat- och livsmedelsnäringarna i ett nationellt såväl som
internationellt perspektiv. Processledaren blir en nyckelfunktion och ska vara ett stöd i processarbetet för att
utveckla mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland genom att:
*Genomföra särskilda insatser för att hållbarhet som begrepp upplevs som angeläget, användbart och möjligt
att omsätta i praktiken.
* Genomföra särskilda insatser för att samarbete och samverkan präglar arbetssättet inom mat- och
livsmedelsnäringarna.
*Driva på arbetet med att redan identifierade insatser genomförs.
*Driva på arbetet med att identifiera kommande insatser.
*Slutföra arbetet med den påbörjade handlingsplanen för perioden 2017-2020.
* Slutföra arbetet med kommunikationsplanen som är en del av handlingsplanen.
""Initiera aktiviteter som leder till att arbetet med handlingsplanen för perioden 2020-2025 påbörjas och ges
förutsättningar för att slutföras.
*Leda projektet och svara för rapportering, administration och rekvisitioner.
Förankring, engagemang, kommunikation
Framtagning och uppföljning av handlingsplanen kräver ett brett engagemang som kommer att involvera
representanter från systemets alla delar, olika aktörer/organisationer, akademin och myndigheter. Syftet med
handlingsplanen är att konkretisera och prioritera olika insatser. Planen ska innehålla:
*Beskrivning av aktiviteten
*Huvudansvarig för genomförandet, samt övriga intressenter
*Mål/indikatorer
*Målgrupp
*Omfattning (pengar, antal företag etc.)
* Tidsplan
* Tänkbar finansiering
Kommunikationsplan
Till handlingsplanen hör en kommunikationsplan som tar upp vilka kommunikationsaktiviteter och
kommunikationskanaler som krävs för genomslag.
Processen med att ta fram handlingsplanen ska mynna ut i att det finns en tydlig struktur och
ansvarsfördelning för det fortsatta utvecklingsarbetet när projektet avslutas.
Samverkan nationellt
Kunskapsutbyte med andra regioner i Sverige och aktiviteter för samverkan med t.ex. andra områden inom
Småland och öarna ska intensifieras. Kontakter har redan upprättats med Region Kalmar och Region Skåne.
Ett utbyte med bäring på den nationella livsmedelsstrategin ska också ske. Utbytet är viktigt både för att
stärka Gotlands position med hjälp av ny kunskap, liksom för att stärka Gotland som attraktiv
samarbetspartner i olika sammanhang.
Årlig mat- och livsmedelskonferens
En årlig regional mat- och livsmedelskonferens genomförs 2017-2019. Syftet med konferensen är att:
* Visa på uppnådda resultat utifrån strategi och handlingsplan
*Erbjuda plattform för samverkan och samarbeten
*Erbjuda inspirerande och kunskapshöjande inslag
Resultatspridning
Resultaten sprids till alla involverade, löpande under projektets gång, dels i samband med fysiska och
virtuella möten, dels via hemsidan www.lansstyrelsen.se/gotland, nyhetsbrev och visa massmedia. I
kommunikationsplanen konkretiseras aktiviteterna.
De årliga mat- och livsmedelskonferenserna på Gotland är ett viktigt forum för resultatspridningen.
Projektavgränsning

Det ligger inte inom Länsstyrelsens uppdrag och ordinarie verksamhet att tillhandahålla den funktion för
koordinering och samordning som projektet omfattar. Särskilda resurser tillsätts därför till projektet. Region
Gotland och Länsstyrelsen kommer att se till att detta projekt inte överlappar andra närliggande projekt,
såsom de som nämns under rubriken Koppling till andra projekt och insatser. Det görs exempelvis genom att
strateger från myndigheterna ingår i styrgrupp eller referensgrupp i andra relevanta projekt.
Kopplingar till andra projekt/insatser
Projektet är centralt för genomförandet av den regionala Mat- och livsmedelsstrategin, vilket synliggörs
under rubriken ^Projektorganisation^,. Parallellt med detta projekt görs aktiviteter för att stärka mat- och
livsmedelsnäringarna, såväl med offentlig finansiering som utan. I förstudien Hållbara livsmedel och
maritima näringar pekades fyra andra områden ut, som alla är under bearbetning:
l .Hållbara företag £ affärsmässighet, attraktiv arbetsplats, miljöhänsyn: pågår framtagning av projekt för
koncept kring Fossilfritt kött. LRF Gotland i samarbete med Gotlands Slageri.
2.Maritima näringar £ mer mat från vatten: pågår framtagning av projekt för den förstudie som föreslås i
förstudien. Länsstyrelsen i samarbete med externa aktörer.
3.Ökad livsmedelsförädling i samverkansplattform för tillväxt inom livsmedelssystemet på Gotland. Gotland
Grönt Centrum AB har lämnat in en ansökan till regionalfonden och Hållbara Gotland.
4.Företagsstöd: Region Gotland stödjer företagsinitiativ genom checkar och investeringsstöd som ska
utveckla marknader utanför Gotland.
Mat- och livsmedelsnäringarna kommer också att i vissa delar ingå i de projekt som är under framtagning hos
Almi, Science Park Gotland, Uppsala Universitet campus Gotland m.fl.
Projektägaren Länsstyrelsen har god inblick i de styrdokument som finns regionalt och nationellt, samt har ett
nära samarbete med andra finansiärer när det gäller möjligheter till synergier.
Sammanfattande projektbeskrivning
Insatserna i projektet ska leda till att förutsättningar för tillväxt både i företag och inom mat- och
livsmedelssystemet förbättras. Projektet ska koordinera genomförandet av de många insatser som hittills
identifierats/kommer att identifieras inom ramen för den regionala Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland
2016-2025 och för Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Det övergripande målet är att projektet ska bidra till att skapa hållbara strukturer för samarbete,
kompetensutveckling, kompetensförsörjning med mera, som inte per automatik fungerar idag. Behovet av en
konkret, väl förankrad handlingsplan med aktörer som tar ansvar och är genomförare har visat sig vara stort,
för att strategins mål och vision för hållbar tillväxt ska bli verkliga.
Målgrupp och parter är alla aktörer, såväl näringsliv som organisationer och myndigheter, som omfattas av
mat- och livsmedelssystemet (se bilaga x).
Region Gotland och Länsstyrelsen har övergripande ansvar för strategin och framtagandet av dess
handlingsplan. Länsstyrelsen är projektägare och arbetsgivare för processledaren. Placeringen av funktionen
planeras till Gotland Grönt Centrum på Lövsta i Roma där det pågår en uppbyggnad av ett kluster för de
gröna näringarna.
Ett omfattande arbete kommer att behöva göras för att konkretisera handlingsplanen, som är påbörjad i och
med förstudien för Hållbara livsmedel och maritima näringar, särskilt när det gäller att skapa handling som
lyfter hela ^systemet^,. Inom ramen för projektet ska handlingsplanen komma på plats och vara klar senast 31
december 2017. En årlig regional mat- och livsmedelskonferens kommer att utgöra uppföljningstillfällen för
hela Gotland.
Styrgruppen består av representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen samt ordförande för Tillväxtrådets
utskott för mat och livsmedel.
Referensgrupp för projektet är Tillväxtrådets utskott för Mat- och livsmedelsnäringarna. Utskottet är
representativt för mat- och livsmedelssystemet som det beskrivs i de regionala styrdokumenten.

Tid- och aktivitetsplan
Datum för projektstart

20 1 7-04-0 1

Datum för projektavslut

2019-12-31

Rad

Kostad

Aktivitet

Starldatum

Slutdatum

Uppstart av projektet inklusive rekrytering av processledare

2017-04-01

2017-06-30

50000

2 Koordinering, förankring av handlingsplan

2017-05-01

2017-12-31

400 000

3 Samordning, coachning, löpande arbete för att nå projektmålen

2017-07-01

2019-09-30

2 520 000

4 Årlig regional mat- och livsmedelskonferens höst 2017

2017-05-01

2017-12-31

150000

5 Årlig regional mat- och livsmedelskonferens 2018

2018-01-01

2018-12-31

150000

6 Årlig regional mat- och livsmedelskonferens 2019 inklusive redovisning av
utvärderingen

2019-01-01

2019-12-31

180000

7 Uppföljning och utvärdering inför de årliga konferenserna

2017-08-01

2019-12-31

100 000

i

Ekonomi
Kostnader
Kostnadsslag

Beskrivning

Indirekta
kostnader
Lönebikostnader

lönebikostnader

Köp av tjänst
Konsultkostnad

uppföljning/utvärdering

Externa

årlig konferens

föreläsare

Lokalkostnader
Lokal

Extern kontorslokal

Personal

2017

2018

2019

Totalt

146 000

262 000

262 000

670 000

146 000

262 000

262 000

50000

50000

150000

50 000

50 000

50 000

20 000

25 000

25 000

20 000

25 000

25 000

426 000

752 000

752 000

480 000

480 000

Lönekostnader

processledare

240 000

Lönebikostnader

processledare

111000

222000

222000

Lönekostnader

övrig personal, ekonomi,
kommunikation,
styrning

75 000

50 000

50 000

24000

14000

14000

20000

10000

10000

4 000

4 000

4 000

176000

186000

216000

100000

100000

130000

76 000

86 000

86 000

Resekostnader
Resor inom Sverige
Milersättning

utbyte andra områden i
Sverige
resor på Gotland

Övrigt
Konferenskostnad

årlig mat- och
livsmedelskonferens

Övrigt

omkostnader möten mm

Projektintäkter
(Avgår)
Summa,
faktiska
kostnader
Offdirfm
kostnad (In
natura
finansiering)

70000
1 930 000

52000

578 000

_

.

842 000

1 289 000

1 419 000

3 550 000

.

-

Privat dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

_

.

.

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

842 000

1 289 000

Totala
kostnader

250 000

100000

1 419 000

_

0

3550000

Finansiering
Finansierings ty
p
Finansiär

2017

2018

2019

Totalt

421000

644500

709500

1775000

421000

644500

709500

644500

709500

1775000

Offentlig
kontantfinansieri
ng
Region Gotland
Hållbara Gotland

Privat
kontantfinansieri
ng

Summa,
kontant
medfinansiering

-

421000

Offentlig
direktfmansierin

Privat
direktfinansierin
g

.

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

Projektmedel

421 000

644 500

709 500

1 775 000

Summa,
projektmedel

421000

644500

709500

1775000

Total
finansiering

842000

1289000

1419000

3550000

Sökt belopp

l 775 000

Momsredovisning

Ja

Betalningssätt

Bankgiro

Betalningsnummer

5051-6749

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gotland
Gotland
Uppföljning/Utvärdering

Projektet är ett centralt verktyg för ett av styrkeområdena i tillväxtprogrammet. Det gör att uppföljningen och
utvärderingen av detta projekt måste kopplas på ett tydligt sätt till styrkeområdet.
I tillväxtprogrammet anges att det årligen ska följas upp och kvalitetssäkras gentemot uppsatta mål genom
relevanta indikatorer, av Tillväxtrådet och Regionstyrelsen. Uppföljningen har tre övergripande syften:
- Konkret identifiera och mäta resultaten av insatserna
- Beskriva konkreta effekter och/eller resultat av projektet som andra inom programmet genomförda
tillväxtfrämjande insatser
- Omfatta såväl organisation som struktur för det praktiska genomförandet av det tillväxtfrämjande arbetet
(projekt, aktiviteter m.m.)
Det här projektet ska följas upp när det gäller resultaten av insatserna och de konkreta effekterna av det här
projektet.
En årlig lägesrapport ska presenteras i samband med den årliga konferensen. Slutrapporten tas fram hösten
2019.
Effektmål: Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands, har associationer till och väljer mat och
livsmedel från Gotland
Indikatorer: Konsument- och marknadsundersökningar inför de årliga konferenserna.
Effektmål: Utvecklingen inom området präglas av en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet
Indikatorer: Djupintervjuer med 3-5 företag per år och därigenom bygga upp en kunskap om vilka faktorer
företagen tagit hänsyn till vid sina investeringsbeslut.
Effektmål: Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten samarbetar aktörer
regionalt, nationellt och internationellt, vilket stärker den regionala konkurrenskraften
Indikatorer: Genom att ställa frågor via en årlig enkät mäts antalet nya samarbeten (minst två parter) utanför
Gotland mellan olika delar i systemet.
Effektmål: Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringarna på marknads- och
produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling
Indikatorer: Ta fram uppgifter utifrån ansökningar om företagsstöd (regionala tillväxtmedel inklusive
Hållbara Gotland, landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet m.m.) och se på inriktning,
investeringsvolymer och produktionssamarbeten.
Resultatmål: Handlingsplanen för den regionala Mat- och livsmedelsstrategin 2016-2025 är klar 31 december
2017. För perioden fram till och med 2019 finns det konkreta mål och en tydlig ansvarsfördelning.
Genomförande aktörer driver insatserna.
Resultatmål: Majoriteten av de insatser som har konkretiserats i handlingsplanen fram t o m 2019, är
genomförda eller påbörjade.
Resultatmål: Vid projektets slut är de insatser som har identifierats i handlingsplanen för perioden 2020-2025
är konkretiserade och det finns en tydlig struktur och ansvarsfördelning för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Indikatorer resultatmål:
Handlingsplanen är framtagen.
Minst 70 procent av de föreslagna insatserna är genomförda eller påbörjade.
Det har byggts upp en stark funktion/organisation på Gotland Grönt Centrum på Lövsta i Roma som
långsiktigt kan stödja utvecklingen i hela mat- och livsmedelssystemet.
Verksamhet efter projekttiden
Etter projekttiden ska det ha byggts upp en stark funktion/organisation på Gotland Grönt Centrum på Lövsta i
Roma som långsiktigt kan stödja utvecklingen i hela mat- och livsmedelssystemet.
Länsstyrelsen och Region Gotland är fortsatt formellt ägare till den regionala Mat- och livsmedelsstrategin
som ska genomföras fram t o m 2025.
Effekter på sikt

Resultat efter projekttiden

Övriga resultat

Kommentarer till indikatorer

Bilagor

Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Bill. Forordnande-av firmatecknare-201501 16.pdf

Förodnande firmatecknare LST

2 Bilaga 2

Beskrivning projektorganisationen

Bild projektorganisation.pdf

3 Bilaga 3 Bild av systemet.pdf

Mat- och livsmedelssystemet

4 Bilaga 4 regional mat- och livsmedelsstrategi.pdf

strategin

5 Bilaga 5 Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.pdf

tillväxtprogram

Signatur
Saknas

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Nyps ID 200833
RS 2017/343
16 maj 2017

Therése Kullåker

Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder/Hållbara Gotland till projektet Höjd

utbildningsnivå och förstärk t k om petensförsörjning för
Gotlands fram tid
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar projektet Höjd utbildningsnivå och förstärkt
kompetensförsörjning för Gotlands framtid (projektägare Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, Region Gotland) med 50,00 procent av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt högst 4 185 350 kronor, 904 650 kronor ur
2017 års anslag, 1 808 800 kronor ur 2018 års anslag och 1 596 900 kronor ur
2019 års anslag Hållbara Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag
1:1)

•

Beslutet avser perioden 2017-06-01 till 2019-11-01.

Sammanfattning

Detta projekt tar utgångspunkt i två huvudspår:
-Utbildningsnivån på Gotland är lägre än riket.
-Arbetsgivare uppger brist på rätt kompetens som ett av de största hindren för
tillväxt.
Att fullfölja gymnasiet är i princip en förutsättning för att få ett arbete. Gymnasiet
förbereder för livet som vuxen och utvecklar förmågor viktiga för inträde i arbetslivet
och vidare studier. Projektet vill bidra till ökad genomströmning i grund- och
gymnasieskolan utifrån aktiviteter som syftar till stärkt studie- och
yrkesvägledning och stärkta strukturer och kontakter mellan skola och arbetsliv. En
ökad kunskap om arbetslivet, arbetsmarknaden samt om utbildningsvägar framåt
förväntas dels höja motivationen för att genomföra gymnasieutbildning dels öka
andelen som söker eftergymnasial utbildning - vilket i sig inverkar på
utbildningsnivån.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/343

Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är tillgången på arbetskraft med rätt
kompetens en förutsättning för näringslivets utveckling. Näringslivet uppger
svårigheter att hitta lämplig kompetens, vilket nämns i rapporter från Svenskt
Näringsliv och Företagarna. Det är därmed angeläget att minska gapet mellan
efterfrågan och utbud av arbetskraft. Projektets aktiviteter syftar till att stärka
strukturer och samarbeten på lång sikt mellan skolan och arbetslivet där tanken är att
ökad kunskap om arbetsmarknaden hos unga samt ett ökat engagemang från
arbetsgivare kan leda till att de i större utsträckning och på lång sikt hittar den
kompetens som efterfrågas.
För att stärka arbetsgivares möjligheter att hitta kompetens behöver dessutom
utbildningssatsningar och utbildningsutbud kompletteras utifrån det småskaliga
näringsliv som präglar ön. Därför ska projektet hitta strukturer för att i högre grad
nyttja möjligheten till yrkeshögskoleutbildningar, YH- utbildning, liksom att
undersöka möjligheten att införa Teknik- och/eller Vård- och omsorgscollege på ön.
Bakgrunden till att utreda möjligheterna av införande av college är, förutom att möta
lokala arbetsgivares behov av kompetens, att bidra till en höjd utbildningsnivå. En
stärkt samverkan med UU kan på lång sikt höja utbildningsnivån. Det kan ske på
många olika sätt och bygga på det partnerskap som finns mellan RG och UU. Ett
fördjupat samarbete i projektet ska ha bäring på områden som på ett strategiskt sätt
påverkar utbildningsnivån och den förstärkta kompetensförsörjningen på lång sikt.
Projektet ska skapa en sammanhållen modell för att minska glappet mellan skola och
arbetsliv och ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv.
Behovsanalys

I Region Gotlands Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 nämns flera av de områden
som projektet avser att stärka och utveckla med bäring på kompetensförsörjningen
på Gotland. De områden projektet avser att utveckla möter bland annat utmaningar
med att arbetsgivare inte hittar den kompetens de efterfrågar, att arbetet med studieoch yrkesvägledning behöver stärkas och att utbildningsnivån behöver höjas.
Flera möten har genomförts i referensgrupper både inom skolan och i näringslivet
under framarbetandet av projektansökan där både skolans och näringslivets behov
har fångats och bearbetats för att innefattas i projektet.
Syfte

De utmaningar projektet syftar till att möta är följande:
- Att höja utbildningsnivån på Gotland. En gymnasieexamen bedöms vara den i
särklass viktigaste faktorn för inträdet på arbetsmarknaden och till vidare studier.
Den är därför helt avgörande för hur utbildningsnivån på Gotland utvecklas på lång
sikt. Andelen gymnasieelever med som tar examen inom 4 år är på Gotland 68%, för
riket är andelen 71,4%. Ökad kunskap om arbetsmarknaden och möjliga
utbildningsvägar är en annan faktor som på lång sikt påverkar utbildningsnivån.
- Öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivares behov. Utbildning, anpassad till
den gotländska näringslivsstrukturen, är en viktig faktor för att säkra en långsiktig
kompetensförsörjning.
- Skapa långsiktigt hållbara strukturer som förändrar arbetssätt och minskar glappet
mellan skola och arbetsliv. Etablera arbetssätt/mötesplats mellan skolan och
arbetsgivare i syfte att skapa förståelse, förändra attityder till och öka samverkan.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/343

Mål

Övergripande mål för projektet är höjd utbildningsnivå samt en säkrad långsiktig
kompetensförsörjning hos arbetsgivarna.
Genomförande

Projektet tar ett brett grepp om utmaningarna inom kompetensförsörjningen på
Gotland. Flera områden som bidrar till bättre matchning på arbetsmarknaden
innefattas i projektet. Insatserna består av att utveckla metoder och arbetssätt med
studie- och yrkesvägledning i skolan och gällande samarbete mellan skola och
arbetsgivare, liksom att stärka strukturer kring yrkeshögskoleutbildningar och utreda
om förutsättningar finns att införa Teknik- och Vård- och omsorgscollege på
Gotland, eller om förutsättningar inte finns för implementering, att använda
resultatet som underlag för utveckling av de två angivna gymnasieområdena.
Horisontella perspektiv

Följeforskning ska kopplas till projektet där en viktig del blir att bidra till att
synliggöra och fokusera på hållbarhetsperspektiven och dess betydelse för projektets
resultat. Ett viktigt perspektiv på hållbarhet är att samtliga aktiviteter är utvecklade
för att fungera över lång tid och utan projektstöd.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-06-01—2019-11-01

Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, Hållbara Gotland
Tillväxtverket, Hållbara Gotland
Summa finansiering

2017
2018
1 158 300 2 326 600
383 000 1 193 000
268 000
98 000
1 809 300 3 617 600

2019
1 987 800
1 118 000
88 000
3 193 800

Totalt
5 472 700
2 694 000
454 000
8 620 700

904 650 1 808 800
904 650 1 808 800
1 809 300 3 617 600

1 596 900
1 596 900
3 193 800

4 310 350
4 310 350
8 620 700

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet ”Höjd utbildningsnivå och
kompetensförsörjning för Gotlands framtid” överensstämmer väl med de ambitioner som
Region Gotland har i sitt Tillväxtprogram. Projektet möter flera av Gotlands
utmaningar kopplat till den regionala kompetensförsörjningen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
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Region

Gotland
Försättsblad för ansökan till Region Gotland om medfinansiering för
regionala tillväxtåtgärder avseende programmet "Hållbara Gotland"
Projektets namn:

Höjd utbildningsnivå och förstärkt kompetensförsörjning för Gotlands framtid
- en modell för förändring
Uppgifter om sökanden
Sökande:

Organisationsnummer:

Arbetsställenummer (CFAR):

Region Gotland Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

212000-0803

5031-1430

Postadress:

Postnummer och ortnamn:

Visborgsallén 19

62181 Visby

Församling/socken:

Telefon och telefax:

Gotlands län

0498-269000

E-post:

Plusgiro / bankgiro / bankkonto:

regiongotland@gotland.se

189750-3

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?
Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
projektets verksamhet.
Projektperiod:

13 Ja
D Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

2017-06-01-2019-12-31
Totalt belopp för projektet, kronor:
8 959 400

Sökt belopp från Region Gotland kronor:
4 479 700

Sökt belopp EU-medel, kronor:

Annan medfinansiering, kronor;
Tillväxtverket, Hållbara Gotland, 4 479 700kr

Projektorganisation
Projektledare:
Ej fastställt

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi:
Elisabeth Jonsson Höök

Telefon:

Telefon:
0498-263396

E-post:

E-post:
elisabeth.jonsson-hook@edu.gotland.se

Kortfattad beskrivning av projektet (den inskickade ansökan till Tillväxtverket bifogas)

Detta projekt tar utgångspunkt i två huvudspår:
-Utbildningsnivån på Gotland är lägre än riket
-Arbetsgivare uppger brist på rätt kompetens som ett av de största hindren för tillväxt
Att fullfölja gymnasiet är i princip en förutsättning för att få ett arbete. Gymnasiet förbereder för livet som vuxen och utvecklar
förmågor viktiga för inträde i arbetslivet och vidare studier. Projektet vill bidra till ökad genomströmning i grund- och
gymnasieskolan utifrån aktiviteter som syftar till stärkt studie- och yrkesvägledning och stärkta strukturer och kontakter mellan
skola och arbetsliv. En en ökad kunskap om arbetslivet, arbetsmarknaden samt om utbildningsvägar framåt förväntas dels höja
motivationen för att genomföra gymnasieutbildning dels öka andelen som söker eftergymnasial utbildning - vilket i sig inverkar
på utbildningsnivån.
Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är tillgången på arbetskraft med rätt kompetens en förutsättning för näringslivets
utveckling. Näringslivet uppger svårigheter att hitta lämplig kompetens, vilket nämns i rapporter från Svenskt Näringsliv och
Företagarna. Det är därmed angeläget att minska gapet mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft. Projektets aktiviteter
syftar till att stärka strukturer och samarbeten på lång sikt mellan skolan och arbetslivet där tanken är att ökad kunskap om
arbetsmarknaden hos unga samt ett ökat engagemang från arbetsgivare kan leda till att de i större utsträckning och på lång
sikt hittar den kompetens som efterfrågas.
För att stärka arbetsgivares möjligheter att hitta kompetens behöver dessutom utbildningssatsningar och utbildningsutbud
kompletteras utifrån det småskaliga näringsliv som präglar ön. Därför ska projektet hitta strukturer för att i högre grad nyttja
möjligheten till yrkeshögskoleutbildningar, YH- utbildning, liksom att undersöka möjligheten att införa Teknik- och/eller Vårdoch omsorgscollege på ön. Bakgrunden till att utreda möjligheterna av införande av college är, förutom att möta lokala
arbetsgivares behov av kompetens, att bidra till en höjd utbildningsnivå.
En stärkt samverkan med Uppsala universitet kan på lång sikt höja utbildningsnivån. Det kan ske på många olika sätt. l det här
projektet ansvarar UU för följeforskning kopplat till projektets aktiviteter samt en fördjupad forskning i relation till
följeforskningens resultat. Fördjupningen ska ha bäring på områden som på ett strategiskt sätt påverkar utbildningsnivån och
den förstärkta kompetensförsörjningen på lång sikt.
Projektet ska skapa en sammanhållen modell för att minska glappet mellan skola och arbetsliv och ska genomsyras av ett
hållbarhetsperspektiv.

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnföftydligande
Anders Jolby

Ort, datum
Visby 3 april 2017

Typ

Projektmedel/Hållbara
Gotland/Kompetens försörjning

Sparad

2017-04-03

Mottagare

Tillväxtverket

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn

Region Gotland, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Organisationsnummer/Personnummer

16212000-0803

Arbetsställenummer

5031-1430

Arbetsställenamn

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Juridisk form

Kommuner

Arbetsställets bransch/Branschkod (SNI)

Kommunal vuxenutbildning o.d.

Postadress

Visborgsallén 19

Postnummer

621 81

Postort

Visby

Telefonnummer

0498-269000

Organisationens e-postadress

regiongotland@gotland. se

Hemsida

www.gotland.se

Firmatecknare

Anders Jolby

Omfattas ni av lagen om offentlig upphandling
(LOU)?
Har offentligt stöd beviljats tidigare?

