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Elene Negussie

Regionstyrelsen

Ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram
en ny sektorsövergripande handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby

Sammanfattning

En ny handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby behöver utvecklas för att
uppdatera och förnya vision, mål och åtgärder för världsarvsstaden genom
sektorsövergripande tillvägagångssätt, dialog och samverkan. Handlingsplanen är
obligatoriskt strategidokument och dess primära syfte är att säkerställa världsarvsvärdet
(outstanding universal value) enligt Världsarvskonventionens riktlinjer. Handlingsplanen
ska lyfta fram världsarvet som en plattform för hållbar platsutveckling med spin-offeffekter för hela Gotland. Inledningsvis genomförs en intressent analys samt detaljerad
beskrivning av styrning, direktiv, projektplan, tidsplan och resursplan. Ärendet blev
återremitterat av RSAU 2017-04-11 med frågor kring budget, handlingsplanens
prioritering och relation till detaljplan vilka besvaras i denna tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning

Sedan Hansestaden Visby upptogs på Världsarvslistan av Unesco år 1995 har två
handlingsplaner fastställts (1993 och 2003). Den senaste arbetades fram i början av
2000-talet och fastställdes av kommunfullmäktige den 15 december 2003 (KF § 224):
’Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med
åtgärdsplan’ (KS § 256 2003-10-30). I dagsläget uppfylls inte Världsarvskonventionens
krav om en relevant och uppdaterad handlingsplan för världsarvet. En ny
handlingsplan som möter dagens behov och frågeställningar är brådskande och bör
prioriteras för att Visby ska behålla sin status som världsarv. Unesco och
Riksantikvarieämbetet har informerats om att arbete pågår för att initiera processen
med handlingsplan.
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Handlingsplanen – en obligatorisk process
Världsarvskonventionens huvudsakliga mål är att världsarvet ska skyddas, bevaras,
presenteras och föras vidare till kommande generationer, vilket Visby åtog sig vid
världsarvsutnämningen 1995. Enligt konventionens riktlinjer är upprättandet av en
handlingsplan (management plan) obligatoriskt. Handlingsplanen är både ett
strategidokument och åtgärds- eller handlingsplan vars främsta mål är att säkerställa
världsarvsvärdet (outstanding universal value). Riktlinjer handlar alltmer om att lyfta fram
världsarvens bevarande som en del av hållbar utveckling. Handlingsplanen är ett
styrdokument för att lyfta fram världsarvet som en plattform för hållbar
platsutveckling med spin-off effekter för hela Gotland. Handlingsplanen handlar till stor
del om processen att skapa en långsiktig vision, mål och åtgärder för världsarvet genom
dialog och samverkan. Handlingsplanen ska vara väl förankrad i samhällsplaneringen,
regional utveckling, bland olika aktörer och i lokalsamhället. Den ska vara kopplad till
andra styrdokument, lokalt, nationellt och internationellt. För världsarvsstäder handlar
det exempelvis om att följa Unescos ’Rekommendation om det historiska urbana
landskapet’ från 2011, som lyfter fram städers särskilda behov av att bevaras och
samtidigt vidareutvecklas.
Under projektets inledningsfas fastställs om handlingsplanen fortsatt ska kallas så, eller
om det finns en mer lämplig benämning utifrån regionalt, nationellt och internationellt
perspektiv. Kravet på en ’management plan’ för världsarvet är att dokumentet är både en
långsiktig vision och en ’åtgärdsplan’ (’action plan’) samtidigt.
Sektorsövergripande arbete, implementering och delaktighet
En ny handlingsplan för Hansestaden Visby behöver utvecklas för att uppdatera och
förnya vision, mål och åtgärder för världsarvet genom ett sektorsövergripande
tillvägagångssätt som bygger på dialog och samverkan. Den knyts samman med andra
strategier och regionala planer som Vision Gotland 2025. I den nämns att: ’Sambandet
mellan en stads kulturella attraktivitet och dess ekonomiska framgång blir alltmer
tydliga. Synen på stadskärnans betydelse har genomgått en förändring både
internationellt och nationellt. Stadsbild och bebyggelsemiljöer utgör en stor del av det
som avses med begreppet kultur’ (s.13). Vidare framhålls vikten av att utveckla Visbys
egenskaper för att stärka Gotlands attraktionskraft och att världsarvsutmärkelsen bör
användas mer aktivt i marknadsföringen av Gotland.
Det finns en bra grund för sektorsövergripande arbete med världsarvet för hållbar
platsutveckling i Visby. Men flera områden behöver utvecklas och arbetet kräver dialog
och samarbete mellan världsarvets intressenter, internt inom Region Gotland och
externt tillsammans med partnerorganisationer, näringsliv och civilsamhälle. Region
Gotlands har en viktig roll i att samordna, leda och följa upp arbetet. Världsarvsrådet
har en viktig funktion i processen kring att ta fram och implementera handlingsplanen
för världsarvet genom delaktighet. Världsarvsforum är ytterligare en plattform för att
skapa dialog med ett brett spektrum av aktörer i världsarvsfrågorna och blir därmed
en viktig arena för delaktighet i handlingsplanen.
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Bevara och utveckla för kulturdriven tillväxt
Handlingsplanen är ett strategidokument för världsarvet och därmed mer övergripande
än detaljplan för Visby innerstad som endast reglerar bebyggelsen. Den ska omfatta
frågor kring förvaltning, hållbarhet, utveckling och kommunikation för att
kommunicera världsarvet till användare och besökare. Inför arbetet med en ny
handlingsplan har världsarvsvärdet förtydligats. En obligatorisk retroaktiv
världsarvsbeskrivning presenterades för allmänheten vid Världsarvsforum i Visby den
1 oktober 2016 och antogs av Unescos Världsarvskommitté i Kraków 2017 (Retroactive
Statement of Outstanding Universal Value, se bilaga). Följande områden kräver särskilt
fokus och arbetsgrupper som ska driva arbetet:
Levande, hållbar stadsmiljö: Innerstadens karaktär som levande stadskärna behöver
säkerställas för att hindra renodling av stadskärnans funktioner i form av boende, hotell
samt säsongs- och turistinriktade aktiviteter. Förståelse för hållbar användning och
ägandestrukturer behöver fördjupas. Vad gäller skydd och bevarande behöver visuella
samband i staden stärkas genom identifiering och skydd av viktiga vyer och siktlinjer.
Vidare måste gränserna för världsarvet förtydligas och en buffertzon identifieras med
bestämmeler kring hur ny utveckling ska förhålla sig till världsarvet, tillsammans med
ställningstagande om St Görans ruin, Galgbacken och Solberga kloster ska skrivas in i
världsarvet. Diskussioner behöver fördjupas angående: samtida arkitektur och tillägg
inom och i anslutning till världsarvet; kulturkonsekvensbeskrivning (heritage impact
assessment); miljö- och energifrågor; klimatanpassning; mobilitet och transporter;
offentliga rum; förvaltningsfrågor; samt metoder för uppföljning av världsarvsarbetet
för att säkerställa världsarvsstatus (monitoring).
Besöksstrategi för världsarvet: Skyddet av världsarvet och utvecklingen av Visby och
Gotland som besöksdestination behöver integreras och resultera i en hållbar
besöksstrategi för världsarvet, särskilt i.o.m. den nya kryssningskajen med utökat antal
dagsbesökare utifrån perspektiven naturresurs, kulturresurs, sociala aspekter, levande
stadsmiljö och hållbar tillväxt. Långsiktigt förankringsarbetet mellan turism och
kulturarvssektorer är ytterst viktigt. Unescos metodmaterial World Heritage Sustainable
Tourism Toolkit, som understryks i arbetsdokument om en regional
besöksnäringsstrategi för Gotland (RS 2016/731) och i det nationella arbetet med
världsarv, implementeras inom ramen för handlingsplanen i tätt samarbete mellan
kulturarvs- och besöksnäringskompetenser. Tillväxtverket och RAÄ samverkar
nationellet för att metodmaterialet ska implementeras i strategier för världsarv,
besöksnäring och regional utveckling. Verktyg som bärkapacitet och flödesplanering
är en viktig del av detta. En hållbar besöksstrategi för världsarvet motverkar negativa
konsekvenser med lärdom från andra världsarvsstäder.
Miljö, energi och klimat: vikten av effektiv energiförsörjning och minskning av
luftföroreningar och buller lyftes fram i 2003 års handlingsplan för Hansestaden Visby.
Målen behöver vidareutvecklas med åtgärder för klimatanpassning och förebyggande
av klimatförändingarnas konsekvenser. Hållbar energieffektivisering av innerstadens
trä- och stenbebyggelse är viktig samt hur befintlig och ny bebyggelse ska anpassas till
klimatförändringarna.
Katastrofberedskap: Riskhantering är en viktig del av världsarvsarbetet. Världsarvet
behöver skyddas från snabba händelseförlopp som brand, översvämning och storm.
Behovet av att upprätta en brandskyddsstrategi fastslogs i 2003 års handlingsplan för
Hansestaden Visby. Arbete kvarstår för att uppnå detta och för att förhindra bränder
i framtiden. Men det finns även andra risker att förhålla sig till, 2007 antog Unesco en
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särskild strategi för riskreducering i alla världsarv och riktlinjer har tagits fram för
katastrofberedskap.
Kommunikation: Att förmedla kärnan i världsarvsvärdet på ett enkelt sätt är viktigt
inom såväl stadsplanering som besöksnäring. Följande behöver utvecklas: en digital
plattform för världsarvet med en särskild hemsida; nytt broschyrermaterial, digitala
appar och en permanent utställning för världsarvet. Ett besökscenter/världsarvscenter
där information om världsarvet och stadens bevarande samt utveckling kommuniceras
och utgör en knytpunkt för världsarvsorganisationen är en möjlighet. Vidare behöver
det pedagogiska arbetet med världsarvet i skolan stärkas och lyftas in i handlingsplanen.
Genom sin internationella historia kan Hansestaden Visby även bli en arena för
inkludering av andra grupper i samhället. I kommunikationsplanen utvecklas även
idéer kring hur världsarvsstatus kan användas mer strategiskt som en utvecklingsfaktor
och attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv. Kulturarvet kopplas alltmer
ihop med regional tillväxt och utveckling och som en ändlig resurs som kräver
varsamhet och bevarande.
Projektets utformning
Projektet
ägs
föreslagsvis
av
Regionstyrelseförvaltningen,
leds
av
Världsarvssamordnaren som projektledare och utformas enligt Region Gotlands
projektmodell med anpassning utifrån handlingsplanens specifika karaktär. I
styrgruppen ingår representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen och Gotlands
Museum som Världsarvsrådets kärnorganisationer. Projektgruppen består av
temabaserade arbetsgrupper som leds av ordförande med ansvar för rapportering samt
deltar i gemensamma projektgruppsmöten med de olika arbetsgrupperna för översikt
av projektet. Grupperna består av representanter från myndigheter, universitet,
besöksnäring, näringsliv, etc. Övriga organisationer i Världsarvsrådet integreras i
projektgruppens arbete. Konsult upphandlas för processledning av engagemang och
delaktighet (dialogprocess) i arbetet som ska genomsyra projektet från början till slut.
Inledningsfas (okt 2017- jan 2018): Inledningsvis genomförs en intressent analys för
möjliggörande av delaktighet i planprocessen samt kartläggning av styrning, direktiv,
projektplan, tidsplan och resurser. Pågående projekt inom förvaltningarna med
koppling till världsarvsarbetet synkroniseras. Styrgruppen möts två gånger under 2017
och en gång i början av 2018. Regionstyrelsens Ordförande och
Världsarvssamordnaren deltar i Organization of World Heritage Cities kongress i
Sydkorea med tema ’Heritage and Communities’.
Genomförandefas (feb 2018 – juni 2019): regelbundna möten med projektgrupp och
4-6 arbetsgrupper. Projektgruppen med fokuserade arbetsgrupper utvecklar vision,
mål och förslag till åtgärder. Världsarvsforum används som dialogmöten för att skapa
delaktighet i projektet. Visby står värd för Världsarven i Sveriges årliga nätverksträff
den 23-25 maj 2018. Mötets innehåll synkroniseras med handlingsplanens
fokusområden och arbetsgrupperna tar del av nationella erfarenheter och mål. En
digital plattform utvecklas med ny särskild hemsida för världsarvet för kommunikation
och presentation av världsarvet och arbetet kring detta (jfr Bath och Regensburg).
Avslutningsfas: (juli-dec 2019): färdigställande av rapporter och dokument.
Presentation och antagande av handlingsplanen av Regionfullmäktige. Publicering och
tryck av planen på svenska och engelska.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2017-10-01 – 2019-12-31
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Finansiering: Region Gotland ansvarar för världsarvets kanslifunktion och i 2005 års
budget tillförde kommunstyrelsen 200 000 kr för ett permanent anslag till
världsarvsarbetet med förväntan om en väsentlig utökning för att möjliggöra ett mer
offensivt arbete kring världsarvet (exempelvis år 2008 beviljade kommunstyrelsen
300 000 kr för världsarvsutveckling). Av det permanenta anslaget om 200 000 kr för
världsarvsarbetet är ca 100 000 kr fasta kostnader i vilka ingår delfinansiering av
projektet ’Världsarvet i skolan’, medlemsavgift till Världsarven i Sverige, audioguider,
resor etc.
Tabellen nedan redovisar kostnader för att ta fram en ny handlingsplan för
världsarvet mellan 2017-2019. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att kostnaderna
för aktiviteter under 2017 ryms inom ordinarie budgetram. Kostnaderna för år 20182019 bedöms till 500 000 kr, varav 200 000 kr bedöms kunna finansieras inom
befintlig budgetram. Ett genomförande av projektet ställer krav på att en finansiering
för överskjutande 300 000 kr kan ordnas.
Bedömda kostnader
Konsult dialogprocess
Annonsering
Publikation (produktion/tryck, etc)
Övriga kostnader
Summa kostnader

2017

2018
40 000

30 000
70 000

2019

Totalt

120 000

100 000

260 000

30 000

20 000
100 000
60 000
280 000

50 000
100 000
160 000
570 000

70 000
220 000

Nuvarande
anslag
för
100 000
100 000
100 000
världsarvsfrågor*
*Ordinarie världsarvsbudget 200 000 kr, varav fasta kostnader ca 100 000 kr.