Ja
Nej

Om Ja, ange finansiär och belopp
Kontaktperson (för och efternamn) för projektet

Elisabeth Jonsson Höök

Kontaktperson (telefonnummer)

0498-263396

Kontaktperson (e-postadress)

elisabeth.jonsson-hook@edu.gotland.se

Projektledare (för och efternamn)

Ej klart, anställs efter beviljande av projektmedel

Projektledare (telefonnummer)

Ej klart, anställs efter beviljande av projektmedel

Projektledare (e-postadress)

regiongotland@gotland.se

Ekonomiskt ansvarig för projektet (för och
efternamn)
Ekonomiskt ansvarig (telefonnummer)

Ej klart, anställs efter beviljande av projektmedel
Ej klan, anställs efter beviljande av projektmedel

Ekonomiskt ansvarig (e-postadress)

regiongotland@gotland.se

Revisor för projektet (för och efternamn)

PwC

Revisor (telefonnummer)

010-21240000

Revisor (e-postadress)

carin.hultgren@se.pwc.com

Allmänt
Projektnamn

Bakgrund till projektet

Höjd utbildningsnivå och förstärkt
kompetensförsörjning för Gotlands framtid - en
modell för förändring

Bakgrunden till detta projekt tar utgångspunkt i två huvudspår:
-Utbildningsnivån på Gotland är lägre än riket
-Arbetsgivare uppger brist på rätt kompetens som ett av de största hindren för tillväxt
Utbildningsnivån är lägre än riksgenomsnittet. Andelen elever som inom 4 år tar gymnasieexamen är 68%
jämfört med rikets 71%. 21% av Gotlands befolkning i åldrarna 25-64 år har en eftergymnasial utbildning om
minst tre år, jämfört med 26% i riket (RGs årsrapport 2016).
Låg utbildningsnivå medför kompetensförsörjningsproblem för arbetsgivare men har också effekter på
individen då det finns starka samband mellan utbildningsnivå och hälsa (SOU 2016:55). En höjd
utbildningsnivå påverkar många delar av samhällsutvecklingen och därmed också tillväxten.
Att fullfölja gymnasiet är i princip en förutsättning för att få ett arbete. Gymnasiet förbereder för livet som
vuxen och utvecklar förmågor viktiga för inträde i arbetslivet och vidare studier. Dessa ståndpunkter
poängteras i betänkandet "En gymnasieskola för alla, SOU 2016:77". Gällande ungdomars studieavbrott lyfts
komplexa orsakssammanhang men brist på studiemotivation är en återkommande förklaring. Det kan handla
om dåliga förkunskaper, felval, att man känt sig oförberedd på krav, studietakt och måttet av självständighet.
I betänkandet framhålls flera förebyggande insatser för att minska studieavbrotten, b l.a ett systematiserat och
integrerat arbete med studie- och yrkesvägledning. Att en god studie- och yrkesvägledning minskar risken för
studieavbrott och har positiva effekter för studieresultat, övergången mellan olika utbildningsnivåer och för
elevernas etablering på arbetsmarknaden finns belagt, se t.ex SOU 2015:97. Projektet vill bidra till ökad
genomströmning i grund- och gymnasieskolan utifrån aktiviteter som syftar till stärkt studie- och
yrkesvägledning och stärkta strukturer och kontakter mellan skola och arbetsliv. En en ökad kunskap om
arbetslivet, arbetsmarknaden samt om utbildningsvägar framåt förväntas höja motivationen till en genomförd
gymnasieutbildning och en ökad andel som söker eftergymnasial utbildning - vilket också inverkar på
utbildningsnivån. En ökad andel elever som avslutar sin gymnasieutbildning är ett mål i Region Gotland
styrkort. Sociala orsaker som stress och psykisk ohälsa som orsak till studieavbrott kommer inte att behandlas
i detta projekt.
Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är tillgången på arbetskraft med rätt kompetens en förutsättning
för näringslivets utveckling. Näringslivet uppger svårigheter att hitta lämplig kompetens, vilket nämns i
rapporter från Svenskt Näringsliv och Företagarna. Det är därmed angeläget att minska gapet mellan
efterfrågan och utbud av arbetskraft. Projektets aktiviteter syftar till att stärka strukturer och samarbeten på
lång sikt mellan skolan och arbetslivet där tanken är att ökad kunskap om arbetsmarknaden hos unga och ett
ökat engagemang från arbetsgivare kan leda till att arbetsgivare i större utsträckning och på lång sikt hittar
den kompetens de efterfrågar.
För att stärka arbetsgivares möjligheter att hitta kompetens behöver dessutom utbildningssatsningar och
utbildningsutbud kompletteras utifrån det småskaliga näringsliv som präglar ön. Därför ska projektet hitta
strukturer för att i högre grad nyttja möjligheten till yrkeshögskoleutbildningar, YH - utbildning, liksom att
undersöka möjligheten att införa Teknik- och/eller Vård- och omsorgscollege på ön. Bakgrunden till att
utreda möjligheterna av införande av college är, förutom att möta lokala arbetsgivares behov av kompetens,
att bidra till en höjd utbildningsnivå.
Projektet vill skapa en sammanhållen modell för att minska glappet mellan skola och arbetsliv och ska
genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv.
Syfte med projektet
De utmaningar projektet syftar till att möta är följande:
- Att höja utbildningsnivån på Gotland.
En gymnasieexamen bedöms vara den i särklass viktigaste faktorn för inträdet på arbetsmarknaden och till
vidare studier. Den är därför helt avgörande för hur utbildningsnivån på Gotland utvecklas på lång sikt.
Andelen gymnasieelever med som tar examen inom 4 år är på Gotland 68%, för riket är andelen 71,4%. Ökad
kunskap om arbetsmarknaden och möjliga utbildnings vägar är en annan faktor som på lång sikt påverkar
utbildningsnivån.
- Öka tillgången till kompetens utifrån arbetsgivares behov.
Utbildning, anpassad till den gotländska näringslivsstrukturen, är en viktig faktor för att säkra en långsiktig
kompetensförsörjning.
- Skapa långsiktigt hållbara strukturer som förändrar arbetssätt och minskar glappet mellan skola och
arbetsliv.
Etablera arbetssätt/mötesplats mellan skolan och arbetsgivare i syfte att skapa förståelse, förändra attityder till
och öka samverkan.
Mål och indikatorer för projektet

Övergripande mål är höjd utbildningsnivå samt en säkrad långsiktig kompetensförsörjning hos arbetsgivarna.
Aktivitet:Skola och arbetsliv:
Insats:Förbättrad dialog, ökad kunskap och utveckl. samverkan mellan skola och arbetsgivare.
Mål l :Förändra attityder och förhållningssätt.
Indikator:Utveckl. och systematiserad form för samverkan är tillskapad.
Insats:Utifrån Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i RGs skolor skapa modell för komp.- och
metodutveckl.
Mål 2:Modell tillskapad.
IndikatorModell dokumenterad och implementerad.
Mål 3:Arbetsplan för SYV i RGs skolor omfattar också förskolan.
Indikator: Dokumentation uppdaterad och implementerad.
Mål 4:Implementera och utveckla SYV i skolans alla stadier.
Indikator:Genomförd komp.utveckl. till pedagoger/SYV samt utv. av nätverk.
Insats:Ta fram verktyg för att över tid mäta elevers kunskap om studier och arbete.
Mål 5:Följa elevers kunskapsutveckl.
Indikator: Verktyg framtaget.
Insats:! samverkan mellan TvG, UU, AF, SPG, RG utveckla modell/stöd för systematiserade och breddande
studiebesök och "jobbskuggningar" för både grund- och gymnasieskola.
Mål 6:Bättre koppling mellan arbete och studier.
IndikatonModell framtagen och i drift.
Insats:Utveckla praomodell med inriktning mot teknik och/eller RGs yrken.
Mål 7:Bättre koppling mellan arbete och studier.
IndikatonModell framtagen och i drift.
Insats:Utveckla samverkan.nu, effektivisera kommunikationen kring prao och studiebesök.
Mål 8:Bättre koppling mellan arbete och studier.
Indikator:Effektiviserad arbetsprocess är framtagen.
Insats:Tillgängliggöra SYV för vuxna för effektivare matchning på arbetsmarknaden.
Mål 9:SYV för vuxna är mer tillgänglig.
IndikatorUtvecklad information och bokningssystem.
Insats:Säkerställa fortsatt utveckl.arbete.
Mål 10:Långsiktig och hållbar utveckl.plan framtagen.
IndikatorPlan förankrad i ord. utvecklings/kvalitets arbete.
Aktivitet:Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av YH- utbildning inom RG
Insatser:
-Tydliggöra ansvar och uppdrag gällande verkställande av YH-utbildning
-Utveckla och dokumentera arbetsprocess för utbildning i egen regi och utbildningar i samverkan.
-Stärka samarbetet med andra utbildningsaktörer.
-Stärka samverkan med UU i syfte att öka utbildningens kvalité och attraktionskraft.
-Stärka samverkan med arbetsgivare.
-Skapa en god digital miljö på en fysisk plats för RGs YH-utbildningar på distans.
-Säkerställa resurser för fortsatt utvecklingsarbete.
Mål:YH- utbildningar möter arbetsgivares kompetensbehov.
IndikatonEn i samverkan framtagen arbetsmodell är dokumenterad.
AktivitetUndersöka förutsättningar för starta teknik- respektive vård- och omsorgscollege.
Insatser:
-Analys av kompetensbehov samt branschernas intresse och engagemang
-Undersöka möjligheter att möta kravspecifikationen för start av college.
-Resurskartläggning (lokaler, lärare, handledare, samverkan mm)
-Ta fram beslutsunderlag.
-Säkerställa fortsatt utveckl.arbete.
Mål:Utbildning inom teknik och/eller vård- och omsorg är stärkt.
Indikator:Förutsättningar för college är utredda och ev projektering genomförd.
Kommentar: Om resultatet visar att förutsättningar för implementering finns så ingår också projektering för
start inom projektet. Om inte förutsättningar för implementering av college finns så skall resultatet ändå
användas som underlag för utveckling av de två angivna områdena i syfte att öka intresset för dessa branscher
samt höja utbildningens kvalité, t.ex utreda förutsättningar för ett 4:e år på teknikprogrammet.

AktivitetStärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån.
Insatser:
-Följeforsk. kopplat till projektets aktiviteter.
-Fördjupad forskning i relation till följeforskn. resultat under projektets genomförande.
Mål:Fördjupad kunskap om projektets resultat och påverkan på utb.nivån.
IndikatonLöpande dialog och rapporter.
Målgrupp
Målgruppen för projektet är bred och olika i de olika aktiviteterna inom projektet. Projektet kommer att
omfatta pedagoger, rektorer, studie- och yrkesvägledare, ledningen för Utbildnings- arbetslivsförvaltningen,
arbetsgivare, Tillväxt Gotland (TvG), Uppsala universitet (UU), branschorganisationer, Region Gotland (RG)
som arbetsgivare Arbetsförmedlingen (AF), Science Park Gotland (SPG) och LO.
Projektorganisation
Projektet leds av en styrgrupp som består av förvaltningschef, avdelningschef för gymnasie- och
vuxenutbildning, avdelningschef för kvalitet - och utveckling inom Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
samt en representant från Uppsala universitet och en från Tillväxt Gotland.
Till projektet kommer både en projektledare och projektmedarbetare knytas.
Referensgrupper kan utgöras av redan befintliga nätverk eller andra mötesformer men kan också bestå av för
uppgiften särskilt tillskapade grupper. I den mån nya grupper skapas skall balans mellan kön, ålder och
personer med utländsk bakgrund beaktas.
Projektledaren bör besitta kunskap om studie- och yrkesvägledning, skolans organisation, ha allmän kunskap
om skolväsendet och arbetslivet, projekterfarenhet, förmåga att se övergripande samband, se vinster för RG
som helhet, kunna koppla ihop verksamheter och därigenom skapa synergieffekter för både skola och
arbetsliv.
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning

Region Gotlands Tillväxtprogram syftar till att utveckla regionen som helhet och detta projekt ska bidra till
den ambitionen. Projektet skapar förutsättningar för utveckling, lärande och förändring hos både skola och
arbetsgivare.
Aktiviteterna nedan är de konkreta verktygen för genomförandet och ska planeras, genomföras och
utvärderas utifrån hållbarhetsperspektiven.
Skola och arbetsliv:
-Skapa arbetssätt/mötesplats mellan gymnasiet och arbetsgivare i syfte att skapa förståelse, förändra attityder
till och öka samverkan. Tänkbara aktiviteter att arbeta med kan vara: UF- företag på alla gymnasieprogram,
"problemlösning" tillsammans med företag och utveckling av programråd.
- Med utgångspunkt i "Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i RGs skolor" (från årskurs l tom
vuxenutbildning) skapa modeller för komp.utveckling och nätverk (10 pedagoger far tid i tjänst för nätverk)
för pedagoger och SYV:are och ta fram en metod- och verktygsbank (te.x i samverkan med AF och
Fenomenalen) till ovan nämnda arbetsplan samt involvera föräldrar i detta arbete. Planen ska utökas med
förskolan.
-Ta fram digitalt verktyg för att mäta elevers kunskap om framtida studier och arbete (eventuellt i samarbete
med SPG).
-I samverkan mellan TvG, UU, AF och RG utveckla modell/stöd för systematiserade och breddande
studiebesök och "jobbskuggningar", i samarbete med Science Park Gotland för både grund- och
gymnasieskola.
-Utveckla praomodell med inriktning mot teknik och/eller Region Gotlands verksamheter och yrken.
(Västeråsmodell/vårdpraomodell).
-Utveckla plattformen samverkan.nu och effektivisera kommunikationen kring prao och studiebesök.
-Tillgängliggöra studie- och yrkesvägledning för vuxna gotlänningar i syfte att bidra till en effektivare
matchning på arbetsmarknaden.
-Säkerställa resurser för fortsatt utvecklingsarbete, tex. fortsatt kompetensutveckling av pedagoger, SSAutvecklare (Samverkan skola och arbetsliv).
Undersöka förutsättningar och stärka strukturer för genomförande av YH-utbildning inom RG
-Tydliggöra ansvar och uppdrag gällande verkställande av YH-utbildning
-Utveckla och dokumentera arbetsprocess för utbildning i egen regi och utbildningar i samverkan.
-Stärka samarbetet med andra utbildningsaktörer.
-Stärka samverkan med UU i syfte att öka utbildningens kvalité och attraktionskraft.
-Stärka samverkan med arbetsgivare.
-Skapa en god digital miljö på en fysisk plats för RGs YH-utbildningar på distans.
-Säkerställa resurser för fortsatt utvecklingsarbete.
Undersöka förutsättningarna för att starta Teknik- resp. Vård- och omsorgscollege.
-Analys av kompetensbehov samt branschernas intresse och engagemang
-Undersöka Gotlands möjligheter att möta kravspecifikationen för start av college.
-Resurskartläggning (lokaler, lärare, handledare, samverkan)
-Resultat av ovanstående aktiviteter ska kunna tjäna som beslutsunderlag för nästa steg i processen.
-Om resultatet av undersökningen visar att förutsättningar för implementering finns så ingår också
projektering för start inom projektet.
-Om inte förutsättningar för implementering av college finns så skall undersökningens resultat ändå användas
som underlag för utveckling av de två angivna områdena i syfte att öka intresset för dessa branscher samt
höja utbildningens kvalité, t.ex utreda förutsättningar för ett 4:e år på teknikprogrammet.
-Säkerställa resurser för fortsatt utvecklingsarbete.
Stärkt samverkan med högre utbildning i syfte att på lång sikt höja utbildningsnivån:
-Följeforskning kopplat till projektets aktiviteter.
-Fördjupad forskning i relation till följeforskningens resultat under projektets genomförande. Fördjupningen
ska ha bäring på områden som på ett strategiskt sätt påverkar utbildningsnivån och förstärkt
kompetensförsörjning på lång sikt. Exempelvis studera hur arbetet på Solklintsskolan i Slite, gällande
attitydförändring till studier, har förbättrat studieresultaten.
Resultatspridning

Intern resultatspridning:
Information om och resultat i projektet kommer till stor del att ske inom de aktiviteter som projektet
innefattar och till de deltagare projektet berör.
Projektledaren kommer regelbundet att redovisa projektets resultat till styrgruppen. Förutom löpande
uppföljning av projektet i styrgruppen görs en årlig uppföljning och utvärdering av projektresultatet.
Projektledaren har uppdraget att aktivt söka tillfällen och sammanhang för spridning och utbyte av
erfarenheter.
Extern resultatspridning:
Projektet kommer att presenteras på Region Gotlands hemsida. När det är lämpligt ansvarar projektledaren
för att skicka ut eventuella pressmeddelanden om insatser eller resultat av projektet. Projektledaren har
uppdraget att aktivt söka tillfällen och sammanhang för spridning och utbyte av erfarenheter.
Projektavgränsning
Forskning visar på olika orsaker till att ungdomar inte tar en gymnasieexamen samt vad som avgör om en
ungdom väljer högre studier eller inte. Detta projekt kommer inte att genomföra aktiviteter för att möta
utmaningar som relaterar till stress och psykisk ohälsa som orsak till studieavbrott.
I SOU 2013:74 framkommer att ungdomar med osäkra förväntningar på sin karriär har högre sannolikhet att
senare hamna i gruppen för unga som varken arbetar eller studerar i 18 års ålder. Det framkommer även att
utbildningssystem som har stor inslag av arbetsplatsförlagt lärande verkar underlätta övergången mellan skola
och arbetsliv och att ett sådant utbildningssystem kan antas minska risken för att unga varken arbetar eller
studerar. Att en god studie- och yrkesvägledning minskar riken för studieavbrott och har positiva effekter för
studieresultat, övergången mellan olika utbildningsnivåer och för elevemas etablering på arbetsmarknaden
finns belagt i den internationella vägledningsforskningen (SOU 2015:97).
Detta projekt kommer därför att fokusera på att utveckla strukturerna och arbetssätt för de som arbetar med
elever i både grund- och gymnasieskolan i syfte att stärka hela skolans uppdrag inom studie- och
yrkesvägledning. En höjd kunskap om möjliga utbildningsvägar och ökad kunskap om arbetsmarknaden hos
elever förväntas ha en motivationshöjande effekt och öka förståelsen för varför man går i skolan och för
vikten av att slutföra sin utbildning.
Projektet syftar till att under projektperioden bygga upp och utveckla strukturer för att de ska bli långsiktigt
hållbara och kunna leva vidare efter projektperiodens slut.
Kopplingar till andra projekt/insatser
För tillfället utvecklas ett antal samarbetsformer mellan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Uppsala
universitet. Dessa tar sin utgångspunkt i det nytecknade strategiska partnerskapet mellan Uppsala universitet
och Region Gotland. Konkret tar sig detta bland annat uttryck i samarbete kring "partnerskolor" samt en
nyinitierad dialog med Institutionen för utbildningsvetenskap på Uppsala universitet.
Projektet kommer även att anknyta till andra projekt inom Hållbara Gotland.
Sammanfattande projektbeskrivning

Detta projekt tar utgångspunkt i två huvudspår:
-Utbildningsnivån på Gotland är lägre än riket
-Arbetsgivare uppger brist på rätt kompetens som ett av de största hindren för tillväxt
Att fullfölja gymnasiet är i princip en förutsättning för att få ett arbete. Gymnasiet förbereder för livet som
vuxen och utvecklar förmågor viktiga för inträde i arbetslivet och vidare studier. Projektet vill bidra till ökad
genomströmning i grund- och gymnasieskolan utifrån aktiviteter som syftar till stärkt studie- och
yrkesvägledning och stärkta strukturer och kontakter mellan skola och arbetsliv. En en ökad kunskap om
arbetslivet, arbetsmarknaden samt om utbildnings vägar framåt förväntas dels höja motivationen för att
genomföra gymnasieutbildning dels öka andelen som söker eftergymnasial utbildning - vilket i sig inverkar
på utbildningsnivån.
Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är tillgången på arbetskraft med rätt kompetens en förutsättning
för näringslivets utveckling. Näringslivet uppger svårigheter att hitta lämplig kompetens, vilket nämns i
rapporter från Svenskt Näringsliv och Företagarna. Det är därmed angeläget att minska gapet mellan
efterfrågan och utbud av arbetskraft. Projektets aktiviteter syftar till att stärka strukturer och samarbeten på
lång sikt mellan skolan och arbetslivet där tanken är att ökad kunskap om arbetsmarknaden hos unga samt ett
ökat engagemang från arbetsgivare kan leda till att de i större utsträckning och på lång sikt hittar den
kompetens som efterfrågas.
För att stärka arbetsgivares möjligheter att hitta kompetens behöver dessutom utbildningssatsningar och
utbildningsutbud kompletteras utifrån det småskaliga näringsliv som präglar ön. Därför ska projektet hitta
strukturer för att i högre grad nyttja möjligheten till yrkeshögskoleutbildningar, YH- utbildning, liksom att
undersöka möjligheten att införa Teknik- och/eller Vård- och omsorgscollege på ön. Bakgrunden till att
utreda möjligheterna av införande av college är, förutom att möta lokala arbetsgivares behov av kompetens,
att bidra till en höjd utbildningsnivå.
En stärkt samverkan med UU kan på lång sikt höja utbildningsnivån. Det kan ske på många olika sätt och
bygga på det partnerskap som finns mellan RG och UU. Ett fördjupat samarbete i projektet ska ha bäring på
områden som på ett strategiskt sätt påverkar utbildningsnivån och den förstärkta kompetensförsörjningen på
lång sikt.
Projektet ska skapa en sammanhållen modell för att minska glappet mellan skola och arbetsliv och ska
genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv.

Tid- och aktivitetsplan

Rad

Datum för projektstart

2017-06-01

Datum för projektavslut

2019-12-31
Startdatum

Slutdatum

1 YH: Undersöka förutsättningar och stärka strukturer

Aktivitet

2017-06-01

2019-12-31

2 College: Undersöka förutsättningar och projektera

2017-06-01

2019-12-31

1 067 500

3 Skola och arbetsliv

2017-06-01

2019-12-31

5 463 500

4 Följeforskning och fördjupning

2017-06-01

2019-12-31

530 000

Ekonomi

Kostnad

1 234 500

Kostnader
Kostnadsslag

Beskrivning

Indirekta
kostnader

383 000

Marknadsföring

Folder, annonser,

Externa foreläsare

Utbildn.kostnad

Konferenskostnad

Konferens, spridn. av
resultat

Konsultkostnad

Utvärdering

Böcker och Trycksaker

Metod och materialbank

Övrigt

Digitalt
utvärderingsverktyg

Lokalkostnader

Personal

Resekostnader
Kompetensutveckling

Övrigt
Datorer

Projektintäkter
(Avgår)
Summa,
faktiska
kostnader

2019

Totalt

1 193 000

1 1 18 000

2 694 000

129000

99000

119000

0

570 000

570 000

64000

134000

134000

120000

140000

240000

70000

150000

55000

0

100000

0

1 158 200

2 326 600

2 326 600

1 158200

2326600

2326600

48000

78000

78000

48 000

78 000

78 000

220000

20000

10000

220 000

20 000

10 000

3617600

3532600

8959400

.

Personal

Resor inom Sverige

2018

.

Köp av tjänst

Lönekostnader

2017

Distansutrustnmg

5 811 400

204000
250000

-

1809200

Offdirfm
kostnad (In
natura
finansiering)

-

Privat dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

.

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

1809200

3617600

3532600

8959400

Totala
kostnader

Finansiering
Finansieringsty
p

Finansiär

2017

2018

2019

Totalt

904 600

1 808 800

1 766 300

4 479 700

904 600

1 808 800

1 766 300

1808800

1766300

4479700

0

0

0

0

904 600

1 808 800

1 766 300

4 479 700

904600

1808800

1766300

4479700

1 809 200

3 617 600

3 532 600

8 959 400

Offentlig
kontantfmansieri

ng
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Privat
kontantfmans ieri

ng

.

Summa,
kontant
med finansiering

904600

Offentlig
direkt finansierin

Privat
direktfmansierin
K

.

Summa, bidrag
i annat än
pengar
Projektmedel
Summa,
projektmedel
Total
finansiering

4 479 700

Sökt belopp
Momsredovisning

Ja

Betalningssätt

Plusgiro

Betalningsnummer

189750-3

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gotland
Gotland
Uppföljning/Utvärdering

Utvärderingen planeras att genomföras som följeforskning. Fors karen/u tvärderaren följer projektet under hela
projekttiden. För att ge styrgruppen ett konkret underlag för styrning och ledning av projektet planeras
delrapporter vid två tillfallen under projekttiden. Därutöver kommer fbljeforskaren/utvärderaren att bidra till
projektets slutrapport.
Utvärderingen ska hålla särskilt fokus på projektets förmåga att förändra arbetssätt och strukturer för en
långsiktig effekt. Följeforskningen ska under hela arbetet synliggöra och fokusera hållbarhetsperspektiven
och dess betydelse för projektets resultat och effekt på lång sikt.
Tidsplaneringen för del- och slutrapport till styrgruppen ska samordnas med återrapporteringar till
Tillväxtverket.
Sista månaden i projektet kommer att användas till utvärdering och analys av projektets resultat och effekter
samt slutrapport.
Verksamhet efter projekttiden
Verksamheten efter projekttiden beskrivs nedan under de fyra aktivitetsrubrikerna:
Skola och arbetsliv: Hela skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning genomsyrar undervisningen på
skolans alla stadier. Både arbetsgivare och skola tar aktivt och gemensamt ansvar för kopplingen mellan
skola och arbetsliv.
YH: Utifrån ett tydligt uppdrag bedrivs YH- utbildning utifrån tydliggjord struktur och modell. YH planeras
och bedrivs både i egen regi och i samverkan med arbetsgivare och andra utbildningsanordnare.
College: Utbildning i Teknik och Vård- och omsorg bedrivs i form av college i nära samarbete med
branscherna.
Forskning: Samarbetet med Uppsala universitet är kontinuerlig och självklar och fungerar som drivkraft för
utvecklingsarbetet.
Effekter på sikt
Effektmål på lång sikt:
- Utbildningsmodeller (YH och college) för att möta arbetsgivares kompetensbehov utifrån den småskaliga
näringslivskontexten är skapade.
- Arbetsgivare hittar i ökad utsträckning rätt kompetens.
- Förbättrat matchningsresultat som mäts i Företagarnas Företagsbarometer och Svenskt Näringslivs
Rekryteringsenkäten.
- En struktur för ett nära, ömsesidigt och långsiktigt samarbete mellan skola och arbetsgivare är etablerat.
- Ökade möjligheter för elever att göra väl underbyggda val.
- Andelen unga som går vidare till högskolestudier inom 3 år efter avslutat gymnasium är höjd.
- Utbildningsnivån är höjd bland de gotländska invånarna.
- Studie- och yrkesvägledningsarbetet genomsyrar arbetet i skolans alla stadier.
Resultat efter projekttiden

Resultaten efter projekttiden beskrivs nedan under de fyra aktivitetsrubrikerna:
Skola och arbetsliv: Skolan och arbetsgivarna arbetar i ett nära, ömsesidigt och långsiktigt samarbete. Hela
skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning är systematiserat och tydliggjort genom kompetens- och
metodutvecklingsinsatser. Fler unga upplever att de kan göra väl underbyggda val.
Hållbarhetsperspektiven har bidragit till att synliggöra könsstereotypa mönster och ifrågasätta traditionella
normsystem. Bam och unga har fått verktyg och vidgade perspektiv och har ökat sin valkompetens inför
kommande studie- och yrkesval.
YH: Arbetet med YH utgår från ett tydligt uppdrag utifrån en tydliggjord struktur och modell. YH planeras
och bedrivs både i egen regi och i samverkan med andra utbildningsanordnare. Delaktighet av Uppsala
universitet höjer både utbildningens kvalitet och attraktivitet. En fysisk plats är etablerad för stöd till
studerande.
Hållbarhetsperspektiven har bidragit till en mer effektiv och sammanhållen process kopplat till YH som är
funktionell på lång sikt. Utveckling av YH- utbildning på Gotland (ink. distans) ökar möjligheten för både
kvinnor och män att tillgodogöra sig eftergymnasial utbildning.
College: Utbildning i teknik och vård- och omsorg bedrivs i form av college på gymnasiet och bidrar till att
arbetsgivare hittar den kompetens som efterfrågas.
Genom att medveten utgå från hållbarhetsperspektiven utveckla och marknadsföra college, kan status och
intresse öka för både teknik och vård- och omsorgsämnena hos både flickor och pojkar och därigenom
motverkas traditionella val utifrån könsnormer.
Forskning: Resultatet av följeforskningen kopplat till projektet ligger till grund för kommande
utvecklingsarbeten. Följeforskningen har bidragit till att synliggöra och fokusera hållbarhetsperspektiven och
dess betydelse för projektets resultat.
Samarbetet med Uppsala universitet fortsätter och fungerar som drivkraft för det.
Ett viktigt perspektiv på hållbarhet är att samtliga aktiviteter är utvecklade för att fungera över lång tid och
utan projektstöd.
Övriga resultat
Kommentarer till indikatorer

Bilagor
Rad

Bilagans namn
Ekonomisk+verktygslåda Region Gotland. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
2017.xlsx

Beskrivning/Kommentar
Ekonomisk verktyglåda

Intyg om firmatecknare Region Gotland.docx

Intyg firmatecknare

Försättsblad Höjd utbildningsnivå och kompetensförsörjning för Gotlands framtid inom Försättsblad ansökan Region Gotland l: l -medel
Hållbara Gotland.docx

Signatur
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Regionstyrelseförvaltningen

Nyps ID 200824
RS 2017/262
16 maj 2017

Therese Kullåker

Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder/
Hållbara Gotland till projekt Strategisk t partnersk ap m ellan

R egion Gotland och Uppsala universitet

Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar projektet Strategiskt partnerskap mellan Region
Gotland och Uppsala universitet (projektägare Regionstyrelseförvaltningen, Enheten
för kvalité och utveckling) med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 1 350 000 kronor varav 363 665 kronor ur 2017 års anslag, 524
665 kronor ur 2018 års anslag och 461 670 kronor ur 2019 års anslag för
Hållbara Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1).

•

Beslutet avser perioden 2017-05-01 till 2019-11-01.

Sammanfattning

Projektet ska genomföra insatser för att stärka samarbetet mellan Uppsala universitet
och Region Gotland i enlighet med den strategiska partnerskapsöverenskommelse
som finns framtagen mellan organisationerna. Därigenom understöds
implementeringen och uppstarten av partnerskapet. Den gemensamma målbilden av
projektet som ska stödja partnerskapet beskrivs på följande sätt: "Tillsammans skapar
vi en attraktiv Universitets -ö och en framstående utvecklingsmiljö utifrån de unika
förutsättningar som Gotland erbjuder. Det strategiska partnerskapet bildar en arena
för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet som ger ett mervärde för båda
parter och bidrar till samhällsnytta." Det strategiska partnerskapet ligger helt i linje
med Region Gotlands Tillväxtprogram och skapar direkt eller indirekt förutsättningar
för en hållbar tillväxt med stärkt attraktionskraft liksom höjer kvalitén i Region
Gotlands verksamheter.
1. Projektet syftar till ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan Region Gotland
och Uppsala universitet i linje med den strategiska partnerskapsöverenskommelsen
och därigenom stärka den regionala utvecklingen.
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2. Syftet är även att skapa ett brett och långsiktigt hållbart kunskapsutbyte mellan
organisationerna som blir livskraftigt även efter projektets slutförande. Därtill skall
projektet öka det regionala forskningsengagemanget, stärka innovationsmiljöer,
utveckla en attraktiv universitets-ö och bidra till att fler gotlänningar väljer högre
studier och fler studenter bosätter sig på Gotland efter avslutade studier.
Detta överensstämmer med identifierade utmaningar i Region Gotlands
Tillväxtprogram. Målet med projektet ska nås genom genomförande genom ett antal
aktiviteter indelade i tre fokusområden:
-Attraktiv universitets-ö
-Ömsesidigt kunskapsutbyte
-Innovation och forskning
Projektet omfattar anställda vid Uppsala universitet och Region Gotland. Även
studenter är en viktig del av projektet. Bland verksamheter som kan dra nytta av och
ta del av effekterna av projektet finns externa arbetsgivare, näringsliv, Gotlandshem,
Inspiration Gotland, studentkåren Rindi och föreningsliv. En viktig del i projektet är
att påbörja samarbeten mellan organisationerna och att identifiera möjliga områden
som båda organisationerna tjänar på att engagera sig i.
Målsättningen är att projektet på sikt skapar ett starkt och livskraftigt samarbete
mellan Region Gotland och Uppsala universitet och därigenom säkerställer en mer
innovativ miljö, ett mer utvecklat kunskapsutbyte och en än mer attraktiv
universitets-ö där fler studenter bosätter sig på Gotland efter sina studier.
Behovsanalys

I Region Gotlands Tillväxtprogram nämns flera av de områden som projektet avser
att stärka och utveckla med bäring på kompetensförsörjningen på Gotland men
också inom områden som höjer kvalitén i Region Gotlands egna verksamheter och i
Region Gotlands roll som regional utvecklingsansvarig aktör. De områden projektet
avser att utveckla möter bland annat i Tillväxtprogrammets identifierade mål att
genomföra ett utvecklingsprojekt för ett nära samarbete mellan Region Gotland och
Uppsala universitet, att möta utmaningar med att få fler studerande vid Campus
Gotland, att fler studenter väljer att bo kvar på Gotland efter avslutade studier samt
att påbörja utvecklingsprojekt för att höja utbildningsnivån på Gotland.
Syfte

Projektet syftar till ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan Region Gotland
och Uppsala universitet i linje med den strategiska partnerskapsöverenskommelsen
och därigenom stärka den regionala utvecklingen såväl som det förvaltningsinterna
arbetet.
Syftet är även att skapa ett brett och långsiktigt hållbart kunskapsutbyte mellan
organisationerna som blir livskraftigt även efter projektets slutförande. Därtill skall
projektet öka det regionala forskningsengagemanget, stärka innovationsmiljöer,
utveckla en attraktiv universitets-ö och bidra till att fler gotlänningar väljer högre
studier och fler studenter bosätter sig på Gotland efter avslutade studier.
Projektet syftar till att Region Gotland vill etablera långsiktiga samarbetsstrukturer
med Uppsala universitet där universitetet blir en naturlig samarbetspart i alla Region
Gotlands förvaltningar och verksamheter. Förväntan är att samarbetet med
universitetet både på kort och lång sikt leder till höjd kvalité i Region Gotlands egna
verksamheter genom ökad kunskap, ökat forskarstöd eller tillgång till forskarresultat.
Att öka antalet studenter som involveras i regionens verksamheter genom exempelvis
uppsatsskrivande ökar också kvalitén i regionens verksamheter.
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Projektets aktiviteter och insatser syftar också till att Region Gotland utifrån sitt
uppdrag som regional utvecklingsansvarig aktör kan arbeta med områden som
utpekas som utvecklingsområden i Region Gotlands Tillväxtprogram och Vision
Gotland 2025. Ett utvecklat samarbete mellan region och universitet skapar potential
för den regionala tillväxten genom att stärka strukturer och förutsättningar som kan
bidra till ett utvecklat näringsliv. Ett partnerskap och ett samarbete med målet att fler
studenter stannar på Gotland efter sina studier bidrar till Gotlands befolkningsmål
liksom till den regionala kompetensförsörjningen. Ett stärkt samarbete förväntas
även på lång sikt bidra till en höjd utbildningsnivå på Gotland.
Mål

Den övergripande målsättningen är att stärka och fördjupa samarbetet mellan
Uppsala universitet och Region Gotland utifrån den framtagna strategiska
partnerskapsöverenskommelsen som skapar förbättrade förutsättningar inom såväl
Region Gotlands egna verksamheter som för den regionala utvecklingen.
Genomförande

En projektledare, partnerledare, kommer att anställas på heltid av Region Gotland
för att driva projektet. Projektledaren kommer att ha ansvaret för att etablera och
förstärka samarbetet mellan parterna där en stor del av arbetet, främst inledningsvis,
kommer att innebära att skapa samsyn kring partnerskapet och de aktiviteter som ska
genomföras. Projektet är tre- årigt och inför varje år ansvarar projektledaren för att
tillsammans med styrgruppen ta fram och besluta om en aktivitetsplan inom
projektet. Arbetet kommer ske nära Uppsala universitets partnerledare för samarbetet
med Region Gotland.
Horisontella perspektiv

Projektledaren har i sin roll ett ansvar att informera i verksamheterna om
hållbarhetsaspekter viktiga att ta i beaktande vid samarbeten. Under styrgruppsmöten
kommer en stående punkt för diskussion gälla aktiviteternas genomförande utifrån
ett mångfaldsperspektiv.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2016-05-01—2019-10-30
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, Hållbara Gotland
Tillväxtverket, Hållbara Gotland
Summa finansiering

2017
2018
523 998
795 996
120 000
170 000
83 333
83 333
727 331 1 049 329

2019
670 006
170 000
83 334
923 340

Totalt
1 990 000
460 000
250 000
2 700 000

363 665
524 665
363 666
524 664
727 331 1 049 329

461 670
461 670
923 340

1 350 000
1 350 000
2 700 000

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den inkomna projektansökan ligger väl i
linje med Region Gotlands Tillväxtprogram och att projektet bidrar till att minska
avståndet mellan akademin och det offentliga. För Region Gotlands del kan
samarbetet innebära kvalitetshöjande insatser inom egna verksamheter men förväntas
även att ge mervärde åt näringslivet om projektet kan leda till att fler studenter väljer
att stanna på ön efter sina studier eller att fler organisationer ser nyttan av samarbete
med akademin.

Inom projektet planeras för att stärka samarbetet med hela Uppsala universitet som
med sin breda verksamhet ger stora möjligheter till gemensamma utvecklingsinsatser
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av värde för båda organisationerna. Dessa utvecklingsområden identifierades under
förra året vid framtagandet av det strategiska partnerskapet vilket gör att en
projektledare relativt tidigt i projektet kan påbörja att arbeta med dessa områden.
Projektet förväntas ha goda förutsättningar för att etablera ett långsiktigt samarbete
med Uppsala universitet genom att med kraft ta initiativ till och starta aktiviteter
identifierade inom partnerskapet för att efter projektperioden till större del kunna
vara mer självgående och på sikt bidra till tillväxten på ön.
Region Gotland ser att målen för projektet möter förväntan om att höja kvalitén i de
egna verksamheterna samt att stärka utvecklingsområden som utpekats i Region
Gotlands Tillväxtprogram och Vision 2025 liksom har effekter på antingen Region
Gotlands förvaltningsinterna arbete eller i frågor som berör Region Gotland genom
sitt uppdrag som regional utvecklingsansvarig aktör.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar projektet Strategiskt partnerskap mellan Uppsala
universitet och Region Gotland (projektägare Uppsala Universitet Innovation) med
50,00 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 1 556 500
kronor varav 434 834 kronor ur 2017 års anslag, 592 835 kronor ur 2018 års
anslag och 528 830 kronor ur 2019 års anslag för Hållbara Gotland/medel för
regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1).

•

Beslutet avser perioden 2017-05-01 till 2019-11-01.

Sammanfattning

Projektet ska genomföra insatser för att stärka samarbetet mellan Uppsala universitet
och Region Gotland i enlighet med den partnerskapsöverenskommelse som finns
framtagen mellan organisationerna. Därigenom understöds implementeringen och
uppstarten av partnerskapet. Den gemensamma målbilden av projektet som ska
stödja partnerskapet beskrivs på följande sätt: "Tillsammans skapar vi en attraktiv
Universitets -ö och en framstående utvecklingsmiljö utifrån de unika förutsättningar
som Gotland erbjuder. Det strategiska partnerskapet bildar en arena för ömsesidigt
utbyte av kunskap och erfarenhet som ger ett mervärde för båda parter och bidrar till
samhällsnytta”. Det strategiska partnerskapet ligger helt i linje med Region Gotlands
Tillväxtprogram och skapar direkt eller indirekt förutsättningar för en hållbar tillväxt
med stärkt attraktionskraft.
1. Projektet syftar till ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan Region Gotland
och Uppsala universitet i linje med den strategiska partnerskapsöverenskommelsen
och därigenom stärka den regionala utvecklingen.
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2. Syftet är även att skapa ett brett och långsiktigt hållbart kunskapsutbyte mellan
organisationerna som blir livskraftigt även efter projektets slutförande. Därtill skall
projektet öka det regionala forskningsengagemanget, stärka innovationsmiljöer,
utveckla en attraktiv universitets-ö och bidra till att fler gotlänningar väljer högre
studier och fler studenter bosätter sig på Gotland efter avslutade studier.
Detta överensstämmer med identifierade utmaningar i Region Gotlands
Tillväxtprogram. Målet med projektet ska nås genom genomförande genom ett antal
aktiviteter indelade i tre fokusområden:
-Attraktiv universitets-ö
-Ömsesidigt kunskapsutbyte
-Innovation och forskning
Projektet omfattar anställda vid Uppsala universitet och Region Gotland. Även
studenter är en viktig del av projektet. Bland verksamheter som kan dra nytta av och
ta del av effekterna av projektet finns externa arbetsgivare, näringsliv, Gotlandshem,
Inspiration Gotland, studentkåren Rindi och föreningsliv. En viktig del i projektet är
att påbörja samarbeten mellan organisationerna och att identifiera möjliga områden
som båda organisationerna tjänar på att engagera sig i.
Målsättningen är att projektet på sikt skapar ett starkt och livskraftigt samarbete
mellan Uppsala universitet och Region Gotland och därigenom säkerställer en mer
innovativ miljö, ett mer utvecklat kunskapsutbyte och en än mer attraktiv
universitets-ö där fler studenter bosätter sig på Gotland efter sina studier.
Behovsanalys

I Region Gotlands Tillväxtprogram nämns flera av de områden som projektet avser
att stärka och utveckla med bäring på kompetensförsörjningen på Gotland. De
områden projektet avser att utveckla möter bland annat i Tillväxtprogrammets
identifierade mål att genomföra ett utvecklingsprojekt för ett nära samarbete mellan
Region Gotland och Uppsala universitet, att möta utmaningar med att få fler
studerande vid Campus Gotland, att fler studenter väljer att bo kvar på Gotland efter
avslutade studier samt att påbörja utvecklingsprojekt för att höja utbildningsnivån på
Gotland. Dessutom kan stärkt samarbete mellan Uppsala universitet och Region
Gotland på sikt bidra till utveckling i näringslivet.
Syfte

Projektet syftar till ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan Region Gotland
och Uppsala universitet i linje med den strategiska partnerskapsöverenskommelsen
och därigenom stärka den regionala utvecklingen.
Syftet är även att skapa ett brett och långsiktigt hållbart kunskapsutbyte mellan
organisationerna som blir livskraftigt även efter projektets slutförande. Därtill skall
projektet öka det regionala forskningsengagemanget, stärka innovationsmiljöer,
utveckla en attraktiv universitets-ö och bidra till att fler gotlänningar väljer högre
studier och fler studenter bosätter sig på Gotland efter avslutade studier.
Förutom att ett starkare och mer livskraftigt Gotland blir mer attraktivt för såväl
forskare som studenter så syftar projektet till specifika insatser som stärker det som
är Universitetets främsta prioritet – kunskapsproduktion. Projektet syftar inom detta
fält till att minska de avstånd som ofta leder till att projekt inte startas. När det gäller
utbildningar så handlar det främst om att skapa kontaktvägar mellan förvaltningar
och universitetets olika utbildningar för att identifiera möjliga examensarbeten av hög
kvalitet för att därigenom stärka utbildningarna.
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Vid sidan av kunskapsproduktion genom de utbildningar som ges på Gotland så är
forskningen central på Uppsala universitet. Ett nära samarbete mellan Region
Gotland och Uppsala universitet skapar goda förutsättningar för gemensamma
samverkansprojekt. Ett nära samarbete med förvaltningarna skapar möjligheter för
en excellent forskning.
Mål

Den övergripande målsättningen är att stärka och fördjupa samarbetet mellan
Uppsala universitet och Region Gotland utifrån den framtagna
partnerskapsöverenskommelsen som skapar förbättrade förutsättningar för den
regionala utvecklingen.
Den övergripande målsättningen för universitetet är att öka forskningsvolymen samt
antalet helårstudenter på Uppsala universitet Campus Gotland. Projektets mål ligger
väl i linje med denna ambition och omfattar ett ökat utbyte mellan verksamheterna
vilket bidrar till bättre forskning såväl som utbildning. Därtill bidrar den
gemensamma satsningen på attraktiv utvecklingsmiljö samt forskningsmiljö
ytterligare till de övergripande målen. Sammanfattningsvis ligger hela partnerskapet
väl i linje med målen för Uppsala universitet och Campus Gotland. Specifikt
ambitionen att bidra till den regionala utvecklingen men även som ovan för att bidra
direkt till kvalitet inom forskning och utbildning.
Horisontella perspektiv

Projektledaren har i sin roll ett ansvar att informera i verksamheterna om
hållbarhetsaspekter viktiga att ta i beaktande vid samarbeten. Under styrgruppsmöten
kommer en stående punkt för diskussion gälla aktiviteternas genomförande utifrån
ett mångfaldsperspektiv.
Genomförande

En projektledare, partnerledare, kommer att anställas av Uppsala universitet.
Styrgruppen för projektet kommer att bestå av rektorsrådet vid Campus Gotland och
den administrative chefen vid Campus Gotland. Projektet är tre- årigt och inför varje
år ansvarar projektledaren för att tillsammans med styrgruppen ta fram och besluta
om en aktivitetsplan inom projektet. Arbetet kommer ske nära Region Gotlands
partnerledare för samarbetet med universitetet.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-05-01—2019-10-30

Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, Hållbara Gotland
Tillväxtverket, Hållbara Gotland
Summa finansiering

2017
2018
592 002
888 003
144 334
164 334
133 333
133 333
869 669 1 185 670

2019
739 995
184 332
133 334
1 057 661

Totalt
2 220 000
493 000
400 000
3 113 000

434 835
592 835
434 834
592 835
869 669 1 185 670

528 830
528 831
1 057 661

1 556 500
1 556 500
3 113 000

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den inkomna projektansökan ligger väl i
linje med Region Gotlands Tillväxtprogram och att projektet bidrar till att minska
avståndet mellan akademin och det offentliga. Projektets aktiviteter förväntas även ge
mervärde åt näringslivet och kan leda till att fler studenter väljer att stanna på ön efter
sina studier och att fler organisationer ser nyttan av samarbete med akademin.
Projektet förväntas ha goda förutsättningar för att etablera ett långsiktigt samarbete
med Uppsala universitet genom att med kraft ta initiativ till och starta aktiviteter
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identifierade inom partnerskapet för att efter projektperioden till större del kunna
vara mer självgående och på sikt bidra till tillväxten på ön.
Region Gotland ser att projektet möter flera av de mål som finns i Region Gotlands
Tillväxtprogram och Vision Gotland 2025.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Uppsala Universitet Campus Gotland
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Försättsblad för ansökan till Region Gotland om medfinansiering för
regionala tillväxtåtgärder avseende programmet "Hållbara Gotland"
Projektets namn:

Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region Gotland
Uppgifter om sökanden
Sökande:

Organisationsnummer:

Uppsala Universitet Innovation

2021002932

Postadress:

Postnummer och ortnamn:

Dag Hammarskjölds väg 10 B

751 83 Uppsala

Församling/socken:

Telefon och telefax:

Arbetsställenummer (CFAR):

018-471 1931
E-post:

Plusgiro / bankgiro / bankkonto:

info@uuinnovation.uu.se

183797-0

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?
Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
projektets verksamhet.
Projektperiod:

El Ja

D Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

2017-03-01 till 201 9-1 0-31
Totalt belopp för projektet, kronor:

Sökt belopp från Region Gotland, kronor:

3137000

1 568 500 (50 %)

Sökt belopp EU-medel, kronor:

Annan medfinansiering, kronor;

Projektorganisation
Projektledare:
Gustav Melén

K ontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi:
P atrick Micuccui

Telefon:
0703869947

Telefon:
0738544519

E-post:
E-post:
Gustav.melen@uuinnovation.uu.se
P atrick.micucci@uuinnovation.uu.se
Kortfattad beskrivning av projektet (den inskickade ansökan till Tillväxtverket bifogas)
Projektet syftar till att möjliggöra ett fördjupat samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet och därmed stärka
den regionala trippel helix strukturen. Samarbete mellan organisationerna stärker strukturen inom Science Park Gotland där
Region Gotland och Uppsala universitet är huvudägare tillsammans med Almi Gotland. Ett starkare Science Park Gotland
främjar entreprenörskap och innovationsmiljön på ön stärks.

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Ort, datum

Typ

Projektmedel/Hållbara
Gotland/Kompetensförsörjning

Sparad

2017-03-23

Mottagare

Tillväxtverket

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn

Uppsala Universitet (Uppsala universitet Innovation,
832 är sökande enhet)

Organisationsnummer/Personnummer

162021002932

Arbetsställenummer

3719-8744

Arbetsställenamn

UU Innovation

Juridisk form

Statliga myndigheter

Arbetsställets bransch/Branschkod (SNI)
Postadress

Dag Hammarskölds väg l ÖB

Postnummer

751 83

Postort

Uppsala

Telefonnummer

018-4711931

Organisationens e-postadress

info@uuinnovation.uu.se

Hemsida

http://www.uuinnovation.uu.se

Firmatecknare

Pirkko Tamsen

Omfattas ni av lagen om offentlig upphandling
(LOU)?
Har offentligt stöd beviljats tidigare?