Det nationella världsarvsmötet ’Nätverksträff för Världsarven i Sverige 2018’ i
samband med ’Europaåret för kulturarv 2018’ bidrar till projektets genomförande och
samfinansieras av arrangörerna Region Gotland, RAÄ, Länstyrelsen i Gotlands Län,
Gotlands Musum och Uppsala Universitet Campus Gotland.
Resursplan: En resursplan utarbetas av styrgruppen med detaljerad beräkning av hur
mycket tid respektive organisation och förvaltning bidrar med under genomförandeoch avslutningsfaserna. Resursplanen tas fram i samråd med de olika förvaltningarna
inom Region Gotland samt externa aktörer.
En viktig målsättning är att koppla ihop målsättningar och åtgärdsförslag med insatser
och projektansökningar under arbetets gång samt efter att strategin tagits fram för att
optimera världsarvets potential som motor i regional utveckling.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att en ny handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby ska upprättas för att uppfylla Världsarvskonventionens krav. Den
senaste handlingsplanen från 2003 behöver uppdateras och kompletteras med nya
områden för att säkerställa världsarvets omhändertagande och fokus på hållbar
utveckling. Handlingsplanen ska vara sektorsövergripande och i arbetet involveras
olika förvaltningar, huvudaktörer och intressenter för att skapa gemensamma mål,
delaktighet och förankring. Projektet ligger i linje med Vision Gotland 2025 och
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
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Regionstyrelseförvaltningens bedömer att kostnaderna för framtagande av
handlingsplanen uppgår till totalt 570 000 kr, varav 270 000 kr kan finansieras med
medel inom ramen för ordinarie anslag för världsarvsfrågor. Förvaltningen
konstaterar att ett genomförande kräver att ytterligare 300 000 kr för perioden 20182019 styrs till projektet.

Beslutsunderlag

Konventionen om skydd för världens natur- och kulturarv, ’världsarvskonventionen’
(UNESCO, 1972)
Världsarvskonventionens riktlinjer (Operational Guidelines for the Implementation
of the World Heritage Convention, UNESCO, 2016)
Världsarvet Hansestaden Visby inför 2000-talet: ett handlingsprogram med
åtgärdsplan (KS § 256 2003-10-30).
Vision Gotland 2025, Regionalt utvecklingsprogram för Gotland-RUP
Retroactive Statement of Outstanding Universal Value for the Hanseatic Town of
Visby

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Länsstyrelsen Gotlands län
Gotlands Museum
Världsarvsrådet
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Division for Heritage
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Educational, Scientific and
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Organisation
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para Ia Educaci6n,
Ia Ciencia y Ia Cultura

•

H. E. Ms Annika Markovic
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary,
Permanent Delegate of Sweden to
UNESCO
UNESCO House

•
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Ref.: CLT/HER/WHC/EUR/17/1 0035

10 August 2017

Dear Ambassador,
I am pleased to inform you that, at its 41st session (Krakow, 2017), the World
Heritage Committee adopted the retrospective Statements of Outstanding
Universal Value, agreed upon by your authorities and the Advisory Bodies, for the
following World Heritage properties:
- Hanseatic Town of Vis by
- Rock Carvings in Tanum

Please find the Decision 41 COM SE in Annex I, and the text of the Statements
as adopted by the World Heritage Committee in Annex II.
The World Heritage Centre will ensure that the English and French versions of
these statements are online as soon as the translation has been finalised.
Thanking you for your continuous collaboration and
implementation of the World Heritage Convention, I remain,

support

Yours sincerely,

Mechtild Rossler
Director
World Heritage Centre
En c.
cc:

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
TeL: +33 (0)1 45 sa14 40
www.unesco.org

Swedish National Commission for UNESCO
National Focal Point

in

the
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ANNEX I
Extract of the Decisions adopted by the World Heritage Committee at its
41st session (Krakow, 2017)

Decision: 41 COM 8E

The World Heritage Committee,
1. Having examined Document WHC/17/41.COM/8E,
2. Congratulates the States Parties for the excellent work accomplished in the
elaboration of retrospective Statements of Outstanding Universal Value for
World Heritage properties located within their territories;
3. Adopts the retrospective Statements of Outstanding Universal Value, as
presented in the Annex of Document WHC/17/41.COM/8E, for the following
World Heritage properties:
ARAB STATES
•

Egypt, Memphis and its Necropolis - the Pyramid Fields from
Giza to Dahshur

EUROPE AND NORTH AMERICA
•

Armenia, Cathedral and Churches of Echmiatsin and the
Archaeological Site of Zvartnots

•

Armenia, Monasteries of Haghpat and Sanahin

•

Canada, L'Anse aux Meadows National Historic Site

•

Czech Republic, Litomysl Castle

•

France, Bourges Cathedral

•

France, Chartres Cathedral

•

France, Cistercian Abbey of Fontenay

•

France, Historic Centre of Avignon: Papal Palace, Episcopal
Ensemble and Avignon Bridge

•

France, Historic Site of Lyon

•

France, Jurisdiction of Saint-Emilion

•

France, Palace and Park of Fontainebleau

•

France, Paris, Banks of the Seine

•

France, Place Stanislas, Place de Ia Carriere and Place
d 1AIIiance in Nancy

•

France, Routes of Santiago de Compostela in France

•

Ireland, Sceilg Mhichil

•

Italy, Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino
and Tinetto)

•

Portugal, Cultural Landscape of Sintra
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•

Russian Federation, Citadel, Ancient City and Fortress Buildings
of Derbent

•

Russian Federation, Cultural and Historic Ensemble of the
Solovetsky Islands

•

Russian Federation, Historic and Architectural Complex of the
Kazan Kremlin

•

Russian Federation, White Monuments of Vladimir and Suzdal

•

Sweden, Hanseatic Town of Visby

•

Sweden, Rock Carvings in Tanum

LATIN AMERICA AND THE CARRIBBEAN
•

Dominica, Marne Trois Pitons National Park;

4. Decides that retrospective Statements of Outstanding Universal Value for
World Heritage properties inscribed on the List of World Heritage in Danger
will be reviewed in priority by the Advisory Bodies;
5. Requests the States Parties to provide support to the World Heritage Centre
for translation of the adopted Statements of Outstanding Universal Value
into English or French respectively, and further requests the World Heritage
Centre to upload the two language versions on its website.
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ANNEX II
Text of the retrospective Statements of Outstanding Universal Value
adopted by the World Heritage Committee at its 41st session (Krakow,
2017).
Hanseatic Town of Visby
Brief Synthesis
The Hanseatic Town of Visby is a unique example of a northern European medieval walled trading
town with a preserved and notably complete townscape and assemblage of high-quality historic
structures. Together these elements graphically illustrate the form and function of this type of
significant human settlement, which still prevails as a living town.
Visby lies on the Island of Gotland, about 100 km east of the mainland in the Baltic Sea. The
settlement, dating from the Viking Age, was formed on a shore with a natural harbour, sheltered by
steep cliff formations. Gotlandic merchants utilized it as a strategic point in trade within the Baltic
Sea. They allied for the protection of their trading posts which developed into a federation or Hansa.
By the 12th century Visby had come to dominate this trade, and all the commercial routes of the
Baltic were channelled through the town. After the foundation of Lubeck in 1143, German
merchants began to expand their sphere of interest into the Baltic Sea and settled in Visby. It
became the only trading place on the island with the privilege of trading with German towns and
hence the main centre of the Hanseatic League. During the 13th century, Visby changed from a
seasonal trading place into an impressive metropolis, enclosed by a strong defensive wall and
increasingly divorced from its rural hinterland. The wall imposed new restrictions on the Gotlandic
traders creating tensions that led to civil war in 1288. German, Russian and Danish traders built
stone warehouses in parallel rows from the harbour and the community expanded with guild
houses, churches and residences. In the 14th century, Visby began to lose its leading position in
the Hanseatic League due to plague around 1350 and invasion by the Danish army under King
Valdemar Atterdag in 1361. Warfare and piracy in the 15th century and changed trading routes
bypassing Visby severely affected trade on Gotland and the economy of Visby deteriorated. The
end of Visby's greatness came in 1525, when it was stormed by an army from Lubeck and the
northern parts were partially burnt. In the 18th century Visby experienced a revival of trade and
industry. Many warehouses were refurbished as housing and new buildings were added both on the
ruins of earlier ones and on vegetable plots. The 19th century saw the construction of schools, a
hospital, and a prison and the growth of a small shopping area on one of the main streets. The town
began to expand beyond the medieval wall.
The 'inhabited historic town' includes the walled town and its immediate surroundings constituting
an area of 105 ha. The urban fabric and overall townscape of Visby are its most important qualities.
The well-preserved town wall, with its towers and gates, extends 3.4 km and is surrounded by dry
moats and open spaces that together form a defensive network. Some of the limestone used as
building material was quarried from here. Roads into the town through gates to the north, east and
south, leading from the cliff to the harbour, date to the Viking era. The medieval street plan survives
both above and below ground. Urban archaeology gives evidence to widespread building
structures, streets paved with large limestone slabs and a sophisticated water and sewage system.
The remains of over 200 warehouses and merchants' dwellings are predominantly in Romanesque
style. Medieval Visby had more churches than any other town in Sweden: 15 within the walls and
two outside. These buildings reflect several building phases with Romanesque and Gothic features,
and they served various functions- parish, guild, monastic and hospital churches. Many fell into
decay after they were abandoned during the Reformation in the 1530s. Only St Mary's Cathedral
survives and is still in ecclesiastical use. A large amount of small vernacular wooden houses from
the 18th and 19th centuries featuring horizontal plank construction used since the Viking period
remain intact. They are found mainly in the eastern parts of the town and on the site of the former
Visborg Castle.
Criterion (iv): The Hanseatic Town of Visby is an outstanding example of a North European
medieval walled town which reflects with remarkable completeness its essentially late 13th-century
form and function as one of the most important trading towns of the Hanseatic League between
1161 and 1360. This is reflected in the well-preserved town wall, street pattern, church ruins,
medieval buildings and townscape.
Criterion (v): Visby is a characteristic example of a traditional human settlement that has evolved
over time through continuous adaptation to the medieval form and function. The inhabited historic
town has prevailed under the influence of socio-economic and cultural change. This has resulted in
a townscape in which the medieval walled trading town has been retained with distinctive layers
over time until the present day. Functional continuity is reflected in its structure as a county,
diocesan, commercial and residential town.
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The property includes the walled medieval town and the surrounding dry moats and open spaces. A
significant proportion of the attributes are in good condition. The medieval urban plan is largely
intact. The town wall has been subject to partial collapses over the years. The collapse of a section
of the wall in 2012 led to a successful restoration and new knowledge about its state of
conservation. The increasing use of the church ruins for events and activities requires the
development of impact assessment and guidelines. On a building level, incremental change
through alterations that disregard conservation principles results in a cumulative negative impact on
heritage values. The visual integrity of the walled town and historic skyline is vulnerable as the town
expands and develops. The functional continuity and structure of the town is vulnerable to the loss
of functional diversity and traditional building skills. Certain key attributes are located outside of the
property, e.g. the ruins of StGeorge and Solberga monastery, the medieval gallows hill, limestone
quarries and entry roads into the medieval town.
Authenticity
Visby is the best preserved North European walled town and example of a fortified commercial
centre. It is the most complete of the early Hanseatic towns. The original form of Visby, displayed in
its urban fabric and overall townscape, is its most important quality. The irregular street pattern and
entry roads run from the cliff to the harbour, some with origins in the Viking era settlement. From its
heyday as a Hanseatic trading centre, the limestone warehouses have maintained their dominance
along three main streets parallel to the shoreline. The authenticity of the medieval building elements
is demonstrated in shape and size, rectangular plan, and height and fabric. Subsequent layers of
development have conformed to the medieval scale and town layout. The Gotlandic traditional lime
production and use for stone, plaster and mortars have remained intact and play a crucial role in
conservation and craftsmanship.
The town wall remains largely intact, and its high level of authenticity is exceptional. The wellpreserved dry moats and open spaces surrounding the walled town form a fringe belt that
accentuates and distinguishes the compact medieval town. Three parallel trenches in the northern
parts of the wall are particularly distinctive. Twentieth-century urban planning took a Garden City
approach to development beyond the wall, preserving considerable areas of open space with lower
densities and strict control over building heights. While the medieval churches fell into decay, and
lost their original function, the ruins are iconic carriers of architectural and historical significances
that have remained more or less intact since the 19th century.
While Visby lost its function as a commercial metropolis during the 14th century, its urban continuity
is still reflected in a living town with retail, business, residential, educational, cultural and tourist
uses. The relocation of public authorities beyond the walled town has transformed its spirit of place
as a vibrant office-based core into a largely seasonal residential area. Gotland and Visby are an
attractive holiday destination and economically strong property owners are both an asset and a
threat to the preservation of this environment.
Protection and management requirements
The property ownership is mixed with public and private owners. The church ruins are owned and
managed by the State, while St Mary's Cathedral is owned by the parish. The town wall and its
towers are primarily owned by the local authority and have traditionally been managed by the state.
A small number of landmark buildings remain in local authority ownership although several have
been sold due to privatization processes. The majority of the domestic houses and commercial
properties are in private ownership. The statutory 'detailed plan' for the walled town of Visby
together with the associated building code regulates preservation of the built environment and new
development within the walls under the Planning and Building Act, for which the municipality is
responsible. In addition, 257 building monuments are designated by the state under the Cultural
Heritage Act, which also protects the archaeological remains of the entire property. The property is
recognized by the state as an 'area of national interest' under the Environmental Code.
In February 2010, the municipal council approved a statutory detailed conservation plan for the
whole World Heritage property. This plan includes regulations concerning preservation. It also
includes statutory building guidance, primarily for property owners, but also for municipal public
areas.
Management of the property rests with several organizations. Gotland Municipality is the
coordinating organization, with a site manager, carrying the overall responsibility through the
City/Regional Council. A World Heritage Studio brings together different functions and departments
within the municipality concerning conservation and development. The state manages the town wall
and the church ruins. The County Administrative Board is responsible for implementing the Cultural
Heritage Act and has a supervisory role in conservation on behalf of the state. The World Heritage
Advisory Council consists of a steering committee of three key organizations; Gotland Municipality,
the County Administrative Board and Gotland Museum, as well as other stakeholders such as
representatives of residents, businesses, tourism, property owners, research and education. A
World Heritage Forum is held annually to facilitate public engagement and dialogue on specific
issues. The management plan from 2003 is under review. Its objectives are integrated with the
Development Plan for Visby 2025. Management of the town wall is presently being reconsidered.
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responsible for its maintenance, and the owner, Gotland Municipality. Successful future
management of the town wall requires both long-term funding and a clear agreement between the
authorities. A buffer zone needs to be demarcated to address development pressure in the vicinity
of the property. The building of a new harbour for larger cruise ships requires a sustainable tourism
framework. Processes of privatization, gentrification and increased tourism threaten the functional
diversity and social balance of the town. A strategy for risk management needs to be developed,
including a fire protection system.