Ja

Om Ja, ange finansiär och belopp

39 mkr - Eruf Access för innovationskraft, ärende id
20200664. obs annan geografi

Kontaktperson (för och efternamn) för projektet

Gustav Melén

Kontaktperson (telefonnummer)

0703869947

Kontaktperson (e-postadress)

gustav.melen@uuinnovation.uu.se

Projektledare (för och efternamn)

Gustav Melén

Projektledare (telefonnummer)

0703869947

Projektledare (e-postadress)

gustav.melen@uuinnovation.uu.se

Ekonomiskt ansvarig för projektet (for och
efternamn)
Ekonomiskt ansvarig (telefonnummer)

Patrick Micucci

Ekonomiskt ansvarig (e-postadress)

patrick.micucci@uuinnovation.uu.se

Revisor för projektet (för och efternamn)

Jonas Svensson - Ernst & Young

Revisor (telefonnummer)

+46 (0)708 24 33 39

Revisor (e-postadress)

jonas.svensson@se.ey.com

Ja

0738544519

Allmänt
Projektnamn
Bakgrund till projektet

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och
Uppsala universitet

Denna prqjektansökan hänger samman med en prqjektansökan från Region Gotland gällande ett gemensamt
strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region Gotland. Det strategiska partnerskapet ligger i
linje med Region Gotlands Tillväxtprogram.
Högskolan på Gotland och Region Gotland (RG) har inom delar av sina respektive verksamheter haft
samarbeten sedan Högskolan på Gotland bildades. I och med att Högskolan på Gotland blev Uppsala
Universitet (UU) 2013 skapades förutsättningar för ett betydligt bredare samarbete. Detta formaliserades
genom en avsiktsförklaring 2013.1 december 2016 fattades beslut om ett strategiskt partnerskap för att
möjliggöra ett intensifierat samarbete mellan RG och UU. Ett intensifierat samarbete mellan RG och UU ger
utökade möjligheter till samarbeten med hela Universitet, även de delar som idag inte har fast verksamhet på
Gotland.
Samverkan mellan universitet och Region Gotland är en central del i att stärka det regionala
innovationssystemet och därmed innovationsmiljöer. Forskningens bredd möjliggör att problem och
utmaningar kan belysas utifrån flera perspektiv vilket bidrar till bättre lösningar för Gotland. Därtill får
forskare såväl som studenter excellenta möjligheter till forskning, praktik såväl som examensarbeten inom
RG.
Projektet förväntas leda till ett än starkare samarbete gällande utbildningsbehov som i dag till viss del redan
pågår inom den regionala kompetensplattformen som samordnas av Region Gotland och där Uppsala
universitet deltar tillsammans med branschorganisationer och övriga utbildningsaktörer.
Ett samarbete mellan RG och UU blir mer relevant då fler studenter får arbeta nära verkliga utmaningar.
Detta innebär att fler blir anställningsbara vid utbildningens slut samt att de har byggt upp lokala nätverk
utanför studierna. Detta är av stor vikt för att få fler att stanna på Gotland efter studierna. Idag är det endast
10 procent av Campusstudenterna som stannar efter sina studier. Genom att fler studenter väljer att bosätta
sig på ön etter sina studier bidrar de med kunskap och kompetens hos gotländska arbetsgivare och det kan
leda till att fler unga bosätter sig på Gotland.
Denna projektansökan avser finansiering av aktiviteter/ insatser som stärker etablering och utveckling av det
strategiska partnerskapet.
Syfte med projektet
Projektet syftar till ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet i
linje med den strategiska partnerskapsöverenskommelsen och därigenom stärka den regionala utvecklingen.
Syftet är även att skapa ett brett och långsiktigt hållbart kunskapsutbyte mellan organisationerna som blir
livskraftigt även efter projektets slutförande. Därtill skall projektet öka det regionala
forskningsengagemanget, stärka innovationsmiljöer, utveckla en attraktiv universitets-ö och bidra till att fler
gotlänningar väljer högre studier och fler studenter bosätter sig på Gotland efter avslutade studier.
Mål och indikatorer för projektet

Den övergripande målsättningen är att stärka och fördjupa samarbetet mellan Uppsala universitet och Region
Gotland utifrån den framtagna partnerskapsöverenskommelsen som skapar förbättrade förutsättningar för den
regionala utvecklingen.
Nedanstående mål har identifierats för projektet utifrån det strategiska partnerskapet:
Mål l: Ett ökat ömsesidigt kunskapsutbyte mellan organisationerna:
- Vid projektets slut finns det upparbetade samarbeten med fokus på kunskapsutbyte mellan regionens
samtliga förvaltningar samt mellan minst 10 institutioner på Uppsala universitet. Indikator: Minst 10
institutioner på Uppsala universitet har engagerats i Region Gotlands samtliga förvaltningar.
- Kvalitén på forskning, utbildning såväl som Region Gotlands verksamhet höjs vilket sammantaget bidrar till
den regionala utvecklingen. Indikator: Under projektperioden har minst 100 medarbetare inom Region
Gotland ingått i samarbeten med Uppsala universitet.
- Samarbetet är livskraftigt efter projekttidens slut. Indikator: Minst 20 samarbeten lever vidare efter
projektets slut.
Mål 2: En attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö:
- Minst 20 procent av helårsstudenterna väljer att bosätta sig på Gotland och bidra till den regionala
utvecklingen och målsättningen om ökad befolkning. Indikator: 20 procent av helårsstudenterna väljer att
bosätta sig på Gotland efter studierna.
- 20 projektarbeten/examensarbeten har genomförts inom regionens samtliga förvaltningar. Indikator: 20
projektarbeten genomförs på Region Gotland inom projektperioden.
- En höjd utbildningsnivå Indikator: Fler gotländska innevånare väljer högre studier.
Mål 3: Stärkt forsknings- och innovationsmiljö:
- En struktur finns framarbetad för bedömning om forskning kan bidra vid uppstart av nya projekt inom
Region Gotlands verksamheter. Indikator: process finns framtagen.
- Begreppet "test-ö" är definierat och kommunicerat i samarbete mellan Uppsala universitet och Region
Gotland. Indikator: Styrgruppen för partnerskapet har tagit beslut om en gemensam definition av begreppet
"Test- ö" och fem interna kommunikations- eller workshoptillfällen har genomförts.
- Minst ett gemensamt forskningsprojekt har påbörjats inom respektive arena, Blått centrum, Grönt centrum
samt Science park Gotland. Indikator: Antal forskningsprojekt som initierats inom respektive arena.
Målgrupp
Projektet omfattar anställda vid Uppsala universitet och Region Gotland. Även studenter är en viktig del av
projektet. Bland verksamheter som kan dra nytta av och ta del av effekterna av projektet finns externa
arbetsgivare, näringsliv, Gotlandshem, Inspiration Gotland, studentkåren Rindi och föreningsliv. Anställda
kan komma att bli delaktiga genom kompetenshöjande insatser, insyn i varandras verksamheter, samarbeten i
gemensamma utvecklingsprojekt. Det är inte möjligt att enbart bredda projektet för att nå deltagare utifrån
kriterierna som beskrivs ovan, innehållet kommer att styras av verksamhetens behov och de personer som
redan är anställda i verksamheterna inom identifierade utvecklingsområden. Att ta horisontella kriterier i
beaktande kommer att bli viktigt i de fall det är möjlig. Dessa torde kunna vara vid arbete med studenter och
arbetsgivare. Det kommer då att bli viktigt att se till att insatser för studenter når så många studenter som
möjligt och det kommer att krävas analys för hur dessa insatser ska genomföras med ett mångfaldsperspektiv.
Detsamma gäller för arbetsgivare. Det kommer att bli viktigt att se till att det finns en bredd hos de
arbetsgivare man vill samarbeta med för att nå så bred del av arbetsmarknaden som möjligt.
Projektorganisation
En projektledare, partnerledare, kommer att anställas. Styrgruppen för projektet kommer att bestå av
rektorsrådet vid Campus Gotland och den administrative chefen vid Campus Gotland. Studentkåren Rindi
kan adjungeras till styrgruppsmöten. Projektet är tre- årigt och inför varje år ansvarar projektledaren för att
tillsammans med styrgruppen ta fram och besluta om en aktivitetsplan inom projektet, (arbetet kommer ske
nära Region Gotlands styrgrupp och partnerledare)
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning

Projektledaren inom projektet kommer att ha ansvaret för att arbeta med de identifierade aktiviteterna inom
projektet. Till vissa aktiviteter behöver andra nyckelfunktioner kopplas in för ett genomförande. Då
projektperioden är relativt lång kan nya samarbetsområden växa fram. En viktig del av projektledarens
arbetsuppgifter blir att underlätta för att medarbetare i organisationerna möts och på så sätt understödja
kommande samarbeten.
Ett ökat ömsesidigt kunskapsutbyte mellan organisationerna:
Aktivitet l: Ökad kunskap och engagemang om partnerskapet inom verksamheten: Projektledaren kommer
att kommunicera, informera och diskutera partnerskapets möjligheter brett i båda organisationerna genom
deltagande vid enhetsmöten, ledningsgruppsmöten, enskilda möten med nyckelfunktioner för såväl
förvaltningar som institutioner.
Aktivitet 2: Uppstart av samarbeten och intensifiering av samarbeten: Projektledaren kommer att initiera och
understödja möten, diskussionstillfällen och samtalsarenor där båda organisationerna deltar utifrån
gemensamma definierade behov.
Aktivitet 3: Ett långsiktigt hållbart partnerskap Projektledaren understödjer de initiativ som tagits kring
olika samarbeten för att de ska bli livskraftiga och långsiktigt hållbara.
En attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö:
Aktivitet 4: Studenter och campusmiljö i fokus: Projektledaren skapar dialog och mötesarenor där lokala
arbetsgivare, Inflyttarbyrån, studentkåren Rindi, Gotlandshem, Gotlands idrottsförbund och andra lämpliga
aktörer möts för att gemensamt underlätta för studenter att etablera sig på ön under och efter sin studietid.
Även den fysiska miljön på Campusområdet är i fokus för partnerskapet vilket innebär att projektledarna
kommer att skapa forum för kunskapsutbyte gällande utveckling av Campusområdet. Som en del av arbetet
finns en årlig studentenkät att ta stöd från.
Aktivitet 5: Fler uppsatser och VFU- verksamhetsförlagd utbildning: Projektledaren tar initiativ till ett
systematiserat arbetssätt för att identifiera möjliga uppsatsämnen till studenter samt koppla dessa till lämpliga
utbildningsprogram. Partnerledarna kommer i samarbeten med förvaltningar och institutioner identifiera
utvecklingsområden för VFU, Verksamhetsförlagd utbildning.
Aktivitet 6: Fler gotlänningar studerar på Uppsala universiet- strategiframtagande: Ta fram en gemensam
strategi för att öka antalet gotlänningar som påbörjar studier på Uppsala universitet samt att implementera
denna strategi.
Stärkt forsknings- och innovationsmiljö:
Aktivitet 7: Ökat forskardeltagande i Region Gotlands verksamheter: Arbeta fram en process för att
systematiskt utvärdera möjligt forskningsdeltagande i Region Gotlands verksamheter samt följa upp denna
process.
Aktivitet 8: Definiera och kommunicera "Test- ö": Projektledaren leder arbetet med att definiera begreppet
"Test- ö" utifrån förutsättningar och behov samt kommunicerar möjligheter med detta i organisationerna.
Aktivitet 9: Synliggöra potential inom samarbetsarenor (Science park Gotland, Gotland Grönt Centrum, Blått
centrum): Projektledaren arbetar för att kommunicera, synliggöra och tydliggöra potentialen med samarbeten
inom arenorna Blått centrum, Gotland Grönt centrum samt Science park Gotland inom respektive
organisation.
Förutom löpande uppföljning av projektet i styrgruppen görs en årlig uppföljning och utvärdering av
projektresultatet. Sista månaden i projektet kommer att användas till utvärdering och analys av projektets
resultat och effekter.
Resultatspridning

En stor del av projektet är uppbyggt i syfte att medarbetare ska mötas vilket i sig självt kommer generera en
kunskapsspridning.
Projektledaren kommer att ha ansvaret för att etablera och förstärka samarbetet mellan parterna där en stor
del av arbetet, främst inledningsvis, kommer att innebära att skapa samsyn kring partnerskapet och aktiviteter
som ska genomföras, detta blir en del av resultatspridningen. Exempel på aktiviteter med koppling till övrig
kommunikation kommer att vara: -Löpande information och förankring av partnerskapet av projektledarna i
respektive organisation i ledningsgrupper, enheter och hos regionala verksamheter med koppling till
partnerskapet. - Information om partnerskapet och dess resultat kan ske vid exempelvis nätverksmöten eller
frukostmöten organiserade i respektive organisation. -Pressmeddelande och information i respektive
organisations intränat och websidor löpande kring samarbetsområden och utvecklingsinsatser inom
partnerskapet. -Ett tillfälle årligen där närmast berörda aktörer inom partnerskapet samlas för exempelvis
kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. -Projektledaren ansvarar för att ta initiativ till mediekontakter
kopplat till projektet och utvecklingsinsatser.
Projektavgränsning
Projektet kommer att avgränsas till samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet där båda
organisationerna ser en vinst i att samarbeta. Projektet kommer att skapa förutsättningar för att etablera
partnerskapet mellan Uppsala universitet och Region Gotland i form av extra resurser som leder till snabbare
och mer kraftfullt effekt. Projektet syftar till att utforska och identifiera insatsområden som kan stärka
pågående verksamhet där insatser sedan kan implementeras i ordinarie verksamhet. Projektet kommer att
möjliggöra att ett antal samarbetsområden kommer igång som sedan kan användas som "best practice" som
ger inspiration till fler och andra samarbeten.En stor del av projektets början kommer att fokusera på att nya
kontaktytor ska etableras där det finns en "win-win"-situation. Efter projektets slut ska samarbetet vara så
upparbetat att det till viss del är självgående. De aktiviteter som kommer att genomföras inom projektet är till
stor del utvecklingsområden som medarbetare vid organisationerna själva identifierat vid tre workshops
under våren 2016. Aktiviteterna är i vissa fall önskemål på helt nya samarbetsområden, i vissa fall är det att
utveckla gemensamma samarbeten som redan bedrivs. Viktigt att poängtera är att detta är gemensamma
aktiviteter mellan organisationerna något som tidigare inte funnits.
Kopplingar till andra projekt/insatser
Projektet kan komma att angränsa till andra projekt inom "Hållbara Gotland" som berör exempelvis
utbildningsnivån på Gotland eller projekt där Uppsala universitet och Region Gotland samverkar.
Projektet ligger i linje med Region Gotlands Tillväxtprogram.
Sammanfattande projektbeskrivning

Projektet ska genomföra insatser för att stärka samarbetet mellan Uppsala universitet och Region Gotland i
enlighet med den partnerskapsöverenskommelse som finns framtagen mellan organisationerna. Därigenom
understöds implementeringen och uppstarten av partnerskapet. Den gemensamma målbilden av projektet som
ska stödja partnerskapet beskrivs på följande sätt: "Tillsammans skapar vi en attraktiv Universitets -ö och en
framstående utvecklingsmiljö utifrån de unika förutsättningar som Gotland erbjuder. Det strategiska
partnerskapet bildar en arena för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet som ger ett mervärde för båda
parter och bidrar till samhällsnytta." Det strategiska partnerskapet ligger helt i linje med Region Gotlands
Tillväxtprogram och skapar direkt eller indirekt förutsättningar för en hållbar tillväxt med stärkt
attraktionskraft.
Syftet med projektet är:
l. Projektet syftar till ett långsiktigt och fördjupat samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet
i linje med den strategiska partnerskapsöverenskommelsen och därigenom stärka den regionala utvecklingen.
2. Syftet är även att skapa ett brett och långsiktigt hållbart kunskapsutbyte mellan organisationerna som blir
livskraftigt även efter projektets slutförande. Därtill skall projektet öka det regionala
forskningsengagemanget, stärka innovationsmiljöer, utveckla en attraktiv universitets-ö och bidra till att fler
gotlänningar väljer högre studier och fler studenter bosätter sig på Gotland efter avslutade studier.
Detta överensstämmer med identifierade utmaningar i Region Gotlands Tillväxtprogram.
Målet med projektet ska nås genom genomförande genom ett antal aktiviteter indelade i tre fokusområden:
-Attraktiv universitets-ö
-Ömsesidigt kunskapsutbyte
-Innovation och forskning
Projektet omfattar anställda vid Uppsala universitet och Region Gotland. Även studenter är en viktig del av
projektet. Bland verksamheter som kan dra nytta av och ta del av effekterna av projektet finns externa
arbetsgivare, näringsliv, Gotlandshem, Inspiration Gotland, studentkåren Rindi och föreningsliv. En viktig
del i projektet är att påbörja samarbeten mellan organisationerna och att identifiera möjliga områden som
båda organisationerna tjänar på att engagera sig i.
Målsättningen är att projektet på sikt skapar ett starkt och livskraftigt samarbete mellan Region Gotland och
Uppsala universitet och därigenom säkerställer en mer innovativ miljö, ett mer utvecklat kunskapsutbyte och
en än mer attraktiv universitets-ö där fler studenter bosätter sig på Gotland efter sina studier.

Tid- och aktivitetsplan

Rad

Datum för projektstart

2017-05-01

Datum för projektavslut

2019-10-30

Aktivitet

Startdarum

Slutdatum

Kostnad

1 Aktivitet 1 : Ökad kunskap och engagemang om partnerskapet inom verksamheten 2017-05-01

2019-10-30

411000

2 Aktivitet 2: Uppstart av samarbeten och intensifiering av samarbeten

2017-05-01

2019-10-30

411 000

3 Aktivitet 3: Ett långsiktigt hållbart partnerskap

2017-05-01

2019-10-30

266 403

4 Aktivitet 4: Studenter och Campusmiljö i fokus

2017-05-01

2019-10-30

416403

5 Aktivitet 5: Fler uppsatser och VFU-verksamhetsförlagd utbildning

2017-05-01

2019-10-30

326 403

6 Aktivitet 6: Fler gotlänningar studerar på Uppsala universitet/strategiframtagande

2017-05-01

2019-10-30

356 403

7 Aktivitet 7: Ökat forskardeltagande i Region Gotlands verksamheter

2017-05-01

2019-10-30

266 403

8 Aktivitet 8: Definiera och kommunicera "Test-ö"

2017-05-01

2019-10-30

341403

9 Aktivitet 9: Synliggöra potential inom samarbetsarenor (Science park Gotland,

2017-05-01

2019-10-30

341 582

Gotland Grönt Centrum, Blått centrum)

Ekonomi

Kostnader

Kostnadsslag

Beskrivning

2017

2018

2019

Totalt

100 000

100 000

100 000

300 000

100 000

100 000

100 000

86400

129 600

108000

86400

129 600

108 000

432 000

648 000

540 000

432 000

648 000

540 000

100 000

100000

100000

100 000

100 000

100 ooo

197 706

197687

197607

133 000

133000

133 000

64706

64687

64607

916 106

l 175 287

l 045 607

Indirekta
kostnader
Köp av tjänst
Marknadsföring och
kommunikation (köp av
annonser,
marknadsföringskommu
nikationsmateriel, ta

Marknadsföring

fram film, give-aways,
begränsad
webutveckling)

Lokalkostnader

324 000

Administration, lokaler,
telefon, dator enligt
schablon 20 procent av
Övrigt

lönekostnaden.

Personal

l 620 000

Personalkostnad,
projektledare (45 000 i
månaden + soc 1,5
(universitet)*0,8 (80
procent anställning Lönekostnader

8//12//10 månader)

Resekostnader

300 000

Möjliggör för forskare
att delta i fysiska möten
i verksamheten på
Gotland. Även
resekostnader för
projektledare och
Resor inom Sverige

styrgrupp.

Övrigt

593 000

Lönekostnader för att
möjliggöra kortare
forskarinsatser en till två
veckor med
målsättningen om att
etablera sammarbeten.
Totalt budgeteras det för
Lönekostnader

16 tillfällen och 25 000
vid varje tillfälle.
Kostnader för att
arrangera konferenser

Konferenskostnad

och work shops

Projektintäkter
(Avgår)
Summa,
faktiska
kostnader
Offdirfin
costnad (In
natura
finansiering)
Privat dir fm
kostnad (In
natura
finansiering)

3 137 000

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

916106

1175287

1045607

3137000

Totala

kostnader

Finansiering
Finansierings ty
p
Finansiär

2017

2018

2019

Totalt

Offentlig
kontantfinansieri

ng

-

Privat
kontantfinansieri

ng

.

Summa,
kontant
medfmansiering

0

0

0

0

Offentlig
direktfinansierin
Privat
direktfinansierin

g

-

Summa, bidrag
i annat än
pengar

0

0

0

0

Projektmedel

916 106

1 175 287

1 045 607

3 137 000

Summa,
projektmedel

916 106

1 175 287

1 045 607

3 137 000

Total
finansiering

916 106

1 175 287

1 045 607

3 137 000

Sökt belopp

3137000

Momsredovisning

Ja

Betalningssätt

Plusgiro

Betalningsnummer

183797-0

Uppföljning
Geografiskt område som projektets verksamhet omfattar
Gotland
Gotland
Uppföljning/Utvärdering

Projektet följas upp av styrgruppen fyra gånger per år på initiativ av projektledaren där delmål, aktiviteter och
indikatorer stäms av. Dessa utvärderas sedan utifrån måluppfyllelse samt status för respektive aktivitet.
Eventuella avvikelser diskuteras i styrgruppen och en ny plan för genomförande tas fram för aktiviteten. Vid
eventuella större förändringar tar projektledaren kontakt, efter beslut av styrgruppen, för diskussion med
Tillväxtverket kring mål och indikatorer.
Projektledaren har i sin roll ett ansvar att informera i verksamheterna om aspekter viktiga att ta i beaktande
vid samarbeten. Dessa kan exempelvis beröra fördelningen mellan kön vid inbjudan till gemensamma möten,
att tillse att personer av båda könen far lika mycket taltid vid seminarier, att initiativ till samarbeten ska i
största möjliga mån nå ut till en bred målgrupp för att säkerställa mångfald. Vid arbeten med externa
deltagare blir det extra viktigt att förbereda på ett sätt så att målgrupper som annars inte deltar nås och bjuds
in. Under styrgruppsmöten kommer därför en stående punkt för diskussion gälla aktiviteternas genomförande
utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Verksamhet efter projekttiden
Partnerskapet kominer att löpa till år 2020 och kommer i samband med denna tidpunkt att utvärderas och
revideras. Målet och intentionen är ett långsiktigt partnerskap och att samarbetet ska löpa fortsättningsvis
framåt även efter år 2020.
Målsättningen är att initiativ inom projektet successivt ska gå in i respektive organisationers ordinarie
verksamhet. Efter avslutat projekt tar styrgruppen ställning till hur partnerskapet ska drivas framöver utifrån
projektets resultat och överenskommet partnerskap.
Effekter på sikt
Projektet bidrar till att minska avståndet mellan akademi och det offentliga vilket i längden medför en ökad
kvalitet i båda organisationerna. Ett starkare Campus Gotland kan resultera i en stark partner för näringslivet
som bidrar med relevant kunskap. Gemensamma EU-projekt med hög kvalitet där forskning är en viktig
komponent kan startas vilka kan komma näringslivet såväl som civilsamhället till godo.
Fler studenter väljer att bo kvar på Gotland tack vare en stark koppling till det omgivande samhället redan
under studietiden vilket möjliggör större möjligheter till arbete efter studierna. Detta bidrar till att fler unga
bosätter sig på Gotland och bidrar till en utveckling av den demografiska strukturen.
Resultat efter projekttiden
Projektet och partnerskapet innefattar en stor mängd människor och verksamheter, allt från forskare, lärare
och studenter vid Uppsala universitet till medarbetare i Region Gotland och gotländska invånare. De
upparbetade kontaktytor som skapats under projekttiden utvecklas vidare utifrån gemensamma utmaningar.
Följande resultat förväntas efter projektperioden:
Ett ökat ömsesidigt kunskapsutbyte mellan organisationerna:
- Vid projektets slut finns det upparbetade samarbeten med fokus på kunskapsutbyte mellan regionens
samtliga förvaltningar samt mellan minst 10 institutioner på Uppsala universitet.
- Kvalitén på forskning, utbildning såväl som Region Gotlands verksamhet har höjts vilket sammantaget
bidrar till den regionala utvecklingen.
- Samarbetet är livskraftigt efter projekttidens slut.
En attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö:
- Minst 20 procent av helårsstudenterna väljer att bosätta sig på Gotland och bidra till den regionala
utvecklingen och målsättningen om ökad befolkning.
- 20 projektarbeten/examensarbeten har genomförts inom regionens samtliga förvaltningar.
- En höjd utbildningsnivå
Stärkt forsknings- och innovationsmiljö:
- En struktur finns framarbetad för bedömning om forskning kan bidra vid uppstart av nya projekt inom
Region Gotlands verksamheter.
- Begreppet "test-ö" är definierat och kommunicerat i samarbete mellan Uppsala universitet och Region
Gotland.
- Minst ett gemensamt forskningsprojekt har påbörjats inom respektive arena, Blått centrum, Grönt centrum
samt Science park Gotland.
Övriga resultat

Kommentarer till indikatorer

Även om indikatorerna är valda på sådant sätt att de har en stark koppling till måluppfyllelsen är det viktigt
att även titta på respektive mål. Uppfyllandet av en enskild indikator kan i vissa fall innebära att målet för
aktiviteten är väl uppfyllt medan det i andra fall finns aspekter som inte är omhändertagna. Detta gäller
speciellt mjuka värden som kan vara svåra att kvantifiera. Försök att kvantifiera mjuka värden kan i många
fall ge indikatorer som är svagt kopplade till måluppfyllelsen.
För att säkerställa att en mål är uppfyllt kommer projektledare och styrgrupp titta på indikatorn men även
göra en bedömning om målet som helhet kan anses uppfyllt

Bilagor
Rad

Bilagan* namn
1 Bilaga Finnatecknare UU Innovation Pirkko Tamsen.pptx

Beskrivning/Kommentar
Firmatecknare

2 Strategiskt partnerskap Ekonomisk Verktygslåda.xlsx

Budget - aktivitetsnivå

3 Hållbara Gotland försättsblad projektansökan - 2017-03-17.doc*

Försättsblad Region Gotland

Signatur
Saknas

Namn

Strategiskt partnerskap
mellan Region Gotland
och Uppsala universitet

Status

Skickad

Typ

Projektmedel

Datum
Mottagare

2017-03-23

Ärendenummer 199959

Tillvixtverket

Uppgifter om sökande
Organisationsnummer
162021002932
Organisationsnamn
Uppsala Universitet (Uppsala universitet
Innovation, 832 är sökande enhet)
Kontaktperson
Gustav Melén
E-postadress
info@uuinnovation.uu. se

Arbetsställenummer (Cfar)
3719-8744
Juridisk form
Statliga myndigheter
Telefon (kontaktperson)
0703869947
Adress
Dag Hammarskölds väg l ÖB
75183
Uppsala

Underskrift
Ansökan med ärendenummer: 199959 som skickades in via Min ansökan har inte signerats
elektroniskt och ska manuellt kompletteras med detta dokument av behörig företrädare for
sökande organisation.
Genom underskriften intygas att:
- de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av
handlingar som bifogats ansökan stämmer överens med originalen
- sökanden har tagit del av regler och föreskrifter som gäller för det sökta stödet och åtar
sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt erhålls
Information om publicering av personuppgifter
Sökanden informeras härmed om följande. Om stöd beviljas kan, i den mån sekretess inte
föreligger, publicering om projektet/stödet, inklusive projektledares/kontaktpersons namn
och kontaktuppgifter liksom uppgift om namnet på eventuell enskild firma, komma att ske
i Tillväxtverkets elektroniska sammanställning av projekt/stöd och eventuellt även på andra
webbplatser

Underskrift(er) av behörig att företräda
sökanden

Namnfortydligande

Skickas till
Tillväxtverket

Ort

Datum

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/346
18 maj 2017

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Remiss. Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314)
om kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem på
kontinentalsockeln utanför territorialgränsen mm (Nord
Stream 2)

Regionstyrselsen beslutar

• att till näringsdepartementet inlämna upprättat förslag till remissvar

Sammanfattning

Bolaget Nord Stream 2 AG avser att bygga ytterligare en dubbel, 1 200 kilometer
lång gasöverföringsledning från Finska viken till Tyskland. För att lägga rörledningar
på kontinentalsockeln utanför svenskt territorium, krävs tillstånd enligt lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln. En ansökan från bolaget Nord Stream 2 AG har
inlämnats till näringsdepartementet.
Bolaget gör den samlade bedömningen att anläggningen ur miljösynpunkt inte
påtaglig kommer ge upphov till någon påverkan inom något område.
Den stora miljöpåverkan som sker på grund av ett projekt i den här storleksklassen
uppstår inte vid anläggandet av rörledningarna utan vid förbränningen under många
decennier framöver av den gas som kommer föras över från de ryska gasfälten till
förbrukarna i Tyskland och övriga Europa.