Rock Carvings in Tanum
Brief Synthesis
The Rock Carvings in Tanum, located in the northern part of Bohuslan province in western Sweden
(Vastra Gotaland County), are a unique artistic achievement for their rich and varied motifs
(depictions of humans and animals, weapons, boats, and other symbols) and for the cultural and
chronological unity they express. They reveal the life and beliefs of people living in the Nordic
region of Bronze Age Europe, and are remarkable for their large numbers and outstanding quality.
A cultural landscape with a continuity in settlement and consistency in land use that spans more
than eight millennia, the area is rendered outstanding by its assemblage of Bronze Age rock art.
Northern Bohuslan is a land of granite bedrock, parts of which were scraped clean about 14,000
years ago as the Scandinavian Ice Sheet slowly moved northward, leaving gently curved rock faces
exposed. These were the "canvases" selected by Bronze Age artists. There are at least 1,500
known rock carving sites in northern Bohuslan concentrated in certain areas, including the parish of
Tanum. The carvings were executed by pecking and grinding the rock using stone hammers and
points. The panels of rock art, skilfully created with simple tools, show a rich diversity of
compositions of the highest quality, even when regarded simply as works of art or design.
Compared to other similar contexts, these motifs and scenes are even more outstanding in their
ability to convey reflections of life and cosmology during the Nordic Bronze Age (c. 1700 BC - 500
BC). It is obvious that the intention of these panels, which are often situated in commanding
positions in the landscape, is to convey messages, thereby confirming their role as primary
contemporary centres for worship and cult.
The Rock Carvings in Tanum represent a unique artistic achievement through their skilful and
detailed depictions of animals, humans, ships, weapons, and symbols of the Bronze Age. These
sometimes include lively scenes and complex compositions of elaborate motifs from travel, status,
power, warfare, and cult. Some panels, or rather parts of them, were obviously planned in advance.
Probably the most evident example of this is the panel at Fossum. In many cases, these motifs,
techniques, and compositions create an exceptional testimony to the culture of the European
Bronze Age.
Criterion (i): The rock carvings of the Tanum region constitute an outstanding example of Bronze
Age art of the highest quality.
Criterion (iii): The range of motifs on the Tanum rock carvings provides exceptional evidence of
many aspects of life in the European Bronze Age.
Criterion (iv): The continuity of settlement and the ongoing practice of agriculture, as illustrated by
the Tanum region's rock carvings, archaeological vestiges, and modern landscape features,
combine to demonstrate a remarkable permanence during eight thousand years of human history.
Integrity
Within the boundaries of the 4,137.609 ha property are located all the elements necessary to
express the Outstanding Universal Value of Rock Carvings in Tanum, including over 600 known
rock carving sites, which is the highest density of such panels in northern Europe. The integrity and
completeness of this area is illustrated in the centrally situated Tanum plain, where rock carving
sites occur in zones in the plain's western and north-eastern peripheries. The great majority of
known settlements and prehistoric cemeteries are located at the northern and eastern edges of this
plain. The boundaries thus adequately ensure the complete representation of the features and
processes that convey the property's significance. No buffer zone has been defined.
The property in general does not suffer from adverse effects of development and/or neglect. A
significant proportion of the carvings are well preserved, although a few vulnerable sites are in the
process of ongoing degradation. An upgrading of the E6 highway, which crosses parts of this
property, was planned at the time of its inscription. Swedish authorities worked jointly with the
World Heritage Centre and ICOMOS and reached a satisfactory solution in 2009 to protect the
attributes that sustain the Outstanding Universal Value of the property. Eleven wind turbines
located about 5 km northeast of the World Heritage property were approved according to Swedish
legislation and completed in 2014. Studies indicate that the impact on the Outstanding Universal
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Value of the property is negligible. One wind farm approximately 10 km north of the World Heritage
property is planned.
Authenticity
Rock Carvings in Tanum is entirely authentic in location and setting, forms and designs, materials
and substances, and spirit and feeling, as substantiated by scientific studies of the carvings
themselves and by comparative typological studies of dated Bronze Age art on other archaeological
artefacts. The authenticity is expressed not only in the panels themselves, but also in the adjacent
terrain, which may contain evidence of rituals and other practices connected to them. This
authenticity has been maintained. The consistency in land use with its ongoing practice of
agriculture makes it possible to understand the location of the panels close to the Bronze Age sea
level. This also reinforces the authenticity of the property. In Tanum, as in the rest of Scandinavia,
figures at selected rock carving sites have been repeatedly painted over the past five or six
decades, since their granitic environment can make them difficult to distinguish. Today, only a few
carefully selected exposed panels are painted with a non-destructive paint by trained specialists.
Future structural changes in farming and agriculture may threaten the qualities of the open
cultivated landscape.
Protection and management requirements
Rock Carvings in Tanum is designated as an Area of National Interest, and as such is protected
under the Environmental Code (2010) and the Planning and Building Act (1987). A major part of
this property includes about 1,000 individual monuments or groups of monuments that are
protected under the Cultural Heritage Act (1998). All the rock carvings in the property are located
on privately owned land except for part of those on Vitlycke Farm, which are owned by the Museum
of Rock Carvings at Vitlycke. In 2012 the Management Council adopted a management plan that
includes a vision and objectives for protecting and managing the property. The plan has a yearly
revised plan of action focusing on organization, increased engagement of the local population,
monitoring, sustainable tourism, and a full documentation of all panels (due to be finished in 2020).
Three international research and development projects as well as comprehensive programs for
recording damage have created vital basic knowledge for the implementation of future protection
programs.
Sustaining the Outstanding Universal Value of the property over time will require ensuring the
municipal master plan: continues to address wind energy issues, including impeding wind turbines
within the World Heritage property; continues to identify areas outside the property with respect to
the cultural and natural values of the landscape as a whole; and continues to examine the question
of how increased sustainable tourism may contribute to the economic development of the region.
Important steps in the latter include the creation of a rest stop in conjunction with the new E6
highway, as a gateway to the World Heritage property and with information about the area, and an
increase in the visitor capacity of Vitlycke Museum. The museum, including the re-creation of a
Bronze Age farm, plays an important role in helping visitors to decipher the rock carvings and the
landscape. Its capacity as a visitor and management centre will be strengthened in coming years.
The vulnerable sites in the process of ongoing degradation should continue to be closely monitored,
and any degradation counteracted according to accepted international practices.
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Karl Risp

Regionstyrelsen

Region Gotlands möjligheter till att låta ensamkommande
asylsökande 18-åringar stanna på Gotland
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen bedömer att ansvaret för att ordna boende till ensamkommande
ungdomar som fyllt 18 år fortsättningsvis ligger hos staten och Migrationsverket.
2. Regionstyrelsen tilldelar kultur- och fritidsnämnden regeringens tillfälliga
kommunbidrag på 1,2 miljoner kronor.
3. Regionstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att disponera det tillfälliga
kommunbidraget på 1,2 miljoner kronor i syfte att underlätta för
ensamkommande ungdomar som fyller 18 att skaffa eget boende på Gotland.

Sammanfattning

Regeringen har meddelat att de i höständringsbudgeten kommer att skjuta till ett
tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor till alla Sveriges kommuner. Detta
för att öka möjligheten att låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under
asylprocessen bo kvar i kommunen. Region Gotland får 1,2 miljoner kronor som
kommer att betalas ut i december. Regeringen lämnar det öppet till Sveriges
kommuner hur pengarna ska användas, eftersom behov och förutsättningar kan skilja
sig åt.
Fram till och med juni 2018 finns det i dagsläget 50 ungdomar som befinner sig i
asylprocess som Region Gotland ansvarar för.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer – i likhet med SKL – att Region Gotland
utifrån lagstiftningen (kommunallagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av
asylsökande) inte kan ordna med boende för de ensamkommande asylsökande som
blir 18 år. Det kommunbidrag som Region Gotland får i december 2017 bör tilldelas
kultur- och fritidsnämnden. Regionstyrelseförvaltningens rekommendationer är att
bidraget ska betalas ut till föreningar för arbete i projektform. Projekten bör ha som
mål att stödja de ungdomar som efter det att de fyllt 18 år väljer att själv bosätta sig
på Gotland istället för att tacka ja till erbjudande om plats på ett av Migrationsverkets
anläggningsboenden.
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Ärendebeskrivning

Regeringen har meddelat att de i höständringsbudgeten kommer att skjuta till ett
tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor till alla Sveriges kommuner. Detta
för att öka möjligheten att låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under
asylprocessen bo kvar i kommunen. Region Gotland får 1,2 miljoner kronor som
kommer att betalas ut i december.
Regeringen lämnar det öppet till Sveriges kommuner hur pengarna ska användas,
eftersom behov och förutsättningar kan skilja sig åt. Ingen ansökan och inte heller
någon återrapportering krävs för att få ta del av pengarna. Ingen ytterligare
information har heller inte lämnats ut kring eventuellt kommunbidrag för 2018.
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheter att låta
ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 år under asylprocessen stanna på
Gotland. Fram till och med juni 2018 finns det i dagsläget 50 ungdomar som
befinner sig i asylprocess som Region Gotland ansvarar för.
Regionstyrelsen har också gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta för
samordning av civilsamhällets och övriga förvaltningars stöd till ensamkommande
asylsökande ungdomar på Gotland som blir 18 år (RS § 90, 2017).
Lagrum och ansvarsfördelning

Ungdomarna som berörs väntar på beslut på sin asylansökan omfattas av lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). Kommunerna ansvarar för
mottagandet av minderåriga asylsökande som kommer utan vårdnadshavare eller
föräldrar. Ansvaret vilar på kommunerna, och inom Region Gotland på
socialnämnden, fram till 18-årsdagen då ansvaret övergår till Migrationsverket. Det
tillfälliga kommunbidraget är inte kopplat till någon förändring i gällande lagrum eller
ansvarsfördelning mellan kommun och stat.
Samverkan kring målgruppen

Region Gotland samverkar internt kring berörda ungdomar via ett
integrationsnätverk. Extern samverkan sker via integrationsrådet där länsstyrelsen är
sammankallande. Till detta finns också en större samverkansgrupp som också leds av
länsstyrelsen där andra myndigheter, frivilligorganisationer, Svenska kyrkan och
Gotlands idrottsförbund finns representerade. Utöver detta arbetar Röda Korsets
volontärer och samordnare stödjande till de ungdomar som söker deras stöd.
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören riktade i juni en skrivelse till
statsråden Morgan Johansson, Annika Strandhäll och Åsa Regnér för att
uppmärksamma regeringen på behovet av översyn och förändringar i regelverk och
ersättningssystem när det gäller asylsökande ensamkommande som blir 18 år.
Skrivelsen innehåller ett förslag att ge Migrationsverket i uppdrag att skapa anpassade
boendelösningar för de ensamkommande som blir 18 år i samråd med berörda
kommuner.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer – i likhet med SKL – att Region Gotland
utifrån lagstiftningen (kommunallagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av
asylsökande) inte kan ordna med boende för de ensamkommande asylsökande som
blir 18 år. Det tillfälliga bidraget med syfte att låta ensamkommande barn som hinner
fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen borde ha tilldelats
Migrationsverket utifrån rådande lagstiftning.
En möjlig konsekvens av att ungdomar väljer att själva ansvara för sin bosättning på
ön efter att placeringen inom socialtjänsten avslutas vid 18-årsdagen är att fler
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ungdomar kommer att behöva ett ordnat boende om den tillfälliga boendelösningen
inte fungerar. Om ungdomen istället flyttar till ett anläggningsboende kan hen vid ett
positivt besked på sin asylansökan önska att bli anvisad till Gotland som då kan bistå
med ett ordnat mottagande.
Alla de 50 aktuella ungdomar kommer inte att behöva ett tillfälligt boende. Somliga
kommer att hinna få beslut i sitt asylärende före 18- årsdagen. Andra kommer att
välja att bo på något av Migrationsverkets anläggningsboenden. Det är också mycket
svårt att beräkna hur lång tid den tillfälliga boendelösningen kommer att vara aktuell
fram till dess att Migrationsverket fattar beslut i varje enskilt fall.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att det tillfälliga kommunbidraget på 1,2
miljoner kronor går till kultur- och fritidsnämnden i syfte att underlätta för
ensamkommande ungdomar som fyller 18 att skaffa eget boende på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår vidare att regionstyrelsen rekommenderar
kultur- och fritidsnämnden att bidraget ska gå till föreningar som driver
verksamheten i projektform med slutdatum 30 juni 2018. Slutdatumet är samma
datum som regeringen använt som grund för den fördelningsnyckel de tagit fram.
Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga i
kommunerna som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är
mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. Projektet
föreslås syfta till att underlätta för de ungdomar som efter avslutad placering på
HVB-hem eller stödboende väljer att avstå från erbjudande om anläggningsboende
från Migrationsverket för att istället ordna ett eget boende på Gotland.
Fram till 18-årsdagen ansvarar socialnämnden för verksamheten för
ensamkommande barn. Regionstyrelseförvaltningen ser det som olämpligt att låta
ansvaret för målgruppen ligga kvar hos socialnämnden efter det att ungdomarna fyllt
18 år av ett antal anledningar:
-

Den absoluta merparten av ungdomarna som är aktuella bedöms inte vara i
behov av den insats i form av HVB- eller stödboendeplacering som de får
från socialtjänsten fram tills de fyller 18. De ungdomar som bedöms ha ett
fortsatt behov av insatser kommer att få det.

-

Uppdraget skulle innebära en myndighetsutövning från socialtjänsten där det
redan idag är ett kritiskt läge vad det gäller bemanning med en brist på
socialsekreterare.

-

Verksamheten genomgår en kraftig effektivisering på grund av den 40procentiga minskningen i bidrag från staten. Detta gör att verksamheten får
svårt att ställa om till en utökning.

-

Det finns svårigheter i uppdragets avgränsning. Avgränsningar behöver göras
inom ett flertal områden, till exempel vilka personer som uppdraget omfattar
och hur långt socialtjänstens ansvar i tid kommer att sträcka sig.

-

Avgränsningen kommer att få påverkan på kostnader för uppdraget och
regionstyrelseförvaltningens bedömning är att kostnader kommer överstiga
det tillfälliga kommunbidrag som regeringen delar ut till Region Gotland.
Socialnämnden har redan idag svårigheter att bedriva sin verksamhet inom
tilldelad budgetram.

3 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/770

Slutligen vill regionstyrelseförvaltningen trycka på vikten att de berörda ungdomarna
får stöd i att förstå innebörden av de olika alternativen för att kunna fatta ett
välavvägt beslut kring sitt boende efter det att de lämnar HVB-hemmet eller
stödboendet. För ungdomar som väljer att stanna kvar i kommunen som egenbosatt
ska det till exempel framgå att det innebär ett eget ansvar för bostad.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Registrator SON
Marica Gardell, socialdirektör, socialförvaltningen
Registrator KFN
Åsa Ingmansson, tf förvaltningschef, kultur och fritidsförvaltningen
Lotta Fahlén, ekonomichef, regionstyrelseförvaltningen
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Lena Johansson

Regionstyrelsen

Länsplan för regional transportinfrastruktur. Tidplan och
remiss.
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Sammanfattning

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. Länsplanerna ska vara
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- Ändrad tid för redovisning länsplaner. Regeringsbeslut 2017-05-18.
- Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur, 2017-09-18.
- Förslag till sändlista remiss, 2017-09-18.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

PLAN
Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029
2017-09-18
Fastställd av Välj ett objekt
Framtagen av Välj ett objekt
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller
Ärendenr RS2017/322
Version Förslag

Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland

Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Innehåll
1. Uppdrag ....................................................................................................................3
2. Utgångspunkter ........................................................................................................3
2.1 Mål ........................................................................................................................................3
2.1.1 Nationella mål .................................................................................................................. 3
2.1.2 Regionala mål .................................................................................................................. 4
2.2 Länsplanen 2014 - 2025 .......................................................................................................... 4
2.3 Nationell infrastrukturplan ........................................................................................................ 5
2.4 Planeringssystemet ................................................................................................................. 5
2.5 Miljö, energi, klimat ................................................................................................................. 7
2.6 Gotlands förutsättningar .......................................................................................................... 9
2.6.1 Gotlands läge ................................................................................................................... 9
2.6.2 Demografi........................................................................................................................ 9
2.6.3 Boende .......................................................................................................................... 10
2.6.4 Tillgänglighet ................................................................................................................. 10
2.6.5 Pendling ........................................................................................................................ 11
2.6.6 Näringsliv, företagande, arbetsmarknad och tillväxt ........................................................... 12

3. Kommunikationer och infrastruktur - nuläge och behov .......................................14
3.1 Gotlands läge ....................................................................................................................... 14
3.2 Färjetrafiken ......................................................................................................................... 14
3.3 Gotlands hamnar .................................................................................................................. 15
3.4 Flygtrafik .............................................................................................................................. 15
3.5 Översiktlig planering.............................................................................................................. 16
3.5.1 Översiktsplan – Bygg Gotland .......................................................................................... 16
3.5.2 Fördjupade översiktsplaner .............................................................................................. 17
3.5.3 Visborgsområdet ............................................................................................................ 17
3.5.4 Planering Klintehamn ...................................................................................................... 19
3.6 Kollektivtrafik ........................................................................................................................ 19
3.7 Cykeltrafik ............................................................................................................................ 20
3.8 Det statliga vägnätet ............................................................................................................. 21
3.8.1 Funktionellt prioriterat vägnät .......................................................................................... 21
3.8.2 Vägarnas standard.......................................................................................................... 22
3.8.3 Hastighetsöversyner ....................................................................................................... 23
3.8.4 Trafikolyckor och hastighetsefterlevnad ............................................................................ 23
3.8.5 Översyn av väghållarskapet ............................................................................................. 23
Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.8.6 Belysning längs statliga vägar .......................................................................................... 23
3.8.7 Vattenskyddsområden ..................................................................................................... 24
3.8.8 Kultur- och landskapsvärden ............................................................................................ 24
3.8.9 Sammanfattande brister för de statliga vägarna ................................................................ 24
3.8.10 Åtgärdsvalsstudier ........................................................................................................ 24
3.9 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet ............................................................................... 25
3.10 Fast förbindelse Fårö ........................................................................................................... 27
3.11 Sammanställning åtgärder.................................................................................................... 28

4. Förslag till åtgärder ................................................................................................29
4.1 Ekonomiska förutsättningar.................................................................................................... 29
4.2 Inriktning - Tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet............................................................ 30

2 (32)

Region Gotland

Förslag Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

4.3 Förslag till åtgärder ............................................................................................................... 30

5. Genomförande .......................................................................................................32
6. Bilaga .....................................................................................................................32
6.1 Förslag - Sammanställning Länsplan 2018 - 2029 ..................................................................... 32

1. Uppdrag
Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional infrastruktur. Det är en del i den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret att upprätta och fastställa länsplanerna 1. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.
Regeringen gav i mars 2017 länsplaneupprättarna i uppdrag 2 att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 –
2029.
Enligt uppdraget ska länsplaneupprättarna beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för
att bidra till att det övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktionsoch hänsynsmålen nås.
Länsplanerna kan omfatta 3:
• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
• åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) 4 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (här avses kollektivtrafikåtgärder och åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator),
• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder
som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala
transportsystemet som bör redovisas i planen, och
• från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga
för regionen.
Planförslaget kommer att kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2. Utgångspunkter
2.1 Mål
2.1.1 Nationella mål

Det övergripande transportpolitiska målet är:

1

Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 2010:630 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010630-om-regionalt-utvecklingsansvar-i_sfs-2010-630
2
Uppdrag http://www.regeringen.se/496384/contentassets/dcc0207e00fe459e8a4648fb82df60af/rb-ii-6-n-2017-02312-tif-uppdrag-tilltrafikverket-om-forslag-till-nationell-plan-och-till-lansplanupprattarna-om-lansplaner.pdf
3

Förordning om länsplaner (1997:263) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning1997263-om-lansplaner-for-regional_sfs-1997-263
4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.HTM
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Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.
FUNKTIONSMÅL Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingen
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
HÄNSYNSMÅL Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö
och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
2.1.2 Regionala mål

I Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025 5 finns mål och strategier
för trafiken på Gotland. Dessa är:
• Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt
långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
• De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
• Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
• Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.
Med utgångspunkt från det regionala utvecklingsprogrammet finns flera planer och program som ger mål och inriktning för verksamheter som påverkar kommunikationer och infrastruktur. Några av dessa är Tillväxtprogrammet, Energiplan 2020 och översiktsplanen
Bygg Gotland.
2.2 Länsplanen 2014 - 2025

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands nuvarande länsplan, 2014 – 2025 6 fastställdes i juni 2014. Planuppfyllelsen ligger
på drygt 35 % under åren 2014-2016. En förklaring till utfallet är att marginalerna i Gotlands länsplan är små, då länsramen i jämförelse med andra län är liten. Om något oförutsett inträffar med något objekt är flexibiliteten att göra omfördelningar inom planen liten.
Vägplanen för det enskilt största objektet i planen, gång- och cykelväg på väg 140, Västergarn-Klintehamn, har blivit överklagad, och har inte kunnat genomföras inom planperioden. Region Gotland har också haft investeringsstopp vilket medfört att utfallet av statlig
medfinansiering blivit lägre än vad planen gett utrymme för. Sammantaget ger detta en låg
planuppfyllelse.
Inom länsplanen har bl.a. cirkulation och cykelväg byggts vid Väg 140/Kneippbyn. Medfinansierade åtgärder inom Region Gotland har varit:
• Gång- och cykelväg Järnvägsgatan – Östra Hansegatan
• Gång- och cykelväg Rävhagen
• Genomgående och upphöjda passager Visborg
• Norrgattrondellen
5
6

Vision Gotland 2025. http://www.gotland.se/75704
Länsplan 2014 – 2025. http://www.gotland.se/79897
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Cirkulationsplats Allégatan, Lännavägen, Stora Törneqvior
• Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder Stenkumlaväg och Allégatan
• Cirkulationsplats Norra Hansegatan
Andra åtgärder som gjorts, men som inte belastat länsplanen är utveckling av Klintehamns
hamn (medel från den nationella planen och Region Gotland) och tillgänglighetsanpassning
av busshållplatser. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs med linje 10, 11 och
12 görs genom den s.k. landsbygdsatsningen där staten tillfört extra medel för detta. Byggstart beräknas ske under 2018. Inom regionen har beläggningsarbeten genomförts på regionens vägnät och på enskilda vägar.
•

2.3 Nationell infrastrukturplan

Den nationella infrastrukturplanen innehåller framför allt investeringar i järnvägssystemet
och de större vägarna. Gotlands län saknar de större vägarna och järnvägar. Investeringar
finansieras därför inte via den nationella planen. Finansiering i nationell plan som kan vara
aktuella för Gotland är mindre trimningsåtgärder såsom miljöåtgärder t.ex. vattenskydd
samt farledsåtgärder. Även underhållsåtgärder på väg finansieras med medel från nationell
plan.
Trafikverkets förslag till nationell plan 2018 – 2029 7 är sänt på remiss till den 30 november
2017. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.
2.4 Planeringssystemet

Länsplanerna innehåller investeringar på länsvägarna, statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikmyndigheter för kollektivtrafikinvesteringar på väg samt till kommuner för
bland annat miljö-, cykel-, gång- och trafiksäkerhetsåtgärder.
I Trafikverkets planeringsprocess är åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen centrala.
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska provas förutsättningslöst i fyra steg innan åtgärder beslutas:
1. Tänk om. Överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor
samt valet av transportsätt.
2. Optimera. Genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om. Vid behov genomförs begränsade ombyggnationer.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4. Bygg nytt. Om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder
Trafikverkets formella planeringsprocesser föregås av en åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av
åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Med hjälp av fyrstegsprincipen kan
val av trafikslag och åtgärder påverkas redan på idéstadiet.