Ärendebeskrivning

Bolaget Nord Stream 2 AG avser att bygga ytterligare en dubbel, 1 200 kilometer
lång gasöverföringsledning från Ust-Luga i Leningradregionen till Greifswald i
Tyskland. Bygget, som planeras utföras 2018–19, blir både vad avser syfte, teknik,
genomförande och huvudsaklig sträckning i stort sett samma som vid förra Nord
Stream-projektet, vars dubbla överföringsledningar togs i drift 2011 respektive 2012.
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För att lägga rörledningar på kontinentalsockeln utanför svenskt territorium, krävs
tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Tillstånd meddelas av
regeringen och söks hos Näringsdepartementet. Enligt 4 § förordningen (1966:315)
om kontinentalsockeln ska en ansökan om tillstånd innehålla information om kabelns
eller rörledningens sträckning på kontinentalsockeln samt information om de
åtgärder som behövs för att hindra, begränsa och kontrollera förorening från en
rörledning, men det finns inget krav på att upprätta en s.k.
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i den svenska kontinentalsockellagen.
Bolaget Nord Stream 2 AG har emellertid trots detta upprättat en miljöredovisning
som motsvarar miljöbalkens definition av en MKB. Projektet har därför bland annat
genomfört både nationella och internationella samråd inför upprättandet av
miljöredovisningen.
Rörledningarna kommer inte passera svenskt territorialvatten och följaktligen inte
eller kommun/länsgränsen till Gotland eller det kommunala havsplaneområdet. Den
del av sträckning som på något sätt berör Sverige går endast genom svensk
ekonomisk zon. Regionstyrelsen tog tidigare i år beslutet att inte hyra ut hamnen i
Slite till bolaget som mellanlager för rör under byggandet av rörledningen.
Natura 2000-områdena kring Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken är de skyddade
områden som ligger närmast rörledningssträckningen. Områdena har betydelse för
tumlare samt för sjöfågel, framför allt under vintertid. Områdena är också marina
skyddsområden. Rörledningarna kommer vidare att passera genom det område
som har föreslagits som ett utökat Natura 2000-område till skydd för tumlare.
Djur och växter i Natura 2000-områdena är i varierande grad känsliga för buller,
sedimentspridning, fysiska störningar och oljeutsläpp.

Bedömning

MKB-dokumentationen är omkring 400 sidor och utförd av konsultfirman Ramböll.
Bedömningarna görs avseende pelagisk miljö (havets ”vattendel”), bentisk (botten-)
miljö, fisk, fåglar, marina däggdjur, skyddade områden, icke inhemska arter, biologisk
mångfald (allmänt), sjöfart och farleder, befintliga och planerade installationer, platser
för utvinning av råmaterial och andra naturtillgångar, kulturarv, stridsmedel, militära
övningsområden, kommersiellt fiske, miljöövervakningsstationer, turism och
friluftsområden samt människor och hälsa. Inom varje område listas ett antal
påverkansfaktorer. Bedömningarna delas in i sådana som uppstår under
anläggningsfasen respektive driftsfasen.
Antal ”potentiell
miljöpåverkan” under
anläggningsfasen

Antal ”potentiell
miljöpåverkan” under
driftfasen

Antal områden som
berörs

3 av 18

2 av 18

Ingen eller försumbar
konsekvens

37

27

Liten konsekvens

4

2

Summa

41

29
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Som framgår av tabellen ovan gör bolagets konsult den samlade bedömningen att
anläggningen ur miljösynpunkt inte påtaglig kommer ge upphov till någon påverkan
inom något område. Inom fyra områden – bentisk miljö, marina däggdjur, sjöfart och
leder samt kommersiellt fiske – finns sammanlagt sex exempel på potentiell
miljöpåverkan, där man bedömer att konsekvensen av påverkan är ”liten” (i en
femgradig skala som går från positiv (påverkan) – ingen eller försumbar – liten –
medelstor – stor). Ingen enda faktor bedöms få någon högre påverkan än så, varken
under anläggningsfasen eller den efterföljande driftsfasen.
Anläggningen som sådan inte kommer gå innanför gränsen för svenskt
territorialvatten och följaktligen inte heller kommun/länsgränsen till Gotland eller
det kommunala havsplaneområdet. Miljöbeskrivningen listar heller inte att något av
de skyddade områdena i de av de gotländska farvattnen, som exempelvis Gotska
Sandön-Salvorev eller Hoburgs bank, kommer påverkas (Ingen eller försumbar). Mot
bakgrund av detta, har regionstyrelseförvaltningen bedömt att det – ur miljösynpunkt
– inte finns någon anledning att invända mot projektet som sådant.
Den stora miljöpåverkan som sker på grund av ett projekt i den här storleksklassen
uppstår inte vid anläggandet av rörledningarna utan vid användningen under många
decennier framöver av den gas som kommer föras över från de ryska gasfälten till
förbrukarna i Tyskland och övriga Europa. All ökad användning av fossila bränslen
medför att mänsklighetens chanser att begränsa klimatförändringen till
tvågradersmålet minskar. Eftersom denna miljöpåverkan inte vägs in i samband med
ansökan, har den heller inte kommenterats.

Beslutsunderlag

Remiss. Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
för utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen
mm (Nord Stream 2)
2017-04-07
RS 2017/346 Tjänsteskrivelse
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsen
Arbetsutskottet

Ärende RS 2017/346
1 juni 2017

Näringsdepartementet

Remiss. Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av
rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför
territorialgränsen mm (Nord Stream 2)
Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig beträffande bolaget Nord
Stream 2 AG:s ansökan till Näringsdepartementet avseende anläggningen av
ytterligare en dubbel, 1 200 kilometer lång, gasöverföringsledning längs
Östersjöns botten, från Finska viken till Tyskland.
Anläggningen som sådan inte kommer gå innanför gränsen för svenskt
territorialvatten och följaktligen inte heller kommun/länsgränsen till Gotland
eller det kommunala havsplaneområdet. Bolagets miljöbeskrivning listar heller
inte att något av de skyddade områdena i de av de gotländska farvattnen, som
exempelvis Gotska Sandön-Salvorev eller Hoburgs bank, kommer påverkas
eller bara påverkas försumbart.
Mot bakgrund av detta, har regionstyrelsen bedömt att Region Gotland – ur
miljösynpunkt – inte har någonting att invända mot projektet som sådant.
Region Gotland

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
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RS 2017/355
19 maj 2017

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från
gasledningsprojektet Nord Stream 2 enligt Esbokonventionen

Regionstyrselsen beslutar

• att till Naturvårdsverket inlämna upprättat förslag till remissvar

Sammanfattning

Bolaget Nord Stream 2 AG avser att bygga ytterligare en dubbel, 1 200 kilometer
lång gasöverföringsledning från Finska viken till Tyskland. Föreliggande ärende gäller
samråd enligt Esbokonventionen kring miljökonsekvensbeskrivningar för projekt i
gränsöverskridande sammanhang.
Regionstyrelseförvaltningen har i parallellärendet RS 2017/346 redogjort för bolagets
miljökonsekvensbeskrivning. Den samlade bedömningen var att det inte finns något
att invända mot projektet miljökonsekvensbeskrivning eller den – ur gotländsk
synvinkel – faktiska påverkan bygget av anläggningen förväntas få.

Ärendebeskrivning

Föreliggande ärende är ett parallellärende till RS 2017/346. Båda ärendena rör
bolaget Nord Stream 2 AG planer att bygga ytterligare en dubbel, 1 200 kilometer
lång gasöverföringsledning på Östersjöns botten, från Ust-Luga i Leningradregionen
till Greifswald i Tyskland. Bygget, som planeras utföras 2018–19, blir både vad avser
syfte, teknik, genomförande och huvudsaklig sträckning i stort sett samma som vid
förra Nord Stream-projektet. Projektet beskrivs kortfattat i RS 2017/346 och
upprepas därför inte i denna skrivelse.
Medan RS 2017/346 rör remissen från näringsdepartementet gällande ansökan om
tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av
rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen, rör föreliggande
ärende, RS 2017/355, bestämmelserna i FN-konventionen om
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miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen).
Enligt konventionen ska ett land inom vilket det planeras ett projekt som kan
förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land (upphovspart) underrätta det
berörda landet (utsatt part) om detta och erbjuda det landet att delta i proceduren för
att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom många länder är berörda sker
ömsesidiga samråd länderna mellan. Svensk samordnande myndighet är
Naturvårdsverket. Verket har genom remiss gett svenska myndigheter, organisationer
och allmänhet möjlighet att ge synpunkter på bolagets miljökonsekvensbeskrivning
(MKB), som samordnas och därefter vidarebefordras, dels till övriga berörda länder,
dels till bolaget.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har i ärende RS 2017/346 gjort en bedömning av
bolagets miljökonsekvensbeskrivning och den upprepas därför inte här.
Anläggningen som sådan inte kommer gå innanför gränsen för svenskt
territorialvatten och följaktligen inte heller kommun/länsgränsen till Gotland eller
det kommunala havsplaneområdet. Miljöbeskrivningen listar heller inte att något av
de skyddade områdena i de gotländska farvattnen, som exempelvis Gotska SandönSalvorev eller Hoburgs bank, kommer påverkas (Ingen eller försumbar påverkan).
Mot bakgrund av detta, har regionstyrelseförvaltningen bedömt att det inte finns
något att invända mot projektet miljökonsekvensbeskrivning eller den – ur gotländsk
synvinkel – faktiska påverkan bygget av anläggningen förväntas få.

Beslutsunderlag

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojektet Nord
Stream 2 enligt Esbokonventionen.
2017-04-07
RS 2017/355 Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Regionstyrelsen
Arbetsutskottet

Ärende RS 2017/355
1 juni 2017

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från
gasledningsprojektet Nord Stream 2 enligt
Esbokonventionen
Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig i samrådet beträffande bolaget
Nord Stream 2 AG:s miljökonsekvensbeskrivning avseende anläggningen av
ytterligare en dubbel, 1 200 kilometer lång, gasöverföringsledning längs
Östersjöns botten, från Finska viken till Tyskland.
Anläggningen som sådan inte kommer gå innanför gränsen för svenskt
territorialvatten och följaktligen inte heller kommun/länsgränsen till Gotland
eller det kommunala havsplaneområdet. Bolagets miljökonsekvensbeskrivning
listar heller inte att något av de skyddade områdena i de gotländska farvattnen,
som exempelvis Gotska Sandön-Salvorev eller Hoburgs bank, kommer
påverkas eller bara påverkas försumbart.
Mot bakgrund av detta, har regionstyrelsens arbetsutskott bedömt att Region
Gotland inte har någonting att invända mot eller tillföra till projektets
miljökonsekvensbeskrivning.
Region Gotland

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
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Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/500
23 maj 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Kryssningskajen - infrastrukturlösning med bro över
färjeleden
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra arbetet med en
infrastrukturlösning i form av en bro över färjeleden från kryssningskajen.

Sammanfattning

I projektet med att lösa infrastrukturfrågan kopplat till kryssningskajen och dess
kryssningsbesökare, har teknikförvaltningen genomarbetat och analyserat flertalet
förslag lösningar. Dessa förstudier visar på att en brobyggnation kompletterad med
shuttlebussar är den bästa lösningen.
Trafikverkets krav på att Region Gotland inte får låta besökare promenera längs med
eller korsa Färjeleden har styrt förutsättningarna för förstudierna och de olika
lösningarna som har granskats. Det finns också ett stort behov av att kunna erbjuda
en gratislösning för de som inte vill bekosta en shuttle.
Förslaget är att bygga en bro över Färjeleden och därifrån styra besökare via
Palissaderna och vidare genom Södergravar till Söderport.

Ärendebeskrivning

Att bygga en bro som angör allmän platsmark på den östra sidan om Färjeleden och
som också blir öppen för allmänheten för att komma ner till gångvägen mot tex
Södra hällarna, anser teknikförvaltningen var en god lösning.
Kostnaden för en brobyggnation är beräknad till ca 25 miljoner kr och
teknikförvaltningen ansöker om bidrag för att bygga hela eller delar av en brolösning
genom statlig medfinansiering.
Tidsplanen för byggnationen efter genomförd projektering och upphandling
beräknas till 6-7 månader.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen stödjer teknikförvaltningen i dess uppfattning angående
infrastukturlösning för kryssningstrafiken och rekommenderar broalternativet.
Beslutsunderlag
TN 2017/1044

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Regionstyrelseförvaltningen ekonomi
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-05-17

TN AU § 107 Infrastrukturförbindelse kryssningskaj
TN 2017/1044

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden rekommenderar Regionsstyrelsen att besluta att en bro byggs till
kryssningskajen.
Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

I projektet med att lösa infrastrukturfrågan kopplat till kryssningskajen och dess
kryssningsbesökare, har Teknikförvaltningen genomarbetat och analyserat flertalet
lösningar. Dessa förstudier visar på att en brobyggnation kompletterad med
shuttlebussar är den bästa lösningen.
Förslaget är att bygga en bro över Färjeleden och därifrån styra besökare via
Palissaderna och vidare genom Södergravar till Söderport.
Trafikverkets krav på att Region Gotland inte får låta besökare promenera längs med
eller korsa Färjeleden har styrt förutsättningarna för förstudierna och de olika
lösningarna som har granskats. Det finns också ett stort behov av att kunna erbjuda
en gratislösning för de som inte vill bekosta en shuttle.
Bedömning

Att bygga en bro som angör allmän platsmark på den östra sidan om Färjeleden och
som också blir öppen för allmänheten för att komma ner till gångvägen mot tex
Södra hällarna, anser teknikförvaltningen var en god lösning.
Kostnaden för en brobyggnation är beräknad till ca 25 miljoner kr och
teknikförvaltningen ansöker om bidrag för att bygga hela eller delar av en brolösning
genom statlig medfinansiering.
Tidsplanen för byggnationen efter genomförd projektering och upphandling
beräknas till 6-7 månader.
Beslutsunderlag

Presentation 2017-05-17.
Tjänsteskrivelse 2017-05-04.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av trafikplanerare Lennart Klintbom.

Skickas till
Regionsstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1044
4 maj 2017

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Infrastrukturförbindelse
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar om att en bro byggs till kryssningskajen.

Sammanfattning

I projektet med att lösa infrastrukturfrågan kopplat till kryssningskajen och dess
kryssningsbesökare, har Teknikförvaltningen genomarbetat och analyserat flertalet
lösningar. Dessa förstudier visar på att en brobyggnation kompletterad med
shuttlebussar är den bästa lösningen.
Förslaget är att bygga en bro över Färjeleden och därifrån styra besökare via
Palissaderna och vidare genom Södergravar till Söderport.
Trafikverkets krav på att Region Gotland inte får låta besökare promenera längs med
eller korsa Färjeleden har styrt förutsättningarna för förstudierna och de olika
lösningarna som har granskats. Det finns också ett stort behov av att kunna erbjuda
en gratislösning för de som inte vill bekosta en shuttle.

Bedömning

Att bygga en bro som angör allmän platsmark på den östra sidan om Färjeleden och
som också blir öppen för allmänheten för att komma ner till gångvägen mot tex
Södra hällarna, anser teknikförvaltningen var en god lösning.
Kostnaden för en brobyggnation är beräknad till ca 25 miljoner kr och
teknikförvaltningen ansöker om bidrag för att bygga hela eller delar av en brolösning
genom statlig medfinansiering.
Tidsplanen för byggnationen efter genomförd projektering och upphandling
beräknas till 6-7 månader.
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Beslutsunderlag

Muntlig redovisning vid teknikförvaltningens arbetsutskott.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/423
12 maj 2017

Lotten von Heijne

Regionstyrelsen

Upphävning av stopp för försäljning av fastigheter
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar, i enlighet med rapportens förslag att upphäva
regionstyrelsens stopp av försäljning av fastigheter.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att ansvara för fortsatt
utveckling av området fastighetsförsäljning.

Sammanfattning

Region Gotlands fastigheter hade ett bokfört värde på 3. 4 miljarder per 31 december
2016. Fastighetsbeståndet består bland annat av exploateringsmark, mark som är
bebyggd, detaljplanerad mark i form av villatomter, industrimark och byggbara
tomter på landet samt mark som inte är planlagd.
På regionstyrelsens sammanträde den 23 februari 2017 redogjordes för
händelseförloppet av en fastighetsförsäljning av åtta villa tomter, Visby Malajen 2-9.
Mot bakgrund av att processen inte uppfyllt förväntade kvalitetskrav presenterades
vid samma tillfälle ett antal identifierade förbättringsområden.
Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen, transparent och rättssäker
försäljningsprocess. Samtidigt beslutade regionstyrelsen att stoppa ytterligare
försäljningar innan ovanstående uppdrag redovisats på Regionstyrelsen
Ärendebeskrivning

En arbetsgrupp fick i mars 2017 uppdraget av regiondirektören att kvalitetssäkra
processer och arbetssätt kopplade till försäljning av fastigheter. Fastigheter i
betydelsen både bebyggd och obebyggd mark.
Kvalitetssäkra tolkades som: identifiera risker i syfte att undanröja och förebygga
hinder för en väl fungerande försäljningsprocess som är öppen, transparent och
rättssäker.
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Uppdraget formulerades:
• Identifiera och beskriva nuläge, analysera och dra slutsatser i avsikt att…
• Utveckla processen för fastighetsförsäljning så att den blir rättssäker, effektiv
och förtroendeskapande
Samt…
• Minimera felkällor
• Vårda regionens tillgångar
• Trygga medarbetare
• Leverera tjänster av god kvalitet
Uppdraget krävde fördjupad kunskap om nuläget. Arbetsgruppens processledare
intervjuade 13 berörda medarbetare och ledare på alla nivåer. Information som sedan
sammanställdes och analyserades av arbetsgruppen.
I intervjuerna framkom mycket som bekräftade den första bilden av
förbättringsområden. Den som presenterades för regionstyrelsen i februari. Samtidigt
gav intervjuerna en bredare och mer fördjupad förståelse för verksamhetsområdet.
Det finns ett antal förbättringsområden att ta tag i för att minska risken för framtida
kvalitetsbrister.
Styrning på strategisk nivå
Det finns 25 strategiska styrdokument som på olika sätt styr samhällsbyggandet på
Gotland och därmed, både direkt och indirekt har påverkan på
fastighetsförsäljningsprocessen. Många av dokumenten är omfattande. Upplevelsen
hos flera av de intervjuade är att de centrala styrdokumenten inte används som det är
tänkt. Flera uttrycker istället att det saknas styrning. Otydlig styrning och avsaknad av
prioriteringar skapar osäkerhet och öppnar upp för informella beslut.
Fastighetsförsäljningar i Region Gotland sker till en del som svar på externa initiativ.
Det saknas en fastighetsstrategi som beskriver Region Gotlands långsiktiga plan för
vilka fastigheter som ska utvecklas, avvecklas, säljas och/eller köpas utifrån betydelse
för kommande välfärdsändamål, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, affärsmässiga
bedömningar, hållbarhetshänsyn liksom fastighetsförsäljningar i syfte att klara
kommande investeringar med bibehållen rimlig nivå på låneskulden.
Det saknas också en helhetsbild av alla fastigheter och vilka fastigheter som finns
tillgängliga för externa köpare. I dagsläget har Region Gotland två hemsidor för
fastighetsfrågor (RSF och TKF).
Det saknas en tydlig processägare med kunskap om och ansvar för helheten inklusive
ansvar för uppföljning av försäljningsprocesserna. Analog hantering av
försäljningsärenden försvårar uppföljning.
Processer
Delprocesserna försäljning- och förvärv av fastigheter är kopplade till respektive
förvaltnings-, försörjnings- och exploateringsprocesserna. Det innebär i sin tur att
flera förvaltningar och nämnder är involverade i detta nätverk av flöden. Det finns
ett behov av att synliggöra alla sambanden mellan processerna, att utveckla
gränssnitten och att tydliggöra styrningen av i det här sammanhanget
försäljningsprocessen.
Utformande och uppföljning av ramavtal med fastighetsmäklare har också
identifierats som ett utvecklingsområde.
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Dokument som styr processerna och beslutsfattandet behöver synkroniseras
(delegationer och reglementen) och riktlinjer behöver revideras. Riktlinjer för
försäljning av mark och fastigheter behöver anpassas till nya statliga direktiv
(2014:899)
Medarbetare
Flera medarbetare är involverade i försäljningar av fastigheter. Försäljningsprocessen
varierar beroende på utförare. Det är heller inte alltid förutsägbart vem som ska
ansvara för vilken fastighetsförsäljning.
Samtidigt är de få som håller ställningarna inom detta komplexa verksamhetsområde
som innebär stort ekonomiskt ansvar, krav på rättssäkerhet, höga förväntningar från
förtroendevalda, tredje part och externa samarbetspartners. Medarbetarnas pressade
arbetssituation ökar risken för fel.
Arbetsgruppens slutsatser:
•

Förtydliga politisk viljeinriktning

•

Utveckla en strategi som tydliggör – köpa, sälja, förvalta, behålla, utveckla
fastigheter på kort och lång sikt

•

Samordna och utveckla reglementen och delegationsordningar

•

Samla försäljningskompetens och renodla arbetsuppgifter

•

Standardisera arbetsprocesser och tydliggöra beslutsvägar

•

Öka transparensen och underlätta uppföljning genom digitalisering

•

Säkra att Region Gotland visar upp ett ansikte utåt

Bedömning

Bedömning
Genom att åtgärda ”hygienfaktorer” utifrån lärdomar från försäljningen av A7Malajen och revidera Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter,
skapas förutsättningar för bättre utförande och styrning av processen
fastighetsförsäljning. Detta utvecklingsarbete är redan på gång.
Likaså har det fokus som satts på regionens fastighetsaffärer liksom uppföljningen i
form av intervjuer bidragit till att alla involverade är mycket medvetna om betydelsen
av oklanderligt utförande. Men parallellt med detta har det infunnit sig en osäkerhet
bland medarbetarna som inte bidrar till kvalitet och god arbetsmiljö.
Det är angeläget att bryta rådvillheten. Därför föreslår Regionstyrelseförvaltningen
att Regionen tar ett genomgripande grepp från grunden och fortsätter med
utvecklingsarbetet med målet:
1. En fastighetsstrategi
2. Ett skyltfönster för exponering av försäljbar mark - bebyggd och obebyggd
till externa kunder
3. En riktlinje som styr och vägleder försäljning mm av mark - bebyggd och
obebyggd vilket innebär en revidering av Riktlinjer för markexploatering och
försäljning av mark och fastigheter från 2014
4. Anpassade reglementen och delegationer
5. Tydlig roll och ansvarsfördelning vad gäller markreserven
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6. Samlad funktion för försäljning (avtal, köpekontrakt, kontakt med mäklare
mm) och renodlade arbetsuppgifter
7. Standardiserade processer och tydliga beslutsvägar
Så småningom behöver alla processer koordineras till ett synbart processnätverk.
Processer som måste stöttas upp digitalt.
Mot bakgrund av att det finns identifierade utvecklingsområden, medvetna
medarbetare, påbörjat förbättringsarbete och ambitioner att fortsätta
utvecklingsarbetet i samverkan över förvaltningsgränserna bedömer
Regionstyrelseförvaltningen att försäljningsstoppet bör hävas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/424
10 maj 2017

Lotten von Heijne

Regionstyrelsen

Exploatering i samverkan
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar, i enlighet med projektrapportens förslag att etablera
strukturen Exploatering i samverkan.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att ansvara för att
modellen, i enlighet med projektrapportens förslag, testas i sin helhet under
perioden 4 september tom 1 december 2017.
3. Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att ta tillvara på
erfarenheter från testperioden och genomföra eventuella korrigerar av
modellen.