7
Förslag till nationell plan. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationellplanering/nationell-transportplan-2018-2029/
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Behov och brister som är mer komplexa behöver genomgå en åtgärdsvalsstudie. Urvalet av
nya åtgärdsvalsstudier sker i dialog med planupprättaren och ska ske i enlighet med den
långsiktiga planens intentioner. När studien kan genomföras beror på när utrymme finns i
genomförandeplanen för dessa. En åtgärdsvalsstudie ska resultera i åtgärder som sedan kan
prioriteras in i verksamhetsplanen och genomföras när medel finns tillgängliga.
Investeringsverksamheten på Trafikverket styrs av en övergripande process som upprepas
från år till år. Verksamhetsåret börjar med att Trafikverket ser över budgeten för att kunna
justera för förändringar i fleråriga projekt. Under våren inleder sedan Trafikverket arbetet
med inriktningsdiskussioner där Trafikverket ser över vilka projekt som behöver skjutas
fram i tiden och vilka som kan fortskrida enligt plan. Här undersöks också om det finns utrymme i budget att lägga till nya åtgärder som är redo att beställas. Ramarna för de finansiella medlen är i det här läget ännu preliminära. Dessa är baserade på den liggande verksamhetsplanen och tar hänsyn till om nya förutsättningar har dykt upp. Och det är under den
här perioden, mars till maj som det går att påverka vilka prioriteringar som görs i verksamhetsplaneringen. Efter sommaren kommer de ekonomiska ramarna, då kan Trafikverket avsluta sin verksamhetsplanering för nästkommande år och med säkerhet se vilka projekt
som kan gå vidare enligt planerna, vilka som måste justeras och vilka som det finns utrymme för att lägga till.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Statlig medfinansiering söks av kommunerna/Region Gotland genom Trafikverket ett år
innan planerat genomförande av åtgärden. Nedanstående bild visar de olika stegen.
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2.5 Miljö, energi, klimat

Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt ramverk. Det består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018. Som ett nytt
långsiktigt klimatmål ska Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska ha minskat
med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010(den inrikes luftfarten ingår inte då
den ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS).
En av de utmaningar regeringen uppmärksammar i sitt uppdrag om infrastrukturplanering
är klimatutmaningen. Man tar upp att jämfört med dagens nivå måste transportsektorns klimatpåverkan minska kraftigt. Länen uppmanas att ”beakta” klimatutmaningen.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

På Gotland har de klimatpåverkande utsläppen sedan 1990 minskat (utsläppen från stenindustrin ingår här inte i den totala mängden då den ingår i ETS, storskalig industri för export, som inte relateras till lokalsamhället. Inte heller jordbrukets markanvändning och
djurhållning ingår.). Minskningen har ägt rum framför allt inom energiförsörjningen och
avfall- och avloppssektorn. Även transportsektorn har minskat sina utsläpp, i huvudsak beroende på övergång till andra drivmedel och energieffektivare fordon. Ökat har däremot
utsläppen från arbetsmaskiner gjort.

På Gotland svarade transporterna år 2014 för ca. 70 % av Gotlands klimatpåverkande utsläpp. Färjetrafiken ingår till viss del. Det visar transporternas dominans ifråga om klimatutsläpp ifrån användningen av fossila bränslen i det gotländska samhället.
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Bilden av utsläppen av växthusgaser inom transportsektorns olika transportslag visar sig relativt oförändrad mellan åren 1990 och 2014. Utsläppen per bil har minskat, men antalet
bilar ökat, så utsläppen är nästan desamma. Utsläppen från inrikessjöfart har minskat något
de senaste åren tack vare kraven på övergång till diesel MK1. Arbetsmaskiner är en stor
post på Gotland dels genom jordbrukets traktorer, dels genom stenindustrins arbetsmaskiner.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Ett par av de målsättningar som finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 behandlar klimatfrågor och transporter. Den ena är att verka för ett långsiktigt
hållbart kommunikationssystem och den andra är att alla människor på Gotland ska ha
möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt långsiktigt hållbart sätt förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
Region Gotlands Energiplan 8 ska fungera som färdplan på väg till en hållbar energianvändning baserad på förnybar energi enligt målen i Vision Gotland 2025. Energiplanens klimatmål är att: Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat med 45 % från 1990 till år
2020. I denna tidsperiod är det dock i första hand andra sektorer än transporterna som
kommer att minska mest. Detta med anledning av Gotlands höga bilberoende, få alternativ
till att resa med bil och en låg utbytestakt av bilar.
I Energiplanens avsnitt om transporter och resor finns strategierna:
• Aktivt arbeta med att införa biogas som fordonsbränsle inom egna och upphandlade
verksam-heter, samt bidra till att så sker även för privata resor, särskilt personalens arbetspendling.

8

Energi 2020. http://www.gotland.se/67446
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•

•
•
•
•
•

•
•

Utreda vilka ytterligare insatser som ska göras för att serviceorterna ska kunna erbjuda
service, både kommersiell och offentlig, för att begränsa behovet av att resa längre avstånd.
Väga in möjligheterna till kollektivtrafik som ett av de viktiga kraven när lokalisering av
större nya bostadsområden beslutas.
Långsiktigt förbättra kollektivtrafiken, i första hand genom en satsning på stomlinjerna.
Pröva snabba pendlingsturer från ytterområdena, till exempel Burgsvik och Fårösund.
Prioritera cykeln genom insatser som underlättar för cyklister, bland annat genom fler
cykelbanor också för längre sträckor.
Genomföra och informationsinsatser och projekt, för att öka intresset för att cykla.
I gatu- och väghållning prioritera de som har svårast att ta sig fram, bland annat genom
att genomföra hållbarhets-, genus- och tillgänglighetsanpassad snöröjning och sandning
vid vinterväglag.
Aktivt öka användningen av cyklar och elcyklar för tjänsteresor.
Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och laddinfrastruktur
för dessa.

2.6 Gotlands förutsättningar

I avsnittet beskrivs faktorer och förutsättningar som påverkar kommunikationer och transportinfrastruktur.
2.6.1 Gotlands läge

Gotland ligger mitt i Östersjön, 15 mil till Nynäshamn, något längre till Lettlands kust.
Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och förbindelserna med omvärlden är
avgörande för utvecklingen. Läget gör ön helt beroende av flyg- och färjetrafik.
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Ö-läget innebär många möjligheter, men kan också medföra begränsningar. Närheten till
stora marknader; Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige är en styrka, liksom till
grannländerna runt Östersjön. Stockholmsregionens omfattande kommersiella och offentliga serviceutbud finns inom räckhåll för Gotland. Det omfattande, närliggande befolknings/kundunderlaget ger också möjligheter som att öka intresset för företagande och turism på Gotland. Men för att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet, i form av ett väl fungerande transportsystem
och en anpassad infrastruktur.
Det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och försvarets återetablering på Gotland,
är nytillkomna faktorer som kan påverka infrastrukturen.
2.6.2 Demografi

Gotland har 58 003 invånare (dec. 2016). Invånarantalet har varierat kring 57 000 sedan
1990-talet. Befolkningen ökar i Visby, och särskilt dels i flera områden längs med kusten
och dels på mellersta Gotland med pendlingsavstånd till Visby.
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Befolkningsprognosen 2017- 2025 visar på en svag ökning av antalet invånare. Drygt hälften, 55 %, av befolkningen och jämnt fördelat mellan män och kvinnor, är i förvärvsarbetande åldrar (20 – 64 år). Denna grupp beräknas minska med ett par tusen personer under
den kommande tioårsperioden. Samtidigt ökar åldersgruppen 65 år och uppåt (kvinnorna
är här i majoritet) i ungefärligen motsvarande omfattning. Gruppen mellan 0 – 19 år beräknas öka något. Sammantaget gör detta att försörjningsbördan ökar.
Rörligheten är hög bland ungdomar som flyttar både till och från Gotland. Flyttningsnettot
är negativt i de rörligaste yngre åldersgrupperna men positivt i många övriga. Kvinnorna
flyttar i högre grad än männen. Stockholm/Mälardalen är den dominerande målpunkten/utgångspunkten för flyttningarna.
2.6.3 Boende

Gotland har en jämförelsevis hög andel invånare som bor på landsbygd, knappt 40 %. De
som bor på landsbygden bor i hög grad glest och utspritt. Visby är den största tätorten med
drygt 24 000 invånare. I Visby som regionalt centrum
finns bl.a. såväl huvuddelen av den offentliga och
kommersiella servicen som de största arbetsplatserna.
Hemse och Slite, på respektive södra och norra Gotland är efter Visby de två största serviceorterna, med
kring 1 500 invånare. Även Klintehamn, Roma och
Fårösund är större orter med ett relativt stort serviceutbud. Mindre tätorter med mellan 200 och 500 invånare är på södra Gotland: Havdhem, Stånga och
Burgsvik, och på norra Gotland: Lärbro och
Tingstäde. Några större tätorter finns på pendlingsavstånd till Visby, dessa är Tofta, Vibble-Västerhejde
och Väskinde-Själsö.
Boendet är fördelat på 60 % småhus och 33 % flerbostadshus, resterande är övrigt boende.
26 000 lägenheter finns på Gotland, därutöver finns
ca. 7 000 fritidshus, många ägs av personer som är
mantalsskrivna utanför Gotland.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.6.4 Tillgänglighet

Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även
tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter och arbetsplatser är viktiga.
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Kartan och tabellen visar andelen och antalet invånare som inom olika tidsintervaller når
Visby med bil. Av tabellen framgår att drygt hälften av invånarna, drygt 29 000 personer
har en restid till Visby på max. 10 minuter. Drygt 88 % har en restid på mellan 0 till 40 minuter. Ca. 6 500 personer har en restid på mellan 40 till 80 minuter.

När även Hemse och Slite läggs till visar tillgänglighetsanalysen att drygt 36 000 personer, 63,5 %, har
en restid på upp till tio minuter till någon av de tre
tätorterna. Drygt 99 % har en restid på mellan 0 till
40 minuter. Ca. 250 personer har en restid på mellan
40 till 50 minuter.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.6.5 Pendling

Den genomsnittliga restiden till arbetet för personer i
åldrarna 20-64 var i början av 2000-talet drygt 24 minuter. Tio år senare varade en genomsnittlig arbetsresa i 27
minuter, vilket tyder på att det skett en viss ökning
dessa år. Värdena avser effektiv restid, det vill säga utan
eventuell vänte- och bytestid. Den sammanlagda tiden
som läggs på resor nationellt sett tenderade i slutet av
2000-talet vara konstant kring 70 minuter. Studier som
gjorts på svenska förhållanden har kommit fram till att
restiden 60 minuter enkel väg är den övre gräns där den
största förändringen i viljan att resa äger rum. Oftast
brukar den maximala pendlingstiden bedömas vara runt
40-45 minuter innan andra alternativ väljs. 9

9

Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14
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Familjebilden påverkar också viljan och sättet att pendla. Vuxna utan barn är mer benägna
att pendla kollektivt och även tidsmässigt längre, än vad vuxna med mindre barn. De sistnämnda använder i större utsträckning bil som pendlingsform. 10
Olika studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort och
därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till sin arbetsplats
medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och reskedjor som innebär fler stopp för att
till exempel hämta barn eller handla 11
I Visby som största tätort finns huvuddelen av arbetstillfällena och därmed den största inpendlingen. Visby har ett positivt pendlingsnetto på 4 799 personer. Drygt hälften av de
med arbete i Visby, både bor och arbetar där. Knappt 1 500 pendlar ut från Visby och ca.
800 gör det till fastlandet, ungefär lika många som pendlar in därifrån. Fler kvinnor än män
pendlar till Visby, det omvända gäller utpendlingen från Visby och till fastlandet.
Visby –
inpendling
Män
Kvinnor
Totalt

Personer med arbetsplatser i Visby
7484
8611
16095

Varav personer bosatta i
Visby
4175
4755
8930

Varav personer från
övr Gotland
2884
3476
6360

Varav personer från
annan kommun
425
380
805

Även Slite och Hemse, som de största serviceorterna, har positiva pendlingsnetton.
Pendling med bil dominerar, och kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen.
Gotland är också det biltätaste länet, med 608 personbilar i trafik per 1 000 invånare. Högst
ligger län av mer landsbygds/glesbygdskaraktär. Lägst antal bilar har Stockholms län.
Från Gotland pendlade 2015, knappt 2 200 personer, över hälften till Stockholms län. Till
Gotland pendlade drygt 1 000 personer, även här är Stockholms län dominerande. 40 % av
utpendlarna är kvinnor, medan inpendlingen är jämnare fördelad.
2.6.6 Näringsliv, företagande, arbetsmarknad och tillväxt

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under 2000-talets inledning ökade sysselsättningen på Gotland företrädesvis inom handels,
hotell och restaurangsektorerna, inom bygg, och också inom företagstjänstesektorn. Sysselsättningen minskade särskilt inom den areella sektorn, tillverkningsindustrin och inom försvaret. Mot bakgrund av försvarsnedläggningen utlokaliserades statliga verksamheter.
Näringsstrukturen på Gotland skiljer sig i många avseenden åt jämfört med andra län. De
största skillnaderna ligger i att Gotland har betydligt högre andelar företag och sysselsatta
inom de areella näringarna, mineralutvinning och inom branscher kopplade till besöksnäringen. På Gotland finns högst andel sysselsatta, i likhet med många platser utanför storstäderna, inom den offentliga sektorn.
De areella näringarna, livsmedelsindustrin, stenindustrin och besöksnäringen är sedan länge
viktiga näringar på Gotland. Samtliga är starkt kommunikationsberoende. Inom den areella
sektorn exporteras huvuddelen av produktionen, via hamnarna i Visby och Klintehamn. In-

10
11

Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14
Remissunderlag inför Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland, 2016-12-14
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satsvaror för jordbruket transporteras till Klintehamn. Transporterna från produktionsanläggningarna till hamnarna omfattande. Inom stenindustrin på norra Gotland transporteras
produkterna på egna fartyg från egna hamnar. För täkter på andra delar av Gotland finns
förfrågningar om att nyttja Klintehamns hamn. Gotland är en stor besöksdestination. Antalet invånare mer än fördubblas under de mest intensiva sommarveckorna. Ungefär hälften
av besökarna bor utanför Visby med omnejd. För besöksnäringen är kommunikationerna
till och från Gotland avgörande. Då även besökarna bor spritt över Gotland liksom det
faktum att besöksmålen finns över hela ön gör tillgängligheten på det gotländska vägnätet
viktig.
På Gotland finns ca.
27 000 arbetstillfällen,
något fler män än kvinnor är sysselsatta. Männen dominerar
branscher som bygg, tillverkning, transporter,
energi. Inom handel,
kulturella och personliga
tjänster (sport, fritid,
bibliotek, etc.) och hotell och restaurang är
fördelning relativt jämn.
Kvinnorna arbetar i
högre grad än männen
inom vård, utbildning, omsorg och finans- och försäkringssektorerna. Förvärvsfrekvenserna såväl för män och kvinnor är högre på Gotland än i riket.
Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag. Nyföretagandet
ligger vanligtvis relativt högt. Andelen företag startade av kvinnor hör också till de högsta.
Drygt 16 % av de sysselsatta är egna företagare. Av dessa drivs ca. 70 % av män.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Under 2016 har efterfrågan på arbetskraft varit så stor att arbetslösheten sjunkit under hela
året. Sysselsättningen bedöms öka totalt sett. Växande branscher bedöms bli byggsektorn,
handel, företagstjänster och offentliga tjänster som t.ex. hälso- och sjukvård.
I Region Gotlands tillväxtprogram 2016 – 2020 12 ingår kommunikationer som ett utvecklingsområde. Tillväxt och näringslivsutveckling ställer krav på fungerande infrastruktur och
kommunikationssystem. I programmet anges att möjligheterna till säkra och snabba resor
och transporter till arbete och service på ön, är en förutsättning för människor och företagande. Och att en hållbar tillväxt och utveckling kräver god tillgänglighet till fastlandet. De
tongivande branscherna inom tillväxtarbetet är besöksnäringen, mat- och livsmedelsnäringarna och kalkindustrin.