Sammanfattning

2015 genomfördes en översyn av dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen. I
underlaget till regionstyrelsen står att läsa:
”- det är nödvändigt att, med samhällets och kunders bästa för ögonen, samordna
processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter i ett helhetsperspektiv.
Organisatoriska gränsdragningar, vilka de än är, får aldrig bli ett hinder mot att den
enskilde får tjänster av god kvalitet och att arbetet utförs kostnadseffektivt.
Det är många parter som bidrar till att göra Gotland till en attraktiv plats att bo och
leva på. Redan nu samverkar nämnderna och regionstyrelsen i gemensamma
strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Exploateringsrådet är en form av politiskt
utskott och Strategisk samhällsplanering och exploatering/SSE är en grupp med
tjänstepersoner från olika förvaltningar.
För att säkra en fortsatt positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen tog
dåvarande ledningskontoret, hösten 2016, initiativ till att utveckla en mer formell
samverkansstruktur för frågor inom exploatering, planering och
samhällsbyggnadsområdet. Som ett första steg föreslogs uppdraget att se över
möjligheterna att förbättra samverkan inom exploateringsprocessen.
Under våren 2017 har en projektgrupp, på uppdrag av regiondirektören arbetat fram
förutsättningar för att etablera en mer effektiv och ändamålsenlig struktur för
exploatering i samverkan med målet:
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En struktur som möjliggör en kostnadseffektiv och samverkande
exploateringsprocess som kännetecknas av kreativitet, nytänkande och
samtidigt säkerställer rättssäkerhet och hög kvalitet
Ärendebeskrivning

På uppdrag av regiondirektören har idén att etablera en samverkansstruktur för
exploateringsfrågor prövats ur olika perspektiv. Hela tiden med det övergripande
målet att ”Gotland är en attraktiv plats att bo och leva på” för ögonen.
Idén med samverkansstrukturen är att samordna styrning och bygga gemensam praxis
genom att samla berörda medarbetare utan att ändra organisationstillhörighet.
Samordning möjliggör att styrsignaler tolkas på samma sätt av alla involverade.
Information från olika perspektiv delas i ett tidigt skede för att ge synergieffekter och
öka oddsen att samma budskap signaleras mot tredje part. Oklarheter i komplexa
ärenden/projekt hanteras i ett bredare perspektiv. Med berörda parter runt samma
bord är det lättare att se och ha kontroll på alla delar av exploateringsprocessen.
Gränssnittsproblem går att lösa direkt. Samverkan kräver att alla har samma bild av
processen vilket driver på processutveckling, systematik och standardisering.
Projektet att etablera en samverkansstruktur påbörjades i januari 2017. Projektarbetet är i
sin slutfas och tanken är nu att testa den nya modellen under perioden september till
och med november 2017. Under testperioden kommer alla delar i strukturen att
arbeta med skarpa exploateringsärenden. Pilotförsöket syftar till att definiera
arbetssätt och identifiera risker. Samtidigt ges utrymme för utvärdering, reflektion
och lärande med möjlighet till korrigeringar.
I projektuppdraget ingick att se över finansiella förutsättningar och konsekvenser.
Kort efter starten av exploateringsprojektet påbörjades projektet Investeringsprocessen. Styrgruppen beslutade att överföra uppdraget att se över
finansiella förutsättningar och konsekvenser till investeringsprojektet.
Bakgrunden till idén med samverkansstrukturen var erfarenheter från ett antal områden
som fungerat mindre väl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otydlig strategisk styrning
Regionstyrelsens upplevelse av att komma in för sent i exploateringsärenden
Många ”beslutsfattare”, både tjänstemän och förtroendevalda
Flera kostnadsdrivande gränssnitt
Många aktörer inblandade i processen med risk för dubbelarbete och
suboptimering
Ingen tydlig processägare för helheten
Exploateringsprocessens redan långa ledtider riskerar att bli ännu längre på
grund av ovanstående otydligheter
Otydligheterna kan leda till att Region Gotland missar intressanta
exploateringsprojekt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv
Regionens image påverkas negativt
Brist på projektledare med exploateringskompetens

Utvecklingsarbetet har utförts i en projektgrupp som snabbt hittade ett kreativt och
lösningsfokuserat förhållningssätt. Istället för att fastna i problembilden påbörjades
arbetet med att utveckla en gemensam samverkanskultur över professions- och
verksamhetsgränser med målet att:
•

Etablera en effektiv och ändamålsenlig struktur för exploatering i samverkan,
med samhället och medborgarnas bästa för ögonen
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En struktur som möjliggör en kostnadseffektiv exploateringsprocess som
kännetecknas av kreativitet, nytänkande och samtidigt säkerställer
rättssäkerhet och hög kvalitet

Projektgruppen har styrts av en styrgrupp bestående av regiondirektören och
förvaltningsdirektörerna för samhällsbyggnadsförvaltningen respektive tekniska
förvaltningen. Samma personer som kommer att utgöra styrgruppen i den tänkta
samverkansstrukturen.
RSAu utsåg Meit Fohlin, Isabel Enström och Eva Nypelius för att utveckla den
politiska dimensionen av samverkansstrukturen. Tillsammans med Anders Lindholm
och projektledaren har gruppen träffats vid två tillfällen och enats om ett förslag.
Förslaget till struktur för exploatering i samverkan innehåller flera dimensioner: en
verksamhets del, en styrfunktion och en politisk styrdimension. Verksamhetsdelen
består av två sfärer; en mindre grupp som arbetar med samtliga
exploateringsärenden; en yttre cirkel med funktioner som bjuds in och involveras
situationsanpassat, utifrån aktuellt ärende.

Exploateringsgruppens uppdrag är dels av strategisk art dels av mer operativt slag.
Strategisk planering
• Ge inspel till arbetet med att ta fram underlag till långsiktig och kortsiktig
exploateringsplan
• Bidra i arbetet med att ta fram andra styrande dokument inom området
samhällsbyggnad
Starta och följa exploateringsprocessen
• Bedöma och bereda exploateringsärenden som kräver samverkan. Det kan
vara ärenden från exploateringsplan eller övriga ärenden.
3 (5)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

•
•
•

Tjänsteskrivelse
RS 2017/424

Initiera och följa upp StartPM (förstudie)
Definiera och följa upp större exploateringsprojekt
Ha kunskap om och kontroll på pågående större exploateringsprojekt

Avsluta exploateringsprocessen
• Följa upp exploateringsprocessen och säkra att den är rättssäker, effektiv och
att utfallet är av god kvalitet.
Under testperioden hösten 2017 planerar exploateringsgruppen att träffas 4
timmar/vecka på fast tid i ”egen lokal”. Den tiden ska rymma tid för
exploateringsgruppens arbete samt bokade tider och viss ”drop in” för allmänheten.
Arbetet i exploateringsgruppen förbereds och samordnas av en verksamhetsledare
med processansvar men utan personalansvar.
Verksamhetsledaren ansvarar för att:
• Ta emot och förbereda exploateringsärenden inför möten i
samverkansstrukturen
• Planera och genomföra möten
• Koordinera, leda och följa upp samverkansgruppens arbete
• Ansvara för att underlag bereds inför politiska beslut samt löpande
rapportera till styrgruppen
Samordnad politisk styrning föreslås ske genom att nyttja befintlig struktur. RSAu
föreslås i dessa frågor samordnas med ordförande från byggnadsnämnden, tekniska
nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att särskilja
exploateringsfrågorna från övriga ärenden i arbetsutskottet föreslås att Samordnat
RSAu sker vid annan tid, men i anslutning till ordinarie möte. Mötet protokollförs
och för att minimera risken för sammanblandning föreslås att en särskild sekreterare
engageras för uppdraget.
Samordnat RSAu Exploatering
• Värderar och prioriterar inkomna ärenden – idéer, frågor mm
• Prioriterar exploateringsprojekt
• Bereder ärenden som kräver samordning inför beslut i RS respektive
facknämnd - exempelvis beslut avseende StartPM/förstudier,
exploateringsprojekt, försäljning av exploaterad mark
• Är delaktiga i arbetet med markanvisningar/kriterier
Styrgruppen, som består av regiondirektör, samhällsbyggnadsdirektör och tekniskdirektör har samma agenda som beskrivits ovan. Andra centrala frågor för
styrgruppen är att säkra att det finns projektledare och projektmedlemmar med
kompetens och tid att lägga på prioriterade stora exploateringsprojekten.
Omvärldsbevakning
I bilaga 1 redovisas lärdomar från andra både vad gäller samhällsbyggnad inklusive
exploatering och samverkan.
Bedömning

Genom att etablera en mer genomgripande struktur för exploatering i samverkan
skapas förutsättningar för att ytterligare utveckla kommunikationen mellan berörda
tjänstepersoner, förtroendevalda och exploatörer. Den ena handen kommer att ännu
bättre än i dag veta vad den andra gör. Exploateringsprocessen kommer att
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effektiviseras. Transparens och förutsägbarhet kommer att utvecklas tillika
beredskapen för att vid behov justera och ändra kurs.
Utredningens bedömning är att strukturen kommer att ge en tydlig ingång för alla
exploateringsärenden. Det ger bättre tillgänglighet för allmänheten och privata
exploatörer och snabbare hantering/lotsning av ärenden i den första delen av
exploateringsprocessen.
Förutsättningarna ökar för att bättre samordna och bereda frågor innan möten med
externa aktörer i de tidiga skeendena.
Genom att samtliga berörda funktioner, regiondirektör, förvaltningschefer och
förtroendevalda är del av samverkansstrukturen får medarbetare på alla nivåer bättre
insyn i och kunskap om hela processen. Det underlättar arbetet i berörda
förvaltningar.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den nya strukturen rymmer goda
förutsättningar att driva utvecklingen av exploateringsverksamheten ett steg längre.
Samtidigt finns det utmaningar när invanda mönster ska brytas. Det kommer att
krävas vilja och uthållighet. Därför står regionstyrelseförvaltningen bakom tanken att
testa modellen fullt ut under hösten 2017.

Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall Regiondirektör

Skickas till
Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden
Bilagor
1.

Lärdomar från andra
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Bilaga 1

Lärdom ar från andra

Mot bakgrund av att bostadsförsörjningsfrågorna och exploateringsfrågorna ökat i betydelse
över hela Sverige de senaste åren arbetar många kommuner och regioner intensivt för att
utveckla bland annat exploateringsprocesser och arbetssätt. Många beskriver betydelsen av
att förtroendevalda och tjänstepersoner är aktiva och engagerade och agerar tillsammans i
samhällsbyggnads- och exploateringsfrågor. Ett antal framgångsfaktorer sticker ut bland
andra:
•
•
•

Från reaktiv till proaktiv och -aktiv markpolitik
Strategisk planering i samverkan (samordna, samstyra, samagera)
Tidig och löpande dialog med medborgare och marknadsaktörer

Även samverkan som fenomen behandlas i artiklar och forskningsrapporter.
”Det är lätt att slentrianmässigt tro att alla uppgifter kan utföras av team, men så är det inte. I
många sammanhang behöver individer arbeta självständigt, även om de ingår i en grupp som
har ett övergripande mål”, påpekar Håkan Sandberg (30 års forskning om team), som varnar
för en ”teamifiering” av hela samhället.
Han understryker vikten av att gruppdeltagare upplever samarbetet i grupp meningsfullt. Att
de arbetar med uppgifter som passar att lösas i samverkan och att arbetet verkligen leder till
ökad effektivitet och högre kvalitet.
Sandberg framhåller betydelsen av gruppens sammansättning. Det är en fördel om deltagarna
är olika, till exempel när det gäller kompetens, ålder och kön.
“I homogena grupper är det lätt att trivas, kanske alldeles för bra, medan det kan vara svårt
att ta fram alla de olika perspektiv som ibland behövs för att lösa komplexa uppgifter.”
Göran Cars, professor i stadsplanering vid KTH, skriver i en artikel i Fastighets Nytt i
januari 2017: Samtidigt som jag ser problem med samverkan är jag en varm förespråkare av
samverkan. Jag är helt övertygad om att ett stadsbyggande karaktäriserat av effektiva
planprocesser och hög kvalitet förutsätter samverkan. Utmaningen är att förstå hur vi kan
utveckla innebörden i samverkan från att vara en klyscha till att bli ett begrepp med reell
innebörd. Jag tror att två saker måste göras. För det första måste vi bestämma om vi ska
samverka eller inte. Samverkan kan aldrig fungera om inte berörda parter har ett egenintresse
av att samverka. Och, om vissa saker ska man inte samverka – de ska beslutas av den part
som äger frågan. Jag har sett alldeles för många chefer som i beslutsångest kallar på
samverkan istället för att fatta ett som man tycker obehagligt.
Det andra kravet är att situationer där vi ser ömsesidiga beroenden och fördelar med
samverkan måste hanteras på ett seriösare sätt än idag. Samverkansvinster kommer inte med
automatik bara för att alla nickar och hummar instämmande. Menar vi allvar med samverkan
måste varje möte avslutas med en summering i tre punkter:
•
•
•

Vad ska göras?
Vem ska göra det?
När ska det vara gjort?

Då, men först då, kan samverkan bli meningsfull.
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Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/476
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Visby Signallottan 3
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med HSB Bostad
AB.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Signallottan fastställdes av RF 2016-04-25. Planen för
Visby Signallottan 3 anger bostadsändamål i två till fyra våningsplan.

Fastighetens läge
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Exploateringsområdet utgörs av Signallottan 3, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger detaljplan för bl. a kv Signallottan, dess
planbestämmelser och intentioner, genomförandebeskrivning och
detaljplanekarta, beslut om markanvisning (RS § 224 2016-09-22,) det av
Exploatören inlämnade anbudet och underlag avseende anvisning av marken
och gällande markanvisningsavtal mellan parterna..

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekyta mm).

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom Fastigheten ska ledas till
ett utjämningsmagasin.

-

Exploatören beräknas under januari 2018 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2019.

-

Ifall exploateringen baseras på ett lägre parkeringstal än 1,05 per lägenhet
(dock lägst 0,85) ska exploatören teckna avtal för bilpool.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/196
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Visby Sergeanten 3
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Wisab Bygg
AB.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Sergeanten fastställdes av RF 2016-04-25. Planen för
Visby Sergeanten 3 anger bostadsändamål i tre till fyra våningsplan.

Fastighetens läge
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Exploateringsområdet utgörs av Sergeanten 3, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger detaljplan för bl. a kv Sergeanten, dess
planbestämmelser och intentioner, genomförandebeskrivning och
detaljplanekarta samt markanvisningsavtal och regionstyrelsens beslut (RS §
230 2015-06-18).

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekyta mm).

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom Fastigheten ska ledas till
ett utjämningsmagasin.

-

Exploatören ska ansöka om bygglov under 2017 för att påbörja byggnationen
av bostadshus för färdigställande senast under 2018/19.

-

Ifall exploateringen baseras på ett lägre parkeringstal än 1,05 per lägenhet
(dock lägst 0,85) ska exploatören teckna avtal för bilpool.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/475
16 maj 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Visby Sergeanten 4
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med BoKlok Mark
och Exploatering AB.

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Sergeanten fastställdes av RF 2016-04-25. Planen för
Visby Sergeanten 4 anger bostadsändamål i tre till fyra våningsplan.
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Fastighetens läge

Exploateringsområdet utgörs av Sergeanten 4, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger detaljplan för bl. a kv Sergeanten, dess
planbestämmelser och intentioner, genomförandebeskrivning och
detaljplanekarta samt beslut om markanvisning (RS § 230, 2015-06-18), det av
Exploatören inlämnade anbudet och gällande markanvisningsavtal mellan
parterna.

-

Avtalets giltighet för Exploatören är beroende av att antalet förhandsavtal
som tecknas i byggprojektet uppgår till minst 40 procent senast 2017-10-30.

-

Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekyta mm).

-

Dagvatten från hårdgjorda parkeringsområden inom Fastigheten ska ledas till
ett utjämningsmagasin.

-

Exploatören beräknas tidigast i december 2017 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2019.

-

Ifall exploateringen baseras på ett lägre parkeringstal än 1,05 per lägenhet
(dock lägst 0,85) ska exploatören teckna avtal för bilpool.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF
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Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/457
15 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Del av Visby Österby 1:4, exploateringsavtal
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

Godkänna upprättat exploateringsavtal med Gotlands Bryggeri AB gällande
tomtmark för bryggeri inom del av fastigheten Visby Österby 1:4.

Sammanfattning

Gotlands Bryggeri AB har planer på att utvidga sin verksamhet med en ny anläggning
i Visby och söker för detta ändamål lämplig mark. Företagets arealmässiga behov
uppgår till ca 10 000 kvm och i dialog med företaget har region Gotland identifierat
ett lämpligt markområde inom Österby industriområde.
Parterna har i samråd utrett frågor kring den föreslagna tomtens lämplighet och
möjligheter samt även fört en dialog kring vattenförsörjning, avlopp, gatubyggnad
och annan nödvändig infrastruktur.
Parterna är nu framme vid en överenskommen tomt som preliminärt ritats in på
karta inom de norra delarna av Österby industriområde. Den blivande fastigheten
utgör en del av Visby Österby 1:4 och ska styckas från huvudfastigheten som en del
av affären. I bilagt exploateringsavtal har parterna stadfäst de överenskommelser som
gjorts kring tomten, utbyggnad av infrastruktur samt exploateringen i övrigt.
Exploateringsavtalet ska följas av ett köpekontrakt där själva genomförande av
fastighetsaffären sker, detta köpekontrakt kommer att handläggas senare i år.
Föreslaget exploateringsavtal reglerar i huvudsak följande:
•

Avtalet gäller under förutsättning att regionstyrelsen samt styrelserna för
Spendrups Bryggeri AB och Gotlands Bryggeri AB godkänner detsamma.

•

Området ska exploateras för bryggeri- och destilleriverksamhet
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•

Området, som ska fastställas till sin omfattning vid kommande
fastighetsbildning, överlåts till exploatören för en köpeskilling om 3 950 000
kronor. Överlåtelse, betalning och tillträde sker enligt förutsättningarna i det
köpekontrakt som parterna upprättar.

•

Köpet är villkorat av att bygglov har erhållits.

•

Exploatören kan ges förtida tillträde mot erläggande av handpenning om
10%

•

Exploatören ska tillse att dagvatten från hårdgjorda ytor får ett
tillfredsställande omhändertagande.

•

Såväl uttag av dricksvatten som avbördning av spillvatten kan komma att
ställa krav på att exploatören inrättar utjämningsmagasin inom området.

•

Regionen redovisar i avtalet förutsättningarna för leverans av dricksvatten till
processen och slår fast att vatten av önskad kvalitet och mängd endast kan
garanteras när vattensituationen på ön så medger.

•

Regionen har genomfört en geoteknisk undersökning av området, men åtar
sig i detta att komplettera denna undersökning och vid behov genomföra
nödvändig sanering av marken.

•

Exploatören ska påbörja byggandet av anläggningen under 2018 och regionen
ska tillse att allmän gata finns utförd enligt detaljplan senast 1 juli 2018.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på det upprättade exploateringsavtalet som
reglerar genomförande av anläggandet av ett nytt bryggeri på Gotland. Förvaltningen
har inget att erinra kring upprättat förslag till exploateringsavtal.
Den prisnivå som tillämpas inom ramen för affären uppgår till knappt 400 kr/kvm
tomtyta och köpeskillingen om 3 950 000 kronor bedöms ge täckning för kostnader
som uppstår för utbyggnad av nödvändig infrastruktur.
För ett genomförande av affären ska ett köpekontrakt tas fram, detta beräknas kunna
påbörjas inom kort för hantering i regionstyrelsen senare i året. Ett tillträde villkoras
av att exploatörens sökt och beviljats bygglov för den planerade verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår sammanfattningsvis att regionstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Gotlands Bryggeri AB.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/457

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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EXPLOATERINGSAVTAL

1(8)

Mellan Region Gotland (org.nr 212000-0803), 621 81 Visby, nedan benämnd
Regionen, och Gotlands Bryggeri AB (org.nr 556467-5055), Vårby Allé 39,
143 40 Vårby, nedan benämnd Exploatören, har följande avtal träffats.
§1
Bakgrund

§2
Avtalets
giltighet

§3
Målsättning

§4
Överlåtelse av
fastighet,
tillträde

Till grund för avtalet ligger detaljplan för fastigheten
Gotland Visby Österby 1:4 (kv. Skruvstycket, under
bildande), dess planbestämmelser och intentioner,
genomförandebeskrivning och detaljplanekarta. Exploateringsområdets avgränsning framgår av bifogad karta,
bilaga 1.
Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen vid
Region Gotland godkänner detsamma liksom försäljning av
berört markområde (del av Gotland Visby Österby 1:4) för
exploatering/bebyggande. För avtalets giltighet gäller även
att styrelserna för Gotlands Bryggeri AB och Spendrups
Bryggeri AB (moderbolag) godkänner detsamma liksom
köp av berört markområde. Om dessa förutsättningar inte
uppfylls är detta avtal förfallet, varvid vardera parten ska
bära sina egna kostnader, om inte annat överenskommes.
Området ska exploateras för bryggeri- och destilleirverksamhet inklusive därtill hörande anläggningar (vatten- och
avlopp, dagvatten m m) enligt planförslaget och dess intentioner. Genom Exploatörens försorg ska exploateringsområdet/fastigheten omvandlas till ett väl fungerande verksamhetsområde för bryggeri och destilleri. Exploatören är i
den mån detta avtal inte anger annat ensam ansvarig för
utförandet och därtill hörande kostnader för samtliga
arbeten som erfordras för att nå detta mål inom berört
exploateringsområde/fastighet.
Regionen överlåter till Exploatören del av fastigheten
Gotland Visby Österby 1:4, i huvudsak enligt karta bilaga 1
vilket slutligt fastställs vid kommande fastighetsbildning,
exklusive avgifter för VA-anslutningar. Regionen upprättar
köpekontrakt som bl. a återspeglar de villkor som anges i
detta avtal avseende Exploatörens förvärv av del av
Gotland Visby Österby 1:4. Överlåtelse, betalning (3 950
000 kr) och tillträde sker enligt förutsättningarna i det
mellan parterna särskilt upprättade köpekontraktet och när
alla nödvändiga handlingar i övrigt för ett genomförande är
undertecknade och när Exploatören har ansökt om bygglov, d v s förvärvet är villkorat till att bygglov har erhållits.
Om Exploatören önskar förtida tillträde till den del av
Gotland Visby Österby 1:4 som avtalet avser ska särskild
överenskommelse träffas därom. Den ska även i övrigt
innehålla förutsättningarna som ska gälla i och med ett
förtida tillträde. Exploatören ska vid förtida tillträde erlägga
en sedvanlig ersättning om 10 % av köpeskillingen.
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Exploatören ska inför köpet av del av Gotland Visby
Österby 1:4 på sedvanligt sätt utöva sin undersökningsplikt av marken och förutsättningarna för etablering av
verksamheten i de delar som inte regleras i detta avtal för
att säkerställa att det inte uppkommer sådana omständligheter att exploateringens genomförande påverkas menligt.

§5
Servitut

§6
Bebyggelse
mm inom
kvartersmark

§7
Hållbarhet

Exploatören upplåter utan ersättning utrymme för befintliga och nya ledningar genom servitut inom den fastighet
som ska bildas och där så är nödvändigt för ledningsdragning såväl för Regionen, GEAB, Telia och fiberoperatör/
förening. Rätten till utrymme för nya ledningar gäller inom
ett område om 3,5 meters bredd från fastighetsgräns
längs med de fastighetsgränser som kommer att gränsa
mot gatuområdet.
Detaljplanen möjliggör nybyggnation för bl a. verksamheter motsvarande bryggeri/destilleri. Exploatören ska, i
enlighet med angivna detaljplanehandlingar och erhållet
bygglov svara för all bebyggelse och alla anläggningar
inom exploateringsområdet/den blivande fastigheten. Utformningen ska följa intentionerna i gällande detaljplan.
Exploatören är skyldig att ansöka om bygglov varvid situationsplan skall upprättas på nybyggnadskarta över tomten.
Nybyggnadskarta upprättas av samhällsbyggnadsförvaltningen på Exploatörens bekostnad. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och bygglov betalas av Exploatören
enligt samhällsbyggnadsförvaltningen mätnings- och
bygglovstaxor.
Exploatören förbinder sig att genomföra åtgärder i miljö-,
hållbarhets- och tillgänglighetssyfte.
Exploatören ska se till att exploateringsområdet/ fastigheten får en tillfredsställande avvattning. Dagvatten ska i
första hand så långt som möjligt, så tidigt och snabbt omhändertas och infiltreras inom exploateringsområdet/
fastigheten. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och hårdgjorda ytor. Innan
anslutning får ske till det regionala dagvattennätet ska
dag- och dränerningsvatten i största möjliga utsträckning
fördröjas. Utjämningsmagasin för dagvatten motsvarande
ett omhändertagande av ett s.k. 20-årsregn ska anläggas
och bekostas av Exploatören. Om allt dagvatten omhändertas inom exploateringsområdet/den blivande
fastigheten utgår ingen anslutningsavgift för dagvatten.
Egen dagvattenlösning ska godkännas av Regionen.
Galvaniserat material e likn. byggmateriel som kan orsaka
förorenat dagvattnet får inte användas.
Inget dagvatten/dräneringsvatten får kopplas till eventuellt
slukhål som kan finnas. Detta för att skydda grundvattnet.
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Uttag av dricksvatten samt avbördning av spillvatten kan
komma att kräva att utjämningsvolymer finns. Om Regionen bedömer att utjämningsvolymer krävs, skall sådana
tillgodoses av Exploatören. Samtliga kostnader för behövliga utjämningsvolymer skall bäras av Exploatören. Avstämning av förutsättningarna ska ske med Regionens
Teknikförvaltning
På grund av rådande vattensituation på Gotland kan
Regionen inte lämna några garantier för ett kontinuerligt
specifikt vattenuttag. Regionen kan däremot erbjuda ett av
Exploatören önskat uttag upp till 12,5 m3/timme när vattensituationen så medger. Motsvarande volym för avbördning
av spillvatten erbjuds i motsvarande utsträckning.
För närvarande planerar Regionen för byggande av två s k
avsaltningsanläggningar för att lösa vattenförsörjningen för
Gotland, ett på södra Gotland och ett i Visby. För anläggningen på södra Gotland planeras driftstart under kvartal
två 2019. För anläggningen i Visby finns en preliminär
planering för driftstart under 2021. Utifrån det arbetet som
pågår inom Regionen för att lösa vattenförsörjningen för
Gotland får parterna i förlängningen av det arbetet och
utifrån de förutsättningarna som skapas efter de åtgärder
som vidtas ta upp frågan om säkerställande av omfattning
av vattenleverans.

§9
Undersökningar, restriktioner

Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört en geoteknisk undersökning, bilaga 2. Delar av planområdet består av ett gammalt sandtag. Exploatören har att förhålla
sig till de förutsättningar som framgår av undersökningen
inför grundläggning och övriga anläggningsarbeten.
På Exploatörens begäran åtar sig Regionen att komplettera den geotekniska undersökningen med markprover och
porgasmätning för att säkerställa att det inte finns någon
onormal påverkan från tidigare deponiverksamhet på intilliggande fastighet. I det fallet att utförd markundersökning
påvisar ett behov av sanering utförs den av Regionen
under förutsättning att den inte är av sådan omfattning att
den menligt kommer att påverka möjligheterna att genomföra en av Exploatören tidsmässigt redovisad exploatering
eller att den är så omfattande att kostnaden för den inte
står i proportion till köpeskillingen. Om en sådan situation
uppstår är parterna överens om att avtalet upphör att gälla
och att Exploatören ersätter Regionen för nedlagda kostnader för genomförda undersökningar. Om en sådan situation uppstår är parterna är överens om att en dialog tas
upp för en eventuell etablering med annat läge.
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. På
Exploatörens begäran åtar sig Region att utföra arkeologisk utredning/undersökning och ev. därtill hörande åtgärder i den utsträckning som enligt gällande regler gäller
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för fastighetsägare för säkerställande att exploatering är
möjlig ur ett arkeologiskt undersökningsperspektiv. Om så
har skett är enligt Länsstyrelsen Gotlands län ett ev. behov
av ny ytterligare undersökning och därtill hörande kostnader därmed ett statligt ansvar.

I det fallet att utförd arkeologisk undersökning påvisar ett
behov av särskild undersökning/utgrävning bekostas den av
Regionen under förutsättning att den inte är av sådan
omfattning att den menligt kommer att påverka möjligheterna att genomföra en av Exploatören tidsmässigt redovisad
exploatering eller att den är så omfattande att kostnaden för
den inte står i proportion till köpeskillingen. Om en sådan
situation uppstår är parterna överens om att avtalet upphör
att gälla och att Exploatören ersätter Regionen för nedlagda
kostnader för genomförda undersökningar. Om en sådan
situation uppstår är parterna är överens om att en dialog tas
upp för en eventuell etablering med annat läge.
Regionen bekostar och utför radon undersökning av marken. Utifrån undersökningsresultatet ansvarar Exploatören för
att vidta eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a.
exempelvis radonförekomst om så anses nödvändigt och i
den omfattning som fordras för verksamhetens bedriv-ande.
Exploatören ansvarar för att utföra och bekosta eventuella
ytterligare undersökningar o dyl. vad det än må vara.