12

Tillväxtprogram Gotland. http://www.gotland.se/94617
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3. Kommunikationer och infrastruktur - nuläge och behov
3.1 Gotlands läge

Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna till och från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Gotlands läge gör ön helt
beroende av färje- och flygtrafik. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet.
Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper, trafikslagen kompletterar, men ersätter inte varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda transportlösningar som är anpassade efter invånarnas, näringslivets och besökarnas behov. Hur trafiken utvecklas kan ses
som ett mått på Gotlands attraktivitet för boende och besökare, och på hur näringslivet utvecklas.
På fastlandet är väg- och järnvägsanslutningarna till de hamnar som trafikeras av Gotlandstrafiken av stor vikt för att säkerställa gods- och persontransporterna till och från Gotland
fungerar. Väg 73 och Nynäsbanan utgör kopplingarna till hamnen i Nynäshamn. E 22 utgör kopplingen till hamnen i Oskarshamn. Färjeresenärer utan bil har små möjligheter att
resa kollektivt från/till Oskarshamn.
3.2 Färjetrafiken

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och färjetrafiken avgörande för öns utveckling och tillväxt. Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och
uppväger till viss del de transportmässiga konkurrensnackdelar som Gotland har. En god
tillgänglighet, genom att tid och kostnad för resor och transporter minskar och genom en
anpassad turtäthet är grundläggande för en positiv regional utveckling och en stärkt konkurrenskraft. Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter också en väl anpassad infrastruktur. En förbättrad tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans med bättre kopplingar till fastlandstrafiken bl.a. kunna medföra att Gotland i viss mån kan ta del i den pågående regionförstoringen – Gotland kommer ”närmare” fastlandet.
Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn (ca. 15 mil) och Visby-Oskarshamn (ca. 12 mil).
Färjorna är både gods- och passagerarfartyg. År 2016 reste drygt 1,6 miljoner passagerare
med färjorna, av dessa reste ca. 1/4 med Gotlandsrabatt (mantalsskrivna på Gotland). Färjorna är höghastighetsfartyg och restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip två dubbelturer per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-, sommar- och eftersäsong är antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Resandet
och transporterat gods har kontinuerligt ökat. Av personresandet går ca 25 % på den södra
linjen (Oskarshamn) och 75 % på den norra (Nynäshamn). Godstransporterna är jämt fördelade på de båda linjerna.
Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod, mellan Trafikverket och
Destination Gotland, omfattar tio år, och påbörjades 2017. Den upphandlade färjetrafiken
går mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. I nuvarande trafikavtal ingår bl.a.
ökad passagerarkapacitet, takpris för gotlänningar och gods, marknadsprissättning för besökare och att ett fartyg ska drivas med LNG.
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År 2009 ändrades den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland, så att
krav på att angöra Gotland minst fem dagar per vecka året runt togs bort. Genom det öppnades möjligheterna att driva trafik till Gotland under kortare eller längre perioder, utöver
den trafik som upphandlas. Under sommaren 2016 drev Gotlandsbåten trafik mellan Visby
och Nynäshamn och Västervik. Sommaren 2017 drev Destination Gotland trafik, utöver
den ordinarie linjetrafiken, mellan Visby och Västervik.
3.3 Gotlands hamnar

Enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn
ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik.
Hamnarna i Visby och Klintehamn är riksintressen. Hamnarna på Gotland ägs och drivs av
Region Gotland. Trafikverket ansvarar för anslutningar till hamnarna i form av farleder och
länsvägar.
Hamnarna i Visby, Klintehamn och Slite är ur ett nationellt perspektiv var och en att betrakta som små. De måste ses som en helhet som kompletterar varandra för att klara Gotlands behov av hamnkapacitet. I Visby består verksamheten av linjetrafik (person- och
godstrafik), kryssningstrafik, gästhamn samt oljehamn. Godshanteringen sker i Klintehamn
och Slite. I Klintehamn hanteras företrädesvis gods i form av jordbruks- och skogsprodukter samt kalksten. I Slite kommer allmänt gods att hanteras och tunga lyft kan genomföras.
De statliga maritima verksamheterna såsom Sjöräddningen har även sin bas i Slite. I Slite
finns möjlighet att utveckla en av kajerna till en reservhamn för linjetrafiken vilket idag saknas. Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland sårbart om något skulle inträffa som
gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period.
Linjetrafiken ökar i volym och det i kombination med den nya kryssningskajen som byggs i
Visby gör att en säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö i, till och från hamnområdet i Visby
är angelägen.
Godshanteringen ökar i Klintehamn sedan hamnen muddrats och byggts ut. Med en större
godshantering i Klintehamn uppkommer behov av att förbättra trafikinfrastrukturen på
land för att bland annat höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i hamnen och längs
de vägar som kan få ökad tung trafik. Om utveckling i Klintehamn se vidare avsnitt 3.5.4.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

3.4 Flygtrafik

På grund av ö-läget är flygförbindelserna till och från Gotland av central betydelse för tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen är ett riksintresse. Swedavia äger och driver flygplasten, som ingår i
det nationella basutbudet av flygplatser. Gotlands läge gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Gotland har reguljär flygtrafik året runt och dagligen till Bromma och Arlanda, och kontinuerligt under året till Göteborg, Malmö och Ängelholm. Chartertrafik finns under delar av
året. Under sommarsäsongerna ökar antalet destinationer och flygbolag kraftigt.
Antalet flygpassagerare har under den senaste tioårsperioden ökat kraftigt, 2016 var det
drygt 460 000 personer. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland.
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Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De båda flygplatserna fyller
olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Mer än 90 procent
av Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål, eller utgångspunkt. Lite mer
än hälften av Brommaresenärerna reser i tjänsten, många av dem över dagen. Bland de som
reser via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som byter flyg på
Arlanda.
Visby flygplats ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby. Tillgängligheten till och från
flygplatsen behöver utvecklas. Förutsättningarna för cykel och kollektivtrafik är särskilt
bristande. Sammanhängande cykelväg saknas och förbindelse med kollektivtrafik finns endast under sommaren vilket lämnar passagerarna i ett bilberoende större delen av året. Under högsäsong bildas ofta köer vid utfarten längs Lummelundsväg. Ett samverkansprojekt,
FysGot, pågår mellan Swedavia och Region Gotland, med syfte att ta fram förslag vad gäller tillgänglighet och trafiksäkerhet.
3.5 Översiktlig planering

Länsplanen har nära samband med och koppling till den fysiska planeringen. För Gotlands
del gäller det framför allt översiktsplanen Bygg Gotland och de fördjupade översiktsplanerna.
3.5.1 Översiktsplan – Bygg Gotland

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 13 antogs av fullmäktige i
juni 2010. Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden
bör användas för att stödja regionens målsättningar. Vad gäller trafiken på Gotland tas i infrastrukturavsnittet bl.a. hamnar, vägar, gator och cykelvägar upp.
Enligt Vision Gotland 2025 ska det övergripande vägnätet utvecklas så att goda förbindelser till och från tätorterna, för pendling till arbete och utbildning, långsiktigt säkerställs. Det
innebär att de större länsvägarna ska utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och för godshantering över ön. Det preciseras i översiktsplanen:
• Vägnätet ska utvecklas så att effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och godshantering säkerställs.
• Det enskilda vägnätets långsiktiga underhåll ska säkerställas genom aktiva samfällighetsföreningar.
• För enskilda vägar som har särskilt stor betydelse som genomfartsvägar mellan statliga
vägar bör förslag om statligt övertagande övervägas.
• För att höja trafiksäkerheten och att undvika ytterligare hastighetssänkningar ska nödvändiga breddningar och uträtningar av länsvägar prioriteras.
• För att höja trafiksäkerheten ska även satsningar på säkra korsningar där det är som
mest angeläget prioriteras.
• Enskilda vägar som är viktiga för turismnäringen bör utvecklas och prioriteras när frågan om statsbidrag prövas.
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Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod. Av översiktsplanen framgår att:
• Planeringen av cykeltrafiken ska präglas av ett strukturtänkande med utgångspunkt från
cyklandets egna behov, egna förutsättningar och egenvärde, där tillgänglighet, trygghet,
miljö, hälsa och den kortaste vägen mellan två målpunkter har avgörande betydelse.
• Framtagande av cykelplaner bör prioriteras i följande ordning:
• 1. cykelplan för Visby inklusive plan för arbetspendling med cykel, längs länsvägarna, ca
1 mil ut och in från Visby.
• 2. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de större tätorterna.
• 3. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de mindre tätorterna.
• En cykelled av hög internationell klass, för cykelturismens utveckling på Gotland bör
planeras och förverkligas.
3.5.2 Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner tas fram för ett avgränsat område och ligger sedan till grund för
områdets fortsatta detaljplaneläggning.
Den fördjupade översiktsplanen för Visby, Hela Visby 14 är ett planeringsunderlag för Visbys framtida utveckling. I planen ingår riktlinjer bl.a. för biltrafik, kollektivtrafik, cykling,
gående, gators utformning och parkering.
Fördjupade översiktsplaner har bl.a. även tagits fram för Sudret, Östergarnslandet och
Fårö. Planerna för dessa områden syftar till att fördjupa, precisera och applicera intentionerna i översiktsplanen, med fokus på dessa områdens särskilda behov, möjligheter och begränsningar, dels till att vara vägledande i balansgången mellan utveckling och bevarande i
detaljplanering och bygglovprövning.
I regionens översiktsplan sägs att fördjupade översiktsplaner skall tas fram för ovan
nämnda områden liksom för de större serviceorterna.
3.5.3 Visborgsområdet

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Visborgsområdet, i södra Visby planeras för boende, arbete och fritid. Till huvuddelen är
det ett före detta regementsområde och omfattar ca. 450 hektar. Visborg är indelat i fem
delar:
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Hela Visby. Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025. http://www.gotland.se/43400
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1. Norra området – i anslutning till
Färjeleden.
2. Regementsområdet – i anslutning till kasernområdet.
3.. Villastaden – söder om planerad
tvärförbindelse.
4. Hällarna – väster Toftavägen.
5. Idrotts- och rekreationsområde.

En strukturplan har tagits fram för en första utbyggnadsbyggperiod. Planen godkändes av
regionfullmäktige 2016-04-25, § 61 och ger inriktningen för de norra och centrala delarna
(delar av område 1 och områdena 2 och 5) av regementsområdet för en tio årsperiod (2016
– 2025). Strukturplanen ger riktlinjer som stöd för kommande detaljplaner och markanvisningar.
Enligt strukturplanen är utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet en hög profil i de sociala och miljömässiga hållbarhetsperspektiven. Det planeras uppnås genom att
skapa en god infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling, bl. a. genom god tillgänglighet
och miljöanpassade transportsystem, bevara och ge tillgång till attraktiva grönområden och
främja sociala strukturer för att motverka segregation och främja integration.
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Av strukturplanen framgår att avsikten är att Visborgsområdet stadsbyggnads- och innehållsmässigt ska integreras med staden, Visby, och även på sikt med Vibble.
I och med att gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras så ökar även tillgången till
olika transportmedel i Visborg ur ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare studier har visat på
att resmönster och tillgång till transportsystemet skiljer sig mellan kvinnor och män. Skillnaden beror bland annat på inkomst, värderingar, pendlingsavstånd, tillgång till färdmedel
och rädsla för våld. För att främja upplevelsen av trygghet och möjligheten till att människor ska välja hållbara sätt att resa bör faktorer som god sikt, belysning, skötsel, främjandet
av spontana möten samt goda kopplingar till andra stadsdelar tas hänsyn till vid planering i
Visborg.
Exempel på infrastrukturinvesteringar som skulle kunna genomföras både innanför och utanför det första utbyggnadsområdet inom ramen för länsplanen för regional transportinfrastruktur är:
• Attraktiva och trafiksäkrande åtgärder för gång- och cykeltrafik för att förstärka
kopplingen mellan Visborg och staden. Trafikverket har i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier initierat en översyn av Färjeleden. Den bör genomföras i
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samråd med Region Gotland och ta upp de behov som finns mot bakgrund av utbyggnaden av Visborg samt de behov som finns längs med övriga delar av Färjeleden.
GC-förbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna, Toftavägen, väg 140.
Sandhedsvägen, tvärförbindelse mellan väg 140, Toftavägen och väg 142.
Medfinansiering av gång- och cykelvägar och tillgängliga hållplatser för kollektivtrafiken.