§ 10
Utbyggnad,
genomförande

Planområdet är beläget inom föreslaget inre vattenskyddsområde och nuvarande yttre vattenskyddsområde
för vattentäkt. Det innebär vissa restriktioner för schaktning, fyllning m m och användandet av marken för avsett
ändamål/verksamhet. Exploatören har, med anledning av
läget inom vattenskyddsområde, att inhämta och förhålla
sig till förutsättningarna för att bedriva verksamheten inom exploateringsområdet/fastigheten utifrån de anvisningar som lämnas av samhällsbyggnadsförvaltningen
och dess enhet miljö- och hälsoskydd. Om det upptäcks
en förorening inom exploateringsområdet/fastigheten och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön ska det genast meddelas
enhet miljö- och hälsoskydd.
Exploatören ska senast under 2018 påbörja byggnationen
av bryggeri/destilleri för färdigställande senast under
2019. Försening godtas under förutsättning att sådan har
sin grund i omständigheter som ligger utanför Exploatörens kontroll. Exploatören anlägger markanläggning,
infrastukturen inom fastigheten, in- och utfart, VA- och
dagvattenanläggningar, fördröjningsmagasin, parkering m
m i den omfattning som krävs för att den blivande
fastigheten ska kunna fungera självständigt.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt
att anläggningarna kan betjäna den bebyggelse som uppförs inom berört exploateringsområde/fastigheten.
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Anslutning till såväl gata som VA ska ske med utgångspunkt från de höjdangivelser som kan efterfrågas av
Regionens Teknikförvaltning.

§ 11
Anläggningsarbeten

Alla anläggningar och allt anläggningsarbete inom berört
exploateringsområdet/fastigheten utförs och bekostas av
Exploatören. Anslutning mot den allmänna gatan utförs och
bekostas av Exploatören. Anslutningar till gata och VA ska
anläggas enligt gällande normer i AMA Anläggning med
sektioner samt i övrigt enligt de krav som Regionen ställer.
Regionen ansvar för att allmän gata anläggs enligt detaljplanen i anslutning till den blivande fastighetens västra
långsida och att allmänt VA anläggs för att ansluta exploateringsområdet/fastigheten. Regionen kommer i första
hand att anlägga lokal/industrigatan samt maximalt två in/utfarter mot fastighetsgräns. Regionen förbinder sig att
allmän gata av redovisad omfattning ska vara anlagd
senast 1 juli 2018 såvida inte försening uppstår p g a omständighet som ligger utanför Regionens kontroll eller av
skäl som Regionen inte har kunnat förutse. Exploatören
erlägger ingen gatukostnadsersättning.
Regionen utför och anvisar förbindelsepunkt för VA vid
fastighetsgräns. Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av VA-ledningar inom exploateringsområdet/den blivande fastigheten fram till anvisad förbindelsepunkt. VA-ledningarna skall dimensioneras och utföras
enligt VA-huvudmannens, Region Gotlands, anvisningar.
Exploatören svarar för att med en godkänd lösning omhänderta dag- och dräneringsvattnet så att berört område/
fastigheten och bebyggelsen blir tillfredsställande avvattnat
och att dagvattnet avleds, fördröjs och ansluts till regionens
dagvattenledningsnät alt. ett helt eget lokalt omhändertagande som ska godkännas av Regionen.

§ 12
Programhandlingar

Före projektering o dyl av anläggningsarbeten ska Exploatören stämma av de krav och normer som ska gälla för
anslutning av gata, VA-nät och dagvatten. Avstämningen
för precisering av de krav och normer som ska gälla sker
med Regionen och dess Teknikförvaltning, Projektavdelningen. Inför projektering av anslutning av VA, dagvatten
och gata ansvarar Exploatören för att inhämta nödvändiga
krav samt teknisk data, exempelvis höjduppgifter.
Handlingar avseende de anläggningar som enligt §§ 10-11
ska utföras av Exploatören ska upprättas av densamme.
Ett exemplar av dessa handlingar ska Exploatören skicka
till Regionen och dess Teknikförvaltning, Projektavdelningen, för granskning så snart de är slutgiltigt upprättade.
Alla arbetsritningar ska vara granskade och godkända av
Regionen innan anläggningsarbetet påbörjas i de fall det är
fråga om åtgärder som ansluter till eller direkt berör allmänna anläggningar. Regionen ska ha 10 arbetsdagar för
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att granska handlingarna. Under projekteringsarbetet ska
samråd ske med Teknikförvaltningen för att uppnå
samordning av anläggningsarbetena.
Det åligger Exploatören att även samråda med andra
såsom Gotlands Energi AB angående framdragande av
erforderliga elektriska ledningar och ev. fjärrvärme samt
Telia, fiberförening/operatör m fl. ledningshavare.

§ 13
Kontroll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som
exploatören ska utföra enligt §§ 10-11 i de fall det är fråga
om åtgärder som ansluter till eller direkt berör allmänna
anläggningar. Övrig kontroll av etableringen sker inom
ramen för bygglov- och miljöprövning o dyl.
Regionen äger rätt att gentemot Exploatören utöva den
kontroll över anläggningsarbetena avseende VA-, dagvatten och gatuanslutningen som enligt Byggandets
Kontraktkommittés allmänna bestämmelser tillkommer
beställaren.
Sedan anläggningsarbetena färdigställts i sådan omfattning att de av Regionen kan godkännas för besiktning,
ska de av Exploatören anmälas för slutbesiktning, varom
Regionen har att bestämma. Slutbesiktning ska utföras av
en av Exploatören utsedd besiktningsman. De brister och
fel som tagits upp i utlåtande i samband med slut- och
garantibesiktning eller som uppkommer under garantitiden ska Exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För garantibesiktning ska gälla motsvarande bestämmelser som för
slutbesiktning. I de fall Exploatören inte fullgör de arbeten
som det åligger densamme att ombesörja enligt §§ 10-11,
äger Regionen rätt att utföra vad som brister, varvid
Exploatören ska svara för åtgärdskostnaderna samt de
merkostnader som Regionen härigenom åsamkas.

§ 14
Säkerhet

§ 15
Upplagsplats,
vegetation,
avgränsning

Berört område/fastighet ska exploateras för bryggeri- och
destilleriverksamhet. Genom Exploatörens försorg ska
exploateringsområdet/fastigheten omvandlas till ett väl
fungerande område för verksamhetens bedrivande. I
normalfallet ska Exploatören för skyldigheter enligt motsvarande avtal ställa säkerhet i en omfattning som Regionen
skäligen kan godkänna för i första hand anläggande av
infrastruktur o dyl. av allmän karaktär för exploateringsområdet/fastigheten. I detta fall ska inga sådana anläggningar
byggas som avses och genomförandet bygger på ett utförande i ett sammanhang för att uppnå nödvändig funktionalitet. Av det skälet bedöms inget behov av säkerhet.
Exploatören äger inte rätt att nyttja regionens mark utanför
exploateringsområdet för etablering, upplag eller annat
ändamål i samband med områdets bebyggande. Mark
utanför exploateringsområdet/den blivande fastigheten får
inte heller användas som parkeringsplats av anställda hos
exploatören eller av denne anlitad entreprenör. I det fallet att
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det uppkommer ett behov för Exploatören att använda intilliggande mark ska särskilt avtal tecknas som reglerar
användandet och ersättningen för upplåtelsen innan marken
tas i anspråk.
I det fallet att anledning/behov finns att skydda befintlig
vegetation i anslutning till fastigheten, företrädesvis mot
området som enligt detaljplanen ska innefatta område för
GC-väg, ska särskild överenskommelse avseende skydd av
vegetation träffas. För träd som skadats eller fällts utan
regionens medgivande utgår vite med TIOTUSEN (10 000:-)
KRONOR per träd. Vid skada på mark som angetts skyddsvärd i anslutning till exploateringsområdet utgår vite med
FEMTUSEN KRONOR (5 000 kr/m²) per kvadratmeter.
Innan markarbetena påbörjas inom den blivande fastigheten ska en preliminär utstakning av fastigheten ske om
fastighetsbildning inte har skett.

§ 16
Tidplan

§ 17
Kontaktorgan

§ 18
Ersättningar
och tillstånd

§ 19
Garanterad
byggrätt

På begäran från Regionen ska exploatören upprätta en tidplan för arbetenas bedrivande. Regionen åtar sig att, efter
gjord anslutningsanmälan och överenskommelse med
Exploatören, upprätta förbindelsepunkter för ren-, spill- och
dagvatten, företrädesvis i fastighetsgräns.
Regionens kontaktorgan, utsedd av Regionstyrelseförvaltningen såsom ansvarig för genomförandet av regionens
exploateringsverksamhet, är i detta fall Projektavdelningen
vid Teknikförvaltningen. Regionen redovisar för Exploatören
kontaktpersoner för berörda sakområden för exploateringens genomförande.
Anslutnings- och brukningsavgifter för VA utgår i enlighet
med den vid avropstillfället gällande VA-taxan för Region
Gotland. Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd, vad det än må vara, exempelvis bygglov,
miljötillstånd för verksamheten och för uppvärmning med
biogas m m ansöks och bekostas av Exploatören.
Även om Regionen inte för tillfället avser att förändra/göra
ny detaljplan för området bör följande uppmärksammas.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägare en
garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet
med detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägaren har ingen
garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov.
Med anledning av att exploateringsavtalet är kopplat till en
lagakraftvunna detaljplan upphör avtalet att gälla i de delar
som omfattas av en ev. ändring eller ett upphävande.
Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven
byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller övriga
nedlagda kostnader för de delar som då ännu inte har
exploaterats.
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Exploatören får inte överlåta det här avtalet till annan än
helägt dotterbolag eller koncernmoderbolaget utan
Regionens godkännande. Om överlåtelse ändå sker har
Regionen rätt att av Exploatören kräva de merkostnader
och förluster som Regionen åsamkas vid ett genomförande i enlighet med det här avtalet och detaljplanen.
Vid överlåtelse av fastigheten är exploatören och framtida
nya ägare till fastigheten skyldiga att upplysa ny ägare om
åtagandena i detta avtal. Upplysningen skall fullgöras
genom att bestyrkt kopia av denna handling ska ha överlämnats till den nya ägaren vilken ska kvitteras av densamma.

§ 21
Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska
avgöras av svensk domstol.

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

/

2017

För Gotlands Bryggeri AB

……………………………………
Visby den

………………………………….

/ 2017

För Region Gotland

……………………………………
Björn Jansson

………………………………….
Peter Lindvall

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/455
15 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Kolgården 12 – tilldelningsbeslut i markanvisningstävling
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

tilldela fastigheten Kolgården 12 till Österled Fastighets AB som ett resultat
av genomförd markanvisningstävling

-

ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen
med ett markanvisningsavtal med exploatören, till villkor och pris redovisade
i inlämnat förslag.

Sammanfattning

Som ett led i utvecklingen av det tidigare regementsområde A7 har en
markanvisningstävling genomförts. Det aktuella området utgörs av fastigheten Visby
Kolgården 12 och är belägen inom detaljplanen för Kolgården, antagen 2009-06-15
och omfattar 1149 kvm samt en byggrätt om ca 830 kvm BTA.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/455

Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med berörda förvaltningar genomfört en
markanvisningstävling med följande inriktning:
•

Lägenheter i hyresrättsform

•

1-2 rum och kök

•

Byggnader i max tre våningar

•

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten

•

En sänkning av gällande P-norm kan ske, t ex i kombination med bilpool

En arbetsgrupp bestående av deltagare från samhällsbyggnads- och
teknikförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen har arbetat med uppdraget att
genomföra markanvisningstävlingen. Tävlingen annonserades 21 december 2016 och
sista dag för att lämna in förslag var 15 mars 2017. Totalt har förslag från tre olika
förslagslämnare inkommit (bilaga 2-4):
A. HemseHem AB
B. PMG Holding
C. Österleds Fastighets AB
Utvärdering av inkomna förslag har skett utifrån tre huvudkriterier vilka viktats lika
högt:
-

Gestaltning
Hållbarhet
Pris

1/3
1/3
1/3

Utvärderingsgrupper har därefter arbetat med att granska förslagen. I vissa fall har
kompletteringar begärts in. Utvärderingen har resulterat i följande poängsättning och
rangordning:
Utvärderingskriterier

Viktning

HemseHem

PMG

Österled

(poäng)

(poäng)

(poäng)

Gestaltning

1/3

4,0

1,7

3,3

Hållbarhet

1/3

2,8

3,5

3,4

Pris

1/3

1

5

4

7,8

10,2

10,7

3

2

1

Summa
Rangordning
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/455

I tävlingsförutsättningarna angavs inget minimipris som förslagsställarna hade att
förhålla sig till. Följande pris lämnades av respektive budgivare (kr/kvm BTA):
Intervall
< 2000
2001 - 2400
2401 - 2800
2801 - 3200
>3200

Betyg
1
2
3
4
5

HemseHem

PMG

Österled

1600

4849

3050

Bedömning

Arbetsgruppen har bedömt att alla de tre inkomna förslagen har goda kvaliteter.
Sammantaget får Österled Fastighets AB högst poäng och arbetsgruppen förordar att
förslagsställaren utses som vinnare och erbjuds möjlighet att teckna ett
markanvisningsavtal för Kolgården 12.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att erbjuda
Österleds Fastighets AB att teckna markanvisningsavtal avseende utveckling av
fastigheten Kolgården 12. Avtalet ska baseras på inlämnat förslag och pris.
Regionstyrelseförvaltningen ska återkomma till regionstyrelsen med förslag till
markanvisningsavtal för beslut.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Tävlingsprospekt Kolgården 12
Bilaga 2. Hemsehems förslag
Bilaga 3. PMGs förslag
Bilaga 4. Österleds förslag

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Region Gotland bjuder in till markanvisning för bostäder på fastigheten
Visby Kolgården 12 (inre A7-området)

Projektbeskrivning december 2016
Vision och mål
A7-området ska vara en modern och attraktiv
boendemiljö med närhet till såväl natur som till
stadslivet i centrala Visby. Det finns grönområden med goda möjligheter till rekreation och
avkoppling. En miljö som lyfter fram cykeltrafik
och gångstråk. Ett område med god tillgänglighet.
Området blir en del i en levande stadsdel med
närhet till den service, kultur och nöjen som
Östercentrum och Visby innerstad erbjuder.
Men även närhet till arbetsplatser. Fastigheten
är centralt belägen i Visbys östra del, inom A7området, en knapp kilometer från Österport.
I närområdet finns verksamheter, skolor och
bostäder.
Aktuellt område är en mindre fastighet inom
kvarteret Kolgården. Enligt gällande detaljplan
är fastigheten möjlig att bebygga med bostäder, kontor och vård. Eftersom efterfrågan på
byggbar mark och bostäder är stor erbjuder Region Gotland marken för byggande av bostäder
i form av små hyresrättslägenheter.
Markanvisningen vänder sig till exploatörer,
i samarbete med arkitekter, och syftar till att
få fram förslag på hur området kan bebyggas
med små hyresrätter.

Vy över området från Allégatan och västerut. Foto och copyright: Gunnar Britse, Windpowerphotos 2016-09-27

Teknik- och Samhällsbyggnadsförvaltningarna
Postadress: SE- 621 81 VISBY
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 VISBY
Tfn: + 46 (0) 498-269000 vxl
Webbplats: www.gotland.se

Områdesbeskrivning
I arbetet med detaljplaner inom A7-området är målsättningen, enligt översiktsplanen,
”att småskalighet ska råda i byggnader och parkeringsplatser. Att skapa miljöer där
varje kvarter, varje gård och varje hus får en egen identitet bör eftersträvas”. Med en
blandning av olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar uppnås variationer i åldrar
inom ett område. Tillgängligheten och utformningen av bostäderna och områdena ska
vara sådan att kvarboende är möjlig i stor del av livets olika skeden.
Nya byggnader ska länkas ihop med den byggda staden. Bebyggelsen får gärna prägla
vår tids arkitektur men ta stöd i kringliggande bebyggelse.
Området anvisas för byggande av små hyresrätter, 1-2 rum och kök, då efterfrågan på
sådana är stor.
Då det råder brist på hyresrätter med rimliga hyror har regeringen beslutat om förordning som ska ge stöd åt byggande av hyresrätter och studentbostäder. SFS-nummer
2016:881 om statligt investeringsstöd för hyresrätter och bostäder för studerande. Låga
boendekostnader är ett utvärderingskriterium.
För området gäller detaljplan för Kolgården m.fl. antagen 2009-06-15. Fastigheten omfattar 1148 kvm och får enligt detaljplanen bebyggas med ca 830 kvm BTA.
Nya byggnaders utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse. Enligt detaljplanen
kan fastigheten bebyggas med bostäder i upp till tre våningar, med en högsta taknockshöjd på 13.0 meter. Fasader ska vara puts eller putsliknande material, trä eller tegel
och taken ska vara tegel eller plåt. Det bör finnas en strävan i projektering och samordning för att minimera antalet takkomponenter, såsom ventilationshuvar, bryggor, stegar
m m.
Materialen ska vara återvinningsbara.
Parkeringsplatser ska lösas inom den egna fastigheten enligt parkeringsriktlinjer.
Laddningsstolpar för elbilar bör finnas. Om exploatören tecknar avtal om bilpool kan
parkeringstalet sänkas.

Utdrag ur detaljplan för Visby kv Kolgården m fl, laga kraft 17 juli 2009

Utrymme och ytor för cykelparkering ska framgå av inlämnat material.

Angränsande områden

Angöring sker från Kolgårdsgatan.

Kvarteret Kolgården är bebyggt med kedjehus och flerbostadshus. Även verksamhet i
form av vård finns inom kvarteret.

Tidplan
Förslag med prisuppgift ska lämnas in till Region Gotland senast 28 februari 2017.
Regionstyrelsen fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal i april 2017.
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Beskrivning av planområdet

Arkeologi
En särskild utredning gjordes 2006. Den visade inget behov av särskild undersökning
anses föreligga för området vid Kolgården.
Miljökonsekvenser
En översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 1994-11-01 har gjorts i samband med den fördjupade översiktsplanen för A7-fältet (Antagen av KF 1996-02-12).
Region Gotland bedömer att MKBn till största delen är aktuell varför en ny miljöbedömning med MKB inte har gjorts eller behövs.

Kedjehus och flerbostadshus i kv Kolgården

Geoteknik
En översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning gjordes i september 2005. För
grundläggningen gäller generellt att organisk ytjord och lösare fyllning schaktats bort.
Grundläggning bedöms genomgående då kunna utföras på konventionellt sätt med hel
kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor på fyllningsjord direkt på morän
eller på nytillförd fyllningsjord på frostfri nivå.

Flerbostadshus i kv Mullvaden, väster om Havdervägen

Miljöinventering
En översiktlig historisk inventering har utförts avseende bedriven militärverksamhet.
Samtliga analyserade organiska och oorganiska ämnen understiger halter för känslig
markanvändning. I samband med exploatering av det aktuella området skall beaktas
att det bedrivits militär verksamhet inom området.
Innan bygglov ges ska kompletterande miljöteknisk undersökning göras där nya byggnader ska placeras.
Flerbostadshus i kv Kolgården

Markradon
En översiktlig markradonundersökning har gjorts på angränsande område i söder.
Där framkom att huvuddelen av marken består av normalradonmark men att det kan
finnas mindre ytor där marken klassificeras som högradonmark. De förhöjda värdena
härrör sig troligen från fyllningsjord.
En planbestämmelse anger att grundläggning ska ske radonskyddat.

Flerbostadshus längs Havdervägen

Friytor och rekreation
Tillgången på bostadsnära natur ger goda förutsättningar för ett kvalitetsboende och
en bra livsmiljö med plats för lek, promenader, naturupplevelser och avkoppling.
Söder om Artillerigatan finns ett område med användningen ”Park” i gällande detaljplaner. I den fördjupade översiktsplanen ingår detta område som en del av ett större
sammanhängande grönstråk som också är ett värdefullt rekreationsområde. Där finns
också en fotbollsplan och en näridrottsplats samt en liten park med sittplatser.
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Vatten och avlopp
Området kan anslutas till kommunens VA-system.
El och fjärrvärme
Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.
Från miljösynpunkt anses fjärrvärme vara den bästa lösningen i tätbebyggelse. Bebyggelsen ska kopplas till fjärrvärmenätet. Solfångare kan användas som komplementvärme men ska då integreras i arkitekturen.
Miljö
Utemiljön ska inbjuda till utevistelse med planteringar och sittplatser, samt lekplatser.
Parkeringsplatser ska kringplanteras.
Telefoni/Bredband
Elnätsoperatör är Gotlands Energiverk AB (GEAB). För telefoni och bredband hänvisas
till operatörer på marknaden samt eventuell fiberförening/-ar inom Visbyområdet.
Ombesörjes av exploatör.
Hållbarhet
Region Gotland är sedan 1992 en ekokommun. Vid byggande i egen regi har Region
Gotland riktvärden för byggnadernas maximala energiförbrukning. Regionen förbereder också införandet av ett internt krav att nya byggnader ska vara miljöcertifierade av
tredje part alternativt klara motsvarande krav i de fall den aktuella byggnadstypen inte
kan miljöcertifieras. Galvaniserat material eller liknande byggmaterial som kan orsaka
förorenat dagvatten får inte användas. Målsättningen är att ta täten för ett hållbart byggande och hållbar utveckling.

Gång - och cykelväg längs med Havder-vägen

Vid markanvisning välkomnar Region Gotland en helhetssyn på miljöanpassat byggande, gärna miljöprestandahöjande system hos byggherren, med speciellt fokus inom
områdena energiförbrukning, materialval, innemiljö och biologisk mångfald.
Byggherren ska så långt det är möjligt omhänderta dagvatten lokalt inom fastigheten.
Dag- och dräneringsvatten ska så tidigt, snabbt och så långt som möjligt infiltreras och
fördröjas innan det leds vidare till dagvattennätet. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och hårdgjorda ytor.

Området från Havdervägen mot kv Kolgården

-5-

Gång - och cykelväg från Havdervägen mot Allégatan norr om kv Kolgården

Markanvisningsavtal och förvärv
Vilka handlingar vill vi ha?
•
Situationsplan, inkl. utemiljö, angöring och parkering skala 1:500, i dwg- och
pdf-format
•
Byggnadernas yttre gestaltning med färgsättning ska redovisas genom fasadritningar i pdf-format liksom planlösningar
•
Hållbarhets- och kretsloppsredovisning inkl. dagvattenhantering
•
Beräknad energianvändning kWh/m2
•
Redovisning av byggnadernas utförande, materialval och markberedning
•
Kort beskrivning av genomförandet och gestaltningsintentionerna
•
Beräknad byggkostnad kr/kvm BTA och BOA samt beräknad hyresnivå
•
Företagets organisation och kort historik
•
Kontaktperson och firmatecknare
•
Ekonomisk status
•
Tidigare referensobjekt

Markanvisning sker i enlighet med Region Gotlands riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter och ska därmed godkännas av regionstyrelsen. Markanvisningsavtal upprättas med antagen
exploatör.
Avtalet medger bl.a. att antagen exploatör under en tvåårsperiod får en
option att få bygga inom anvisat område under förutsättning att villkoren i
övrigt är uppfyllda. Om exploateringsavtal är tecknat och exploatering har
påbörjats inom nämnda tvåårsperiod träffas avtal om förvärv senast två
år efter regionstyrelsens beslut om markanvisning.

Utvärderingskriterier
•
Pris kr/kvm bruttoarea (BTA)

Anmälan för markanvisning
Markanvisningsförslag lämnas in digitalt genom att bifoga efterfrågade handlingar i ett
e-postmeddelande till monica.tingstrom@gotland.se. I ämnesraden på e-postmeddelandet skall försändelsen märkas ”Markanvisning Kolgården 12”. Maxstorlek per meddelande är 35 Mb. Försändelse kan vid behov delas upp i flera meddelanden.

1/3

•
Gestaltning 		
1/3
Se under rubriken områdesbeskrivning och redovisning samt gällande detaljplan

Prisuppgift
Prisuppgiften i kr/m2 BTA läggs i ett separat förslutet kuvert och skickas in separat,
eftersom förslagen först bedöms utifrån gestaltning och hållbarhet. Prisuppgift ska
skickas per brev märkt ”Prisuppgift Kolgården 12” till:

•
Hållbarhet
1/3
Energianvändning, kretsloppstänkande, materialval, dagvattenhantering,
boendekostnader samt tillgänglighet.

Region Gotland
Teknikförvaltningen
Per Seigerlund, Graip plan 4
621 81 VISBY

Redovisning
Gestaltning:
•
Visa hur bebyggelsen och utemiljön i kvarteret kan bidra till en god helhetsverkan.
•
Tydliggör boendekvaliteter i exempelplanlösningar och eventuella skisser.
•
Redovisa angöring, parkering, återvinning, förråd och tillgänglighet.
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Förfrågningsunderlag:
Förfrågningsunderlaget utgörs av den här projektbeskrivningen samt nedan listade
bilagor som finns att hämta på www.gotland.se/bygga,bo och miljö/aktuellt - markanvisning

Sista dag för inlämning av förslag för
markanvisning, kl 24:00, (såväl digitalt som analogt)
Beslut om antagande i regionstyrelsen

Frågor om markanvisningen ställs till Monica Tingström och Per Seigerlund, e-postadress och telefonnummer se ovan.

- Detaljplanekarta
- Detaljplanebeskrivning
- Underlagskarta i dwg-format
- Förslag på markanvisnings- och exploateringsavtal.

Utvärdering
Utvärderingen kommer att ske i olika kompetensspecifika grupper innehållande representanter från såväl regionens ledningskontor som teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna.