3.5.4 Planering Klintehamn

I Klintehamn har Region Gotland inlett en planering för att få fram en bred bild av visioner, möjligheter och behov för Klintehamns utveckling 15.
Bakgrunden är bl.a. den planerade utvecklingen av hamnområdet då delar av verksamheten
i Visby hamn flyttas över till Klintehamn. Det är då angeläget att se över konsekvenserna
när det gäller trafik- och tillgänglighetsfrågor som rör kopplingen mellan de centrala delarna
av Klintehamn och hamnområdet.
Klintehamn har också potential för en positiv bebyggelseutveckling. Redan nu finns goda
kommunikationer och ett attraktivt läge vid havet. Ett eventuellt upptagande av en ny stor
kalkstenstäkt på södra Gotland kommer sannolikt att innebära ytterligare tunga transporter
i och i anslutning till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kan det att innebära störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas ett helhetsgrepp över
den framtida planeringen av Klintehamn.
Med anledning av den utökade godshanteringen har Trafikverket i sin rapport Transportsystemet Gotland pekat på behovet av att Trafikverket och Region Gotland gemensamt tar
fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten.
3.6 Kollektivtrafik

Inom kollektivtrafiken drivs busstrafik på ett 15-tal linjer på landsbygden, turtätheten är
högst på linjerna mellan Visby och de största tätorterna. Inom Visby drivs stadstrafik på
sex linjer.
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Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet. I dag finns två upphandlade trafikavtal, landsbygdstrafik på Gotland och stadstrafik i Visby. Anropsstyrd närtrafik finns också
tidtabell lagd med minst två resmöjligheter från samtliga socknar per vecka.
Under 2016 färdigställdes ombyggnaden av Visby busstation som då tillgänglighetsanpassats, och ett låst cykelgarage byggdes. 2017 uppgraderades biljettsystemet i bussarna och
nya hållplatsutropsskärmar samt WiFi finns nu i alla bussar. Sedan augusti 2017 trafikeras
Visby flygplats med två kollektivtrafikturer i vardera riktningen till och från Visby.
Trafikavtalen för landsbygdstrafiken Gotland, stadstrafiken Visby samt för skolskjuts går ut
under 2019. Arbete pågår för att samordna de olika restyperna och även fordonsslagen
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framöver. Linjenät ska utvecklas mot mer anropsstyrd trafik och fordon ska kunna användas mer flexibelt.
Genom Trafikverket sker ett arbete med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser på landsbygden som ligger inom trafikverkets vägområde. Tillgänglighetsanpassningen kommer att
omfatta åtgärder om totalt 4 miljoner kronor. Trafikverket driver och ansvarar för projektet
men med stöd från Kollektivtrafikenhetens trafikplanerare. Projektet beräknas vara slutfört
under 2019. Planer finns också att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen i Roma som del av
ett större projekt inom Region Gotland. Ett projekt pågår för att tydligare markera hållplatserna på landsbygden, genom att hållplatsstolpar ska placeras ut på båda sidor av vägen vid
alla hållplatser.
I samband med planerad utveckling av samordning av trafiken till år 2019 förväntas också
fler resenärer kunna använda den allmänna kollektivtrafiken. Detta förutsätter också att tillgänglighetsanpassning av hållplatser fortsätter.
Trafikverket uppmärksammar i rapporten Transportsystemet Gotland följande brister i infrastrukturen för kollektivtrafiken:
• Gångvägar i anslutning till och från saknas i vissa fall.
• Kollektivtrafik saknas till och från flygplatsen.
• Hållplatser är ej anpassade för fler cyklar på bussen.
• Långa, slingrande körsträckor med långa restider som följd.
3.7 Cykeltrafik

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Enligt det regionala utvecklingsprogrammet ska cykeltrafiken öka med 30 procent över en
15-årsperiod. Av översiktsplanen framgår att för att öka andelen cykeltrafik måste investeringar i infrastruktur göras som ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten, samtidigt som
aspekter som trygghet, miljö, hälsa och snabbhet måste vägas in. Gena cykelförbindelser
mellan viktiga målpunkter i såväl Visby som de större tätorterna behövs. I översiktsplanen
tas cykelplaner för tätorterna och för arbetspendling längs länsvägarna upp.
I Cykelplan Visby 2015 – 2025 16 prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken
till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. I Visbys cykelplan pekas saknade länkar
ut i huvudvägnätet, varav vissa går längs statliga vägar. I cykelplanen beskrivs även andra
behov som separering av gående längs huvudvägnätet, nya cykelparkeringar vid större målpunkter och knutpunkter för kollektivtrafik, trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar
och vid skolor samt förbättrad vägvisning.
Ett par cykelleder har byggts längs det statliga vägnätet, på väg 149 Visby – Lummelunda
och på väg 140 Visby – Västergarn. Dessa används såväl för vardagscykling som av besökare.
Ytterligare en sträcka, Västergarn – Klintehamn skulle ha genomförts inom nuvarande
plan. Längs den 7 km långa sträckan rör sig många gående och cyklister dagligen och det
16
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förekommer en del farliga omkörningar. Antalet bilar, gående och cyklister har dessutom
ökat den senaste tiden eftersom det har byggts fler bostäder längs sträckan. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter avses en ny gång- och cykelväg byggas som är separerad
från biltrafiken. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn har dock blivit överklagad till regeringen och när ärendet behandlas är oklart. Bl.a. inom ramen för Dialog Klintehamn (se
avsnitt 4.5.4) har framförts att det i planförslaget inte finns någon direkt koppling till Klintehamns hamn, och att det i samband med en utbyggnad av cykelleden vore värdefullt att
målpunkterna i hamnområdet blir lättillgängliga och kan nås på ett trafiksäkert sätt.
Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland. En förstudie har gjorts om förutsättningarna för att utveckla cykelturism på Fårö, Östergarnslandet och Sudret. Det ökande
intresset för att besöka Fårö gör att förutsättningarna för en säker gång- och cykeltrafik bör
ses över. På Gotland finns en skyltad cykelled genom Svenska Cykelsällskapet.
I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna vad gäller
gång- och cykelvägar i:
• Fragmentarisk struktur, ej gent och sammanhängande cykelvägnät.
• Dåliga förutsättningar för cykling på landsbygd längs statliga vägar.
• Brister i cykelvägnätet i Visby både längs statliga och kommunala vägar.
• Avsaknad av rekreationsstråk för cykelturismen.
• Avsaknad av sammanhängande cykelväg mellan Visby och flygplatsen.
• Gångvägar i anslutning till busshållplatser saknas eller är bristfälliga.
• Vägvisning för cykel är bristfällig.
3.8 Det statliga vägnätet

Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda över hela
ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet som omfattar 1 500 km, i huvudsak utanför tätorterna. Region Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna.
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3.8.1 Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverket har pekat ut det funktionellt prioriterade vägnätet på Gotland. Region Gotland
har ställt sig bakom vägnätet. Vägarna utgör de viktigaste för den nationella och regionala
tillgängligheten på Gotland och dess tillgänglighet ska enligt Trafikverkets beslut, värnas
och höjas. De funktioner som pekas ut för vägarna är; dagliga personresor med bil, godstransporter, långväga personresor med bil samt dagliga personresor med kollektivtrafik.
Kartan visar det prioriterade vägnätet med de fyra funktionerna samlade. Tabellen visar
vilka vägar som är uppdelade på de olika funktionerna.
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VÄG 140 VISBY - KLINTEHAMN
VIA TOFTA OCH VÄSTERGARN

X

X

X

X

VÄG 141 KLINTEHAMN - HEMSE
VÄG 142 VISBY - BURGSVIK,
VIA HEMSE

X

VÄG 143 VISBY - LJUNGGARN
VIA ROMA

X

X
X

VÄG 534 & 144 ROMA - HEMSE
VÄG 146 KRÄKLINGBO –
ALA

X
X

VÄG 147 VISBY - LÄRBRO
VIA SLITE
VÄG 148 VISBY - FÅRÖSUND
VIA LÄRBRO
VÄG 148 VISBYLEDEN
VÄG 149 LÄRBRO - KAPPELSHAMN
VÄG 149 VISBY - LUMMELUNDA
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VÄG 631 KATTHAMMARSVIK –
KRÄKLINGBO
VÄG 664 SLITE - OTHEM

KOLLEKTIVTRAFIK

X

LÅNGVÄGA
PERSONRESOR
MED BIL

GODS
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DAGLIGA
PERSONRESOR
MED BIL

Region Gotland

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

3.8.2 Vägarnas standard

Trafikverket redogör bl.a. för vägarnas standard i rapporten Transportsystemet Gotland,
bristbeskrivning.
Trafikverket har genomfört säkerhetsklassning av alla vägar som har vägnummer 100 eller
lägre samt alla vägar med en genomsnittlig trafik över 4000 fordon per dygn 17. Få vägar på
Fyra olika klasser har använts för att bedöma vägens säkerhetsstandard; mycket god, god, mindre god
och låg.
17
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Gotland har genomgått säkerhetsklassningen men av de som har gjort det har en stor andel
låg trafiksäkerhetsklass. Det är främst sidoområdena som orsakar låg säkerhetsklassning där
oeftergivliga föremål som t.ex. träd eller berg finns för nära vägen.
De mindre statliga vägarna på Gotland är på flera håll smala med bristfälliga sidoområden
vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk. Dels finns en risk då oskyddade trafikanter går och
cyklar längs dessa vägar och dels finns en ökad risk för avkörningsolyckor med motorfordon. Att vägarna är krokiga och har dålig sikt vid utfarter är ytterligare en trafiksäkerhetsrisk inte minst för de oskyddade trafikanterna.
3.8.3 Hastighetsöversyner

I Trafikverkets hastighetsöversyn från år 2016 pekas tre sträckor ut som aktuella att sänka
hastigheten på från dagens 90 km/h till framtida 80 km/h.
• Lv 140 mellan Visby och Tofta strand
• Lv 143 mellan Visby och Roma
• Lv 148 mellan Lärbro och Fårösund
Hastighetssänkningarna planeras att införas i slutet av nuvarande planperiod (år 2023). Hastighetssänkningarna motiveras av trafikflödet, vägens utformning samt miljöskäl. 2009
sänktes hastigheten på många av länsvägarna från 90 km till 80 km
3.8.4 Trafikolyckor och hastighetsefterlevnad

Hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet är på en låg nivå och utvecklingen är inte i
linje med vad som krävs för att nå etappmålet till år 2020. Relativt få olyckor med svåra
konsekvenser har inträffat i Gotlands län de senaste 10 års-perioden. Av de olyckor som
inträffat är singelolyckor den olyckstyp som orsakat flest dödade eller svårt skadade. Nästan
två tredjedelar av alla som dödats eller skadats svårt har färdats i en personbil.
3.8.5 Översyn av väghållarskapet

Trafikverket kommer att påbörja en utredning av väghållarskapet på Gotland som en del av
en nationell översyn av väghållarskapsfrågor. Gotland har jämfört med övriga Sverige en
något mer komplex situation för väghållarskapet där många enskilda vägars drift- och underhåll sköts av regionen snarare än enskilda markägare eller organisationer såsom vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.
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3.8.6 Belysning längs statliga vägar

Ansvaret för belysning längs vägarna ligger generellt hos väghållaren. På Gotland övertog
Vägverket på 1990-talet en del av den belysning på de statliga vägarna som de tidigare kommunerna satt upp. De som inte övertogs har sedan dess skötts av Region Gotland. Denna
belysning har i många fall nått slutet av sin livslängd och bör tas ner. Därför har det sedan
en tid tillbaka pågått diskussioner om att Trafikverket eventuellt ska ta över delar av den
belysningen. 2015 startades en gemensam studie av Trafikverket och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) om hur belysningsfrågan ska tas om hand på ett enhetligt sätt över
hela landet. Utredningen redovisas sannolikt under hösten 2017.
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3.8.7 Vattenskyddsområden

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan ytoch grundvatten via spricksystem 18. Flera statliga vägar går i anslutning till, eller korsar, utpekade vattenskyddsområden där åtgärder behöver vidtas för att skydda vattentäkterna från
föroreningar orsakade av vägtrafiken.
3.8.8 Kultur- och landskapsvärden

På Gotland har många kulturhistoriska värden bevarats och det är viktigt att de fortsatt får
vara en del av landskapsbilden. Bland annat finns ett stort antal alléer, milstolpar, artrika
vägkanter och kulturvägar som Trafikverket arbetar kontinuerligt med att bevara och utveckla.
3.8.9 Sammanfattande brister för de statliga vägarna

I Trafikverkets rapport Transportsystemet Gotland, sammanfattas bristerna för de statliga
vägarna:
• Smala
• Krokiga
• Bristfälliga sidoområden med oeftergivliga föremål
• Utfarter med dålig sikt
• Brist på säkra korsningar
• Oskyddade trafikanter ej separerade
• Vägar skär igenom oskyddade vattenskyddsområden
• Vägar i natur-, och kulturområden med höga bevarandevärden.
• Belysningsstolpar i dåligt skick
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3.8.10 Åtgärdsvalsstudier

I rapporten Transportsystemet Gotland redovisas att Trafikverket i sin genomförandeplan
för åtgärdsvalsstudier pekat ut tre studier som är aktuella inom närtid för Gotland:
• Färjeleden. Korsningspunkterna är i behov av översyn. Vägarnas funktion är viktiga
för godstransporter, kollektivtrafik samt dagliga personresor med bil liksom för resor
till och från Visby hamn. Ökad persontrafik och kryssningstrafik i Visby ger ökad trafik i form av fler bilar, fotgängare och cyklister.
• Väg 148 Lärbro. Det finns problem med trafiksäkerheten i Lärbro tätort. Problemen
är främst kopplade till höga hastigheter. Korsningspunkter bör ses över.
• Vattenskyddsåtgärder Visby. Vattenskyddet i och kring Visby behöver förbättras då
området är utpekat som vattenskyddsområde.
Förutom ovanstående pekas i rapporten på att det utifrån bristbeskrivningen finns behov
av fördjupade utredningar/åtgärdsvalsstudier inom följande områden.
• Cykelplanering. Cykelplanen för Visby pekar ut vilka sträckor på statliga och kommunala vägar som behöver kompletteras för att få ett sammanhängande cykelvägnät i staden. Utanför Visby saknas kartläggning av behoven och en samordnad cykelplanering
18
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•
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•

mellan Trafikverket och regionen behövs för att ta fram åtgärder som främjar både
daglig pendlingscykling och turistcykling.
Följdinvesteringar på Fårö. Med en utökad färjetrafik eller bro till Fårö kommer trafiken på Fårö att öka. Det ger i sin tur ett behov av att förbättra trafiksäkerheten. Trafikverket bör tillsammans med regionen ta fram förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Fårö.
Följdinvesteringar Klintehamn. Utökad godshantering i Klintehamn ger fler transporter på vägnätet till- och från hamnen. Trafikverket och regionen behöver gemensamt ta fram åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i Klintehamn då transporterna
och mängden personer som rör sig i anslutning till hamnen ökar.
Översyn väg 148. I genomförandeplanen för åtgärdsvalsstudier har väg 148 genom
Lärbro pekats ut för studie de kommande åren. Resterande del av väg 148 mellan Fårösund och Visby finns ett behov av att studera vidare. Trafiken på vägen förväntas öka
då förbindelsen till Fårö förbättras. Vägen utgör även ett viktigt kollektivtrafikstråk där
konkurrenskraften mot bilen är svag på grund av långa restider.

Förslag har ställts till Region Gotland och Trafikverket om att utreda förutsättningarna för
att resa kollektivt med tåg på Gotland. Syftet är att få till stånd ett miljövänligt och
snabbt resande, och att öka kollektivtrafikresandet och pendlingsmöjligheterna. En spårbunden kollektivtrafik skulle byggas ut på snabba stomlinjer, med hög turtäthet, där Fårösund, Slite, Klintehamn och Hemse skulle knytas till Visby. Inom trafiken skulle minst
6 000 personer resa per dygn. Uppbyggnaden tänks finansieras med statliga medel och för
driften tänks trafikintäkterna och Region Gotland stå för.
3.9 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet

Transportsystemet ska medverka till att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet och vara
jämställt, att likvärdigt kunna svara mot mäns och kvinnors transportbehov. Det ska vara
utformat så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning och så att barns
möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vara i trafikmiljöer
ska öka. Det ska också anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt och bidra till
ökad hälsa. Transportsystemet ska i och med det möjliggöra tillgänglighet och vara användbart för individer oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning.
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Riksdagen beslutade 1997 att Nollvisionen ska utgöra grund för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige 19. Det innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas till
de krav som följer av detta.
I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten som innebär att
antalet dödade i trafiken bör halveras mellan år 2007 och år 2020. Det motsvarar högst 220
dödade år 2020. Regeringen föreslår också att målet om antalet allvarligt skadade i trafiken
reduceras med en fjärdedel. Målen presenterades i regeringens proposition 2008/09:93. Det
finns också ett mål på EU-nivå som säger att antalet dödade bör minska med hälften mellan 2010 och 2020. För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Varttrafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/
19
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trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer
och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas vid årliga resultatkonferenser. Syftet med indikatorerna är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Uppföljningen av indikatorerna är central i målstyrningen. Var och en av indikatorerna har ett målvärde som ska uppnås till 2020. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för trafiksäkerhetsutvecklingen. För närvarande följer staten upp följande indikatorer inom ramen för målstyrningsarbetet:
• Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
• Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
• Nykter trafik
• Bältesanvändning
• Hjälmanvändning
• Cykelhjälm
• Mopedhjälm
• Säkra personbilar
• Säkra motorcyklar (ABS)
• Säkra statliga vägar
• Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
• Underhåll av gång- och cykelvägar
Länsplanen ska omfatta de områden ovan som kräver fysiska åtgärder och påverkansåtgärder i det kommunala, regionala och statliga vägnätet. Om man tittar på medelvärdet av antalet polisrapporterade döda och svåra olyckor i trafiken på Gotland för basår 2004-2008 så
är medelvärdet att antalet dödade i trafiken var 2,2 personer per år, för antalet allvarligt skadade var siffran 24,2 personer per år. Tittar man på medelvärdet för åren 2012-2016 så är
antalet dödade i trafiken 3,6 personer per år och antalet svåra olyckor 18,8 personer per
år 20. Anledningen att man tittar på femårsperioder är för att antalet kan variera mycket per
år varför ett medelvärde är säkrare att utvärdera. Tittar man på polisrapporterade antalet
dödade ses att etappmålet för Nollvisionen inför år 2020 inte är uppnått. Ska målet uppnås
ska medelvärdet av antalet dödade i trafiken per år inte överskrida 1,6 personer per år. När
det gäller antalet allvarliga olyckor ska dessa inte överskrida 24,3 personer per år, vilket innebär att det etappmålet för tillfället klaras.
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Åtgärder måste genomföras för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Infrastrukturen och hastigheten måste anpassas så att den uppfyller fordonstrafikanters samt
oskyddade trafikanters behov.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande:
• Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
• Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att bygga
säkra gång- och cykelpassager.
• Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. Detta kan
till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
20

Informationssystemet STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition
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•
•

Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel anläggande av en ny gångväg.
Åtgärder för att öka tillgängligheten.

I alla åtgärder som genomförs som rör trafiksäkerhet ska alltid hänsyn tas till trygghet samt
tillgänglighet. Alla nya investeringar ska upplevas trygga samt vara tillgänglighetsanpassade.
Region Gotland antog ”Tillgänglighetsstrategi – för en framkomlig fysisk utemiljö” år
2016. 21.
Region Gotland kommer framöver att genomföra en ny inventering av trafiksäkerhetsläget
på Gotland för att kunna använda detta som underlag för den framtida planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder.
3.10 Fast förbindelse Fårö

Förbindelsen mellan Gotland och Fårö utgörs idag av Trafikverkets vägfärjor mellan Fårösund på Gotland och Broa på Fårö. Färjan har två avgångar per timme från Fårösund och
vänder direkt tillbaka efter lossning och lastning vid Broa. Under sommaren ökar efterfrågan på antalet turer och kapaciteten för färjan räcker inte till. Jämfört med övrig tid under
året är trafikmängden dubbelt så hög under de fem mest intensiva veckorna av sommaren,
vilket gör att det bildas långa köer vid färjelägena med flera timmars väntetid. Belastningen
på vägnätet blir således hög under korta men intensiva perioder.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Genom regionens översiktsplan, Bygg Gotland och den fördjupade översiktsplanen för
Fårö 22 har regionfullmäktige uttalat att man vill ha en fast förbindelse mellan Broa på Fårö
och Fårösund. Ambitionen är dels att förbättra förutsättningarna för fastboende på Fårö,
dels att stärka det lokala näringslivet och arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund.
Regionens riktlinjer i översiktsplanen är att:
• Regionen förordar en fast förbindelse mellan Fårö och huvudön som bör ansluta i närheten av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och vid Broa på Fårösidan.
• Funktionsmässigt ska den fasta förbindelsen ha kapacitet att klara både biltrafik och cykel- och gångtrafik.
En fast förbindelse är inte bara en fråga om samhällsekonomi och ett verktyg for utveckling. Det finns även en lång rad andra aspekter att ta hänsyn till. Det handlar t.ex. också om
att se och bedöma miljökonsekvenser, sociala, kulturella och estetiska konsekvenser samt
att ta ställning till förändringar av upplevelse- och känslovärden som är förknippade med
entrén till Fårö och dess förbindelse med huvudön.
Trafikverket genomförde 2013 en förstudie 23 for att undersöka möjligheterna för att förbättra förbindelsen mellan huvudön och Fårö. Förstudien förordar inte någon viss åtgärd
utan presenterar möjliga lösningar och konsekvenser av dessa. I den pekas ett behov av
ökad tillgänglighet ut. Nästa steg i processen är att Trafikverket ska fatta beslut om hur projektet ska drivas vidare.
21

Tillgänglighetsstrategi. http://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/GetDocumentContent?documentNumber=8484

22

FÖP Fårö. http://www.gotland.se/77914
Trafikverket Fårö. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gotland/projekt-i-gotlands-lan/faroforbindelsen/
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Med förbättrade förbindelser till Fårö kommer biltrafiken att öka på Fårö. Det ger i sin tur
ett ökat behov av investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister.
3.11 Sammanställning åtgärder

Här görs en sammanställning av åtgärder som skulle kunna finansierar/medfinansieras i
länsplanen eller har koppling till den.
•

Visby hamn. Volymökningar i färjetrafiken och den kommande kryssningskajen
gör att insatser för en säkrare och tillgängligare trafikmiljö i hamnområdet behövs.

•

Reservhamn för färjetrafiken, Slite hamn. Nuvarande trafikavtal innehåller inte
krav på att reservhamn ska finnas. Utan reservhamn är Gotland sårbart om något
skulle inträffa som gör att Visby hamn inte kan användas.

•

Ökad godshantering i Klintehamns hamn ger effekter på trafikmiljön. Region
Gotland har inlett planering om utveckling i Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie inom
Trafikverket (2018) planeras.

•

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till Visby flygplats bedrivs ett gemensamt projekt mellan Swedavia och Region Gotland. Förslag till konkreta åtgärder ska ges i början av 2018, för att i första hand lösa gång-och cykeltrafik på infartsvägen till flygplatsen och trafiksäker lösning för anslutningen/korsningen flygplatsinfarten/Lummelundsväg (väg 149).

•

Infrastrukturinvesteringar på Visborgsområdet:
•
•
•

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

•

Trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelövergångar, Färjeleden.
Trafiksäker gång- cykelförbindelse mellan Visborgsområdet och Södra Hällarna,
Toftavägen, väg 140.
Sandhedsvägen, förbindelse mellan Toftavägen, väg 140, från cirkulationen
Högklintsvägen, till väg 142.
Medfinansiering till Region Gotlands investeringar för gång- och cykelvägar
och tillgängliga hållplatser

•

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser inom kollektivtrafiken. I Visby och i
serviceorterna.

•

Cykelåtgärder:
•
•
•

Åtgärder inom Cykelplan Visby. Säker gång- och cykeltrafik till arbetsplatser,
skolor och affärscentra.
Gång- och cykelväg, Lummelundsväg, väg 149/Visby flygplats, se ovan
Arbetspendling, cykling, till Visby, tätorter
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•
•
•
•

Statliga vägnätet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cykelled Västergarn - Klintehamn, från nuvarande plan.
Gång- och cykeltrafik, förbättra trafiksäkerheten Fårö.
Cykling besöksnäringen, fortsatt utveckling, bl.a. förstudierna Sudret, Fårö, Östergarn. Sammanhängande led.

Översyn/åtgärdsvalsstudie 140-vägarna, standard, brister, behov av åtgärder.
Med utgångspunkt från Trafikverkets rapport.
Åtgärder hastighetsgränser.
Belysning, vägnätet.
Fast förbindelse Fårö, inkl. behov för gång, cykel och parkering.
Mindre åtgärder, statliga vägar.
Översyn väg 148, enligt Trafikverkets rapport.
Färjeleden, åtgärdsvalsstudie.
Vattenskyddsåtgärder, Visby. Åtgärdsvalsstudie.
Klintehamn. Åtgärdsvalsstudie.
Behov av ytterligare åtgärdsvalsstudier.

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter inom Region
Gotlands verksamhet är:
•
•
•
•
•

Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att
bygga säkra gång- och cykelpassager.
Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.
Detta kan till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel
anläggande av en ny gångväg.
Åtgärder för att öka tillgängligheten.

4. Förslag till åtgärder

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.1 Ekonomiska förutsättningar

Gotlands planeringsram för perioden 2018 – 2029 är 224 miljoner kronor, ca. 18,5 miljoner
kronor per år. Länens genomsnittliga årliga nivå för planperioden kommer dock att justeras
i förhållande till verkligt utfall av använda medel för planperioden 2014 - 2025. Det görs av
Trafikverket vid slutet av 2017/början av 2018. Justeringen av planramen, över- eller underförbrukning, görs mot de fyra första åren i planperioden.
Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram, och har så haft i en följd av
planeringsomgångar. Det gör större infrastrukturinvesteringar omöjliga. Region Gotland
har bl.a. fört fram problematiken med hur finansiering av infrastrukturåtgärder ska kunna
lösas till näringsdepartementet.
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Förslaget till länsplan 2018 – 2029, bygger vidare på nuvarande plan. I länsplanen finns två
finansieringsmodeller, dels statliga investeringar som gäller åtgärder för det statliga vägnätet
och dels medfinansiering. Medfinansiering kan ges för upp till 50 % av kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet. Det är verksamheter som Region Gotlands tekniska nämnd ansvarar för, och därmed är nämndens investeringsbudget utgångspunkten för medfinansieringsåtgärderna i länsplaneförslaget. Trafikverket Region Stockholm beslutar om statlig medfinansiering. Exakt vilka enskilda projekt som beviljas statlig medfinansiering beslutas löpande av Trafikverket, där Region Gotland årligen ansöker om medel.
4.2 Inriktning - Tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet

Vilka åtgärder som kan ingå i länsplanen styrs av förordningar och direktiv (se avsnitt 1).
Infrastrukturplaneringen är också en viktig del i att nå de nationella transportpolitiska målen (se avsnitt 2). Till detta ska