Underlagsmaterial i pappersformat kan beställas hos:
Monica Tingström, tfn 0498-269169, monica.tingstrom@gotland.se
eller
Per Seigerlund, tfn 0498-26-269261, per.seigerlund@gotland.se
Tidplan markanvisning
Utskick av förutsättningar för markanvisningen
Sista dag för frågor

15 mars 2017
28 april 2017

Sekretess
I och med att det är ett anbudsförfarande hanteras samtliga förslag med sekretess
fram till det att beslut fattas i regionstyrelsen.

Välkomna med era förslag!

21 december 2016
1 februari 2017

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, Region Gotland

Området från sydväst
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OKIDOK I ARK ITE K TE R

KOLGÅRDEN 12

IDÉ

I vår vision av Kolgården 12 kombineras
ett modernt arkitektoniskt grepp med
kvalitativa bostäder vars detaljer har en tydlig
förankring i den lokala byggnadstraditionen.
Den gotländska ladan, kalkputsfasaden och
korsvirkesgaveln, har alla varit ledord genom
processen. Vi har tillvaratagit och förstärkt
de befintliga gröna kvalitéerna i området
och integrerat dessa med våra bostäder. De
befintliga naturvärdena tillsammans med
vårat tillägg kommer ha goda förutsättningar
att skapa en trygg och bra boendemiljö i det
nya A7-området.
BOENDET
Förslaget innebär en smal lamell i två och ett
halvt plan med ett brant sluttande sadeltak.
Huset består av sammanlagt tolv lägenheter,
samtliga genomgående på 2 rok respektive
2,5 rok. Bostäderna nås via en genomtänkt
entrébalkongslösning i söder som erbjuder

samtliga lägenheter en kvalitativ uteplats med
ljus och grönska. Andra våningen innehåller
loftlägenheter med 2,5 rok, där vardagsrum och
kök har en extra takhöjd upp till nock. De sociala
ytorna är placerade mot entrébalkongen i söder
och en kärna i mitten bestående av badrum och
förråd avgränsar sovrummet i norr. Varje lägenhet
får en djup fönsternisch mot entrébalkongen i
syd, denna kan fungera som en sittbänk, hylla
eller odlingsyta och ger byggnaden en stark
karaktär.

Här finns även extra cykelparkeringar för de
boende. Tanken är att man rör sig på hårdgjorda
ytor av kalkstensplattor längs med huset. Vid
husets entrésida finns ytor av vitt grus som
bidrar till en variation i landskapet samtidigt som
det reflekterar ljus. Murgröna och andra växter
klättrar längs med räcken och gavelfasader och
förstärker på så sätt sambandet mellan hus och
trädgård.
Gotlänsk lada

TRÄDGÅRDEN
Bostäderna angörs från Kolgårdsgatan där både
bilparkering med elstolpe samt cykelparkering
finns placerade. Framför huvudbyggnaden i
anslutning mot gatan finns en mindre byggnad
innehållande miljörum samt barnvagnsförråd.
På den nordvästra delen av tomten är husets
gemensamma trädgård, med vegetation inspirerad
och hämtad från den gotländska ängen.
Gotländskt lanskap

KOLGÅRDEN 12
MARKANVISNING

2017-03-15

Kalkputs

Korsvirkesfasad

SITUATIONSPLAN

M

5

M

3
3.

6.

M

5
2.
1.

7.

M
M

2

5.

1
4.

M

4

1. ENTRÉBALKONG
2. ENTRÉ MILJÖRUM
3. ENTRÉ BARNVAGNFRD
4. BILPARKERING 8 ST
5. CYKEL-P 10 ST
6. CYKEL-P 14 ST
7. PLATS FÖR EV. FRAMTIDA HISSLÖSNING
MARK
M1
M2
M3
M4
M5

KOLGÅRDEN 12
MARKANVISNING

2017-03-15

KALKSTENSPLATTOR
VITT SMÅGRUS
GRÄSÄNG
ASFALT
KALKSTENSMUR

ENTRÉPLAN

KOLGÅRDEN 12
MARKANVISNING

2017-03-15

PLAN 1

KOLGÅRDEN 12
MARKANVISNING

2017-03-15

PLAN 2

KOLGÅRDEN 12
MARKANVISNING

2017-03-15

SEKTION

YTSAMMANSTÄLLNING
Entréplan
Plan 1
Plan 2

BOA
300 m2
300 m2
114 m2

BTA
344 m2
344 m2
139 m2

TOTAL:

714 m2

827 m2

ANTAL LÄGENHETER
Entréplan
Plan 1&2

KOLGÅRDEN 12
MARKANVISNING

2017-03-15

2 rok
6 st

2,5 rok
6 st

GESTALTNING

FASAD OCH MATERIALITET
Gavlarna på huset har ett ytskikt av kalkputs
i ljusgrå nyans. Utanpå fasaden spänns ett
vajersystem i ett rutnätsmönster, på detta
kommer den gotländska landskapsblomman
murgröna klättra. De längsgående fasaderna mot
norr och syd består av en grov lockläcktpanel i
grön kulör, denna panel fortsätter upp på taket
på båsa sidor. Fönster i träfasaden får en djup
exteriör smyg som skapar ett fint skuggspel i
fasaden. Dörrar och fönsterkarmar får en grön
kulör lik fasad.
Entrébalkongen bärs upp av träpelare, räcket
vid trappa och på plan 2 kommer vara vitt
Gunnebostängsel, även längs med detta klättrar
murgrönan. Komplementbyggnaden kommer
även den få en lockläcktpanel i grönt, detta för att
få ett väl sammanhållet kvarter.

lägenhetsavskiljande väggar i betong, övriga
ytterväggar kommer vara utfackningsväggar med
plåtreglar. Entréplan blir betongplatta på mark
och de övre bjälklagen blir filigran med pågjuten
betong.
LANDSKAP
Marken kring huset kommer till största delen
bestå av grön äng. Lägenheterna på entréplan
får en egen uteplats med trall. I norr längs
med tomtgränsen kommer en låg mur i
kalksten skilja allmänningen från bostäderna.
Kalkstensplattor och grus anläggs på den södra
delen av tomten mot Kolgårdsgatan. Två barrträd
planteras på tomten, ett i syd och ett i norr vid
cykelparkeringen. Parkeringsplatserna får en
asfaltsbeläggning lik gatan. Cykelparkeringen
anläggs längs med en låg kalkstensmur som
fungerar som en sittyta för de boende.

Grön kulör

Vajersystem

Entrébalkong med träinslag

Lockläcktpanel fasad och tak

Grov fönstersmyg

Kalkstensplattor och vitt grus

STOMME/SYSTEM
Stommen kommer bestå av gavelväggar och
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FASADER
TAK OCH FASAD I GROV LOCKLÄCKTPANEL, KULÖR GRÖN.

FASAD MOT VÄST

FASAD MOT SYD

FASAD I GRÅVIT KALKPUTS MED UTANPÅLIGGANDE VAJERSYSTEM FÖR VEGETATION.

FÖNSTER MED DJUP SMYG I KULÖR LIK FASAD.
FÖNSTER I KULÖR LIK FASAD.

GROV LOCKLÄCKTPANEL,
KULÖR GRÖN.

TAK OCH FASAD I GROV LOCKLÄCKTPANEL, KULÖR GRÖN.

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT NORR

FASAD I GRÅVIT KALKPUTS
MED UTANPÅLIGGANDE VAJERSYSTEM
FÖR VEGETATION.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRR MED DJUP SMYG I
KULÖR LIK FASAD.
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FASADILLUSTRATION

FASAD MOT SYD
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FASADILLUSTRATION

FASAD MOT NORR
FASAD MOT NORR
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FASADILLUSTRATION

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT ÖST
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FÖRSLAG TILL BOSTADSBEBYGGELSE VISBY
KOLGÅRDEN 12

Visby Kolgården 12

Region Gotland
Bilaga till ansökan om markanvisning
Sida 1 av 22

VISBY KOLGÅRDEN 12

VISBY KOLGÅRDEN 12

Gestaltning
Husen byggs i 3 våningar med yteffektiva smålägenheter
som kommer rikta sig till i första hand ungdomar och studenter.
Passar dock lika bra till pensionären eller paret som skaffar sitt
första gemensamma boende.
Miljön har påverkat vilka material vi valt och jobba med och då
blev trästomme med träpanel fasad vårt naturliga val.
Husen kommer att få en röd fasad med gråtoner i fönster, dörrar,
plåtdetaljer och tak.
Även cykelförråd och sopbod kommer anpassas i grå ton.

Alla lägenheter får fönster i minst 2 fasader och därmed en
väldig ljus o trevlig inomhusmiljö som i kombination med
trähusbyggnadens naturliga känsla kommer skapa trivsel.
Taken kommer att utföras med släta taktegel och alla
ventilationshuvar mm kommer att utföras i fasad i möjligaste
mån för att hålla takytorna fria.

Sida 2 av 22
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Parkering

Angöring sker från
kolgårdsgatan.

10 st bilplatser inkl
plats för bilpool.
Laddstolpar för elbilar
kommer att finnas

1 st bilplats för
rörelsehindrade
Sida 3 av 22
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Cyklar

Laddplats för elcyklar
under tak.

Inhängnat område för
cykelparkering.

Sida 4 av 22
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Tak
Utföres med släta betongpannor.
Solceller monteras för bidraga med el
till laddning av elcyklar och elbilar.

All plåt i Zinkgrå färg

PL 60 Zinkgrå | Zinc grey
RAL 7038
NCS S2502-B

Sida 5 av 22
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Stomme / Fasad

Det naturliga sättet att bygga bostäder
Huset baseras på byggkomponenter i KL-trä
med allt ifrån ytterväggar, lägenhetsskiljande väggar,
bjälklag samt innerväggar.

Fasad med limträpanel

PL 60 Zinkgrå | Zinc grey
RAL 7038
NCS S2502-B

All plåt i Zinkgrå färg

S 2570-Y70R
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Miljö

Svart på vitt om träets fördelar
För oss på Martinsons är oberoende forskning viktigt. Det utvecklar
både oss som företag, branschen
som sådan och i förlängningen även samhället. Dessutom ger det
oss möjligheten att faktiskt
visa i svart på vitt vilka fördelarna med trä som byggnadsmaterial är.
Carbon footprints för stomme för flerfamiljshus Tyréns är Sveriges
ledande konsultföretag inom
samhällsbyggande. De har gjort en jämförande analys, en så kallad
LCA, av stommarna till två 13våningshus där den ena stommen är i trä och den andra i betong.
Och resultatet är kanske inte förvånande
men ändå viktigt att lyfta fram.
• Trästommens material ger en klimatpåverkan på 400 ton CO2
ekvivalenter.
• Betongstommen ger en klimatpåverkan på 900 ton CO2
ekvivalenter.
• Det är vid tillverkningen av materialet som största delen av
klimatpåverkan sker.

Text och bild från martinssons
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Stomme / Fasad
Ljud
Inbyggda ljudspärrar ger en behaglig ljudmiljö. De färdiga stommarna
uppfyller ljudklass B genom väl genomarbetade lösningar i alla
komponenter och knutpunkter.
Brand
Konstruktioner med byggdelar i KL-trä har bra brandmotstånd, tack
vare att träet behåller sina normala egenskaper bakom kolskiktet och
förkolningszonen under brand. Inbränningshastigheten är långsam,
vilket innebär högt brandmotstånd i både bärande och avskiljande
konstruktioner. Konstruktioner med byggdelar i KL-trä från Martinsons
tillverkas med en brandklass ända upp till REI90.
Tysta levnadsmiljöer
Den höga klassen på ljudreduktion är standard. Husen
brukar berömmas för både sin behagliga ljudnivå och den
naturliga känsla som skapas i trähus.
Framtidssäkert.
Tack vare miljöfördelarna är en ökad användning av trä viktigt för
framtidens hållbara samhälle. Till skillnad från material som
tillverkas av fossila resurser lämnar trä inte heller outplånliga spår
efter sig i naturen. Istället för kalkbrott skapar skogsavverkningen
förutsättningar för ny, växande skog som binder koldioxid.
Energisnålt och klimatneutralt.
Träförädling har en långt mer energisnål produktion än andra
material och redan här hamnar exempelvis betong långt efter
trä. Och det är ett försprång som trä sedan behåller under hela
byggnadens livslängd. Produkter av trä binder nämligen
koldioxid under hela sin livslängd och restprodukterna från
tillverkningen blir till biobränsle.
Sida 8 av 22
Text och bild från martinssons
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Dagvatten

Dagvattenmagasin / fördröjning
placeras under parkering och
kommer även kunna användas
för bevattning.
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Referenser / kontakt

Genomförda & pågående projekt & förvaltningsobjekt av ägarna bakom PMG Holding AB
Kv Rekylen 24 uppförande av 24 st smålägenheter, inflytt beräknad Juni 2018.
Tofta Smågårde 1:132 uppförande av 14 st fritidshus, inflytt Juni 2017.
Kannan 2 färdigställande av 7 st lgh och en butikslokal.
Stopet 3 färdigställande av 13 st lägenheter och två butikslokaler
Senapen 6 färdigställande av 5 st lägenheter.
Ägarna förvaltar även ett antal fastigheter i både Visby och Stockholm.

PMG Holding Gotland AB
Box 1433
621 25 Visby
Org nr 559071-0751
Kontaktperson
Per Möllerfors 0705-287080

Sida 10 av 22
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Areor / Ekonomi

Lägenhetsfördelning
18 st 1 rok med egen sovdel, lgh förråd ingår på resp våningsplan.
BTA
Lägenheter inkl lgh förråd 789,6 m²
Övriga ytor 40,3 m²
Totalt 829,9 m²
BOA
Lägenheter inkl lgh förråd 680,4 m²
Beräknad byggkostnad
Ca 22-24 tkr / m² BTA
Beräknad hyresnivå
Ca 1795:- / m² BOA

Sida 11 av 22
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Fakta / energi
Fönster
3 glas isolerglas för att uppnå bästa ljud och energilösningar.
Lgh dörrar
Utföres med säkerhetsdörrar och med höga krav på energi och ljud.

Solceller
Kommer monteras för att bidra med el till bla laddstolpar för cyklar och bilar.
Bilpool
Exploatören avser teckna avtal om bilpool.
Dagvatten
Uppsamling / fördröjning av dagvatten kommer att ske från takytor samt övriga
hårdgjorda ytor.
Ventilation
Mekanisk till och frånluft i respektive lgh med återvinning.
Uppvärmning
Fastigheten kommer anslutas till fjärrvärme.
Sophantering
Sker i separat hus intill parkering där det även blir lätt åtkomligt för sophämtning.
Energianvändning
Beräknad till max 50 kWh / m², målsättning är dock att sänka detta ytterligare

Sida 12 av 22
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MARKANVISNING
Situationsplan
Visby Kolgården 12
Nybyggnad lägenheter.
A:01
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PERSPEKTIV FRÅN HAVDERVÄGEN

MARKANVISNINGSTÄVLING - KOLGÅRDEN 12 - VISBY

IDÉ

HÅLLBARHET

Ambitionen är att skapa känslan av ett litet omhändertaget kvarter. Ett kvarter med många mindre
OlJHQKHWHUVRPYlQGHUVLJPRWHQW\GOLJOLWHQJU|QJnUG0nOJUXSSHQI|UERHQGHWlUVWXGHQWHU

Arkitektonisk hållbarhet

PLATSEN
Tomten ligger som en länk mellan det nya och det gamla i området.
+|UQOlJHWJ|UDWWGHWNlQQVH[WUDYLNWLJWDWWW\GOLJWJHVWDOWDVDPWOLJDI\UDVLGRUDYNYDUWHUHW
'HWKDUYDULWYLNWLJWDWWYHUNOLJHQI|UV|NDXWQ\WWMDSODWVHQWRPWHQPD[LPDOWRFKVNDSDOLWHLQWHQVLWHW

GESTALTNING
Det nya kvarteret får en egen identitet men använder sig samtidigt av klassiska volymer i tre våQLQJDUPHGVDGHOWDN%\JJQDGHUQDlUSXWVDGHRFKWDNHWDYSOnW0RWJnUGVVLGDQ¿QQVVROFHOOHU
solpaneler på taket.
0RW+DYGHUYlJHQKDUNYDUWHUHWHQVWUDPDUHJHVWDOWQLQJLNRQVWUDVWLOOGHQPMXNDUHRFKJU|QDJnUGVsidan. Skillnaden är en viktig boendekvalité – att skapa gradvisa övergångar mellan staden och
bostaden.
*nUGHQUDPDVLQDYHWWJHPHQVDPWJUHHQKRXVHVDPWDYYl[WYlJJRFKVSDOMpHU

BOSTADEN
Samtliga lägenheterna nås via entréterrasser från kvarterets insida. Lägenheterna är alla genomgående vilket är en stor kvalité.
Eftersom ”festen” alltid är i köket har hänsyn tagits till detta i utformningen av planlösningarna till
OlJHQKHWHUQDRFKOLWHH[WUD\WDlQQ|GYlQGLJWKDUDGGHUDWVMXVWGlU
Förslagets parkeringslösning bygger på studentlägenheter. Skulle det visa sig att andra hyresgäster
skulle vara aktuella kan servitut upplåtas på grannfastigheten för dessa (samma fastighetsägare).

KOLGÅRDEN 12 TÄVLINGSFÖRSLAG 170315

Enkla traditionella volymer i den mindre skalan ger eviga värden. Tack vare anspråkslösa byggnadsformer ges möjlighet till mer påkostade materialval som är en naturlig del i ett långsiktigt hållbarhetsWlQN3URMHNWHWInUHQ¿QQHGWRQDGIlUJVlWWQLQJVRPnWHU¿QQVLGHQJRWOlQGVNDPLOM|Q

Ekologisk hållbarhet
Gestaltning med sadeltak skapar goda förutsättningar att placera solceller och solpanlerpå gårdssidan. Teknikutrustning döljs då från gatan och höjer kvalitén på kvarteret, både
gestaltningsmässigt men även ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
3nWRPWHQSODFHUDVnWHUYLQQLQJVKXVI|UVRSVRUWHULQJHQOLJW5HJLRQ*RWODQGVNUDYVSHFL¿NDWLRQ0LQVW
VNDOOP|MOLJKHW¿QQDVDWWVRUWHUDIUDNWLRQHUVRPEUlQQEDUDVRSRUNRPSRVWSDSSHUSODVWWLGQLQJDU
metall, färgat- och ofärgat glas.
(Q JU|Q JnUG VNDSDV +lU ¿QQV JHPHQVDPW Yl[WKXV Yl[WYlJJ VSDOMpHU RFK P|MOLJKHW WLOO HJHQ
odling.
Dagvatten hanteras via takavvattningssystemet till små öppna kanaler i marknivån. Från gatan
läggs de hårdgjorda ytorna med fall mot kanalerna. Som tröghetsmekanism rinner vattnet primärt
till en lågpunkt där systemet, vid hög belastning, ges tid att fyllas upp och fortsätter sedan via
HQFLUNXODWLRQVSXPSnWHUWLOOV\VWHPHWVK|JSXQNW9LGH[WUHPEHODVWQLQJ¿QQVSnXWYDOGDSODWVHU
breddavlopp som fördelar vattnets spridning till mindre fördröjningsmagasin. Denna lekfulla och
innovativa lösning bidrar till ett harmoniskt, trivsamt och karaktärsskapande element i utemiljön.
Byggda referenser används idag i Sverige.
%\JJQDGHUQDlUWlQNWDVRPOnJHQHUJLKXV NZKPð VDPWXSSI\OODPLOM|NODVVL¿FHULQJHQ
miljöbyggnad silver.
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LÄGENHETSSAMMANSTÄLLNING
1 ROK 31 KVM/ST

ANTAL: 18 ST

PARKERINGSPLATSER
PARKERING GATA

ANTAL: 5 ST
ANTAL: 6 ST

P-TAL: 11/18 = 0,61 + BILPOOL + EV. SERVITUT PÅ
GRANNFASTIGHETEN, SAMMA ÄGARE.
TOTAL BOA: 560 m²
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BTA BOSTÄDER: 670 m²
TOTAL BTA: 860 m²
VIND STORA HUSET: LÄGENHETSFÖRRÅD
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GENOMFÖRANDE

ÄGAR- OCH FÖRVALTNINGSFORM

AFFÄRSIDÈ

LÄGENHETSSAMMANSTÄLLNING & EKONOMI

0HGHUIDUHQKHWDYWLGLJDUHVDPDUEHWHQPHOODQDUNLWHNWRFKEHVWlOODUHKDUSURMHNWPHGVWRUWIRNXV
SnVOXWSURGXNWHQVNYDOLWpWNXQQDWJHQRPI|UDV0HG.Y.ROJnUGHQL9LVE\VRPElVWDH[HPSHOKDU
en stram, stilren men samtidigt rolig och innovativ arkitektur varit ekonomiskt genomförbar. En
arbetskultur som prisats och båda samarbetspartners avser att fortsätta med i framtida projekt.

Fastighetsbolagets affärsidé är att med gotländska samarbetspartners bygga upp ett långsiktigt
fastighetsbestånd på Gotland, både genom förvärv samt nybyggnation.

Det långsiktiga ägandet planeras vara ett nystartat AB inom Österled Fastighets AB. Bolaget har tre
anställda fastighetsskötare och kompetens inom området för att både äga- och förvalta fastigheter.
Dessa 18 st studenlägenheter kommer att förvaltas som hyreslägenheter av ovan nämnda organisation.

Summa BTA:

860 m2

Summa BOA:

560 m2

Österled Fastighets AB med systerbolag och samarbetas partners förvaltar och äger ca 35 000 m2
bostäder och kommersiella fastigheter på Gotland. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde om
ca 300-350 miljoner kronor.

Beräknad byggkostnad kr/m2 BTA:

19.500 kr / m2

Beräknad byggkostnad kr/m2 BOA:

27.000-29.000 kr / m2

3URMHNWVRPH[HPSHOYLV.Y.ROJnUGHQ VW\FNHQVWXGHQWRFKOlJHQKHWHU KDUQ\OLJHQJHQRPI|UWV
L9LVE\.RQFHUQHQKDUHWWQlUDVDPDUEHWHPHG6ZHGEDQNL9LVE\,ERODJHQ¿QQVLGDJVOlJHWWYn
DNWLYDlJDUHVDPWVH[DQVWlOOGDI|UHNRQRPLVNRFKWHNQLVNI|UYDOWQLQJDYIDVWLJKHWHUQD

Uthyrningskostnad studentlägenheter:

1880 kr / m2

FÖRETAGSPRESENTATION

Österled Fastighets AB förvärvades av den nuvarande ägaren Johan Gate 2006 och har sitt säte i
Visby på Gotland.
,NRQFHUQHQ¿QQVHQW\GOLJPLOM|SUR¿OHULQJGlUlJDQGHDYHNRORJLVNWMRUGEUXNVDPWYLQGNUDIW WYn
kraftverk på södra Gotland) verkar i linje med ett ekologiskt hållbarhetstänk, och samtidigt är en viktig del i uppbyggnaden av beståndet. Bolaget bedriver idag uthyrning av cirka 700 stycken bäddar i
form av vandrarhem och lägenhetshotell.

Österled Fastighets AB
Kontakt: Johan Gate, 070-765 55 29

Kontakt: Andreas Forsberg, 070-656 93 06
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/470
15 maj 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal Fleringe Smiss 1:9, del av. Kvarnen i Ar
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal för del av fastigheten Fleringe Smiss
1:9 med Bästeläsk i Ahr AB

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-07 (RS§65) att utse Bästeläsk i Ahr AB som
vinnare i markanvisningstävling gällande Kvarnen i Ar. Regionstyrelseförvaltningen
(dåvarande ledningskontoret) fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med
ett markanvisningsavtal. Regionstyrelsen betonade vikten av att samverka kring de
ömsesidiga intressen som rör vattenförsörjningen.
Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för det aktuella området,
del av Fleringe Smiss 1:9. Företaget har för avsikt att i lokalerna bedriva
läsktillverkning samt öppnar för att även bedriva annan publik verksamhet såsom
café och konferens.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Region Gotland anvisar en mindre del, ca 3000 – 5000 kvm av aktuell
fastighet till exploatören till och med 2018-04-07 med utgångspunkt i
regionstyrelsens tilldelningsbeslut.

-

Kvarnbyggnaden och kringliggande byggnader ska återställas till ursprungligt
skick och anpassas för industriell produktion av läskedrycker.

-

Under tiden för markanvisningen ska exploatören utreda förutsättningarna
och behoven av planläggning av området för den verksamhet som planeras,
samt även möjligheterna till utökning av byggrätterna.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/470

-

Exploatören ska även utreda och planera för hur vatten och avlopp kan lösas
för den planerade verksamheten.

-

Exploatören ska upprätta en genomförandeplan som ska redovisa hur
exploatören tidsmässigt planerar ett genomförande av lagda förslag för
området.

-

Parterna har enats om att exploatören därefter ska ges möjlighet att förvärva
markområde med kvarnbyggnad och kringliggande byggnader enligt karta.

-

Inför ett förvärv ska ett exploateringsavtal och ett köpekontrakt upprättas

-

Köpeskillingen har sin utgångspunkt i genomförd markanvisningstävling och
uppgår till 2 000 000 kronor. Priset ligger fast tom 2018-04-07 och ska
därefter, om fastighetsaffären inte genomförts, räknas upp med index.

Bedömning

Föreliggande markanvisningsavtal är upprättat med utgångspunkt i den
markanvisningstävling som genomfördes under 2016 och där företaget Bästeläsks
förslag om användning av den gamla kvarnbyggnaden, utsågs till bästa förslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att markanvisningsavtalet ger parterna en
trygghet i att gå vidare med att utreda ett antal kriterier som är nödvändiga att
klarlägga för ett genomförande. Exploatören ska bland annat under tiden för
markanvisningen utreda frågor kring vatten- och avloppsförsörjningen. Exploatören
ska även upprätta en genomförandeplan med en redovisning av hur projektet ska
genomföras. När nödvändiga utredningar genomförts kan parterna gå vidare med att
genomföra en försäljning, inför en sådan upprättar region Gotland exploateringsavtal
och köpekontrakt. Inför en fastighetsaffär ska en avgränsning av en lämplig tomt för
den planerade verksamheten tas fram och fastighetsbildning initieras.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att upprättat markanvisningsavtal följer
regionstyrelsens beslut om markanvisningstävling 2016-04-07 och förvaltningen
föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtalet för del
av fastigheten Fleringe Smiss 1:9 med Bästeläsk i Ahr AB.
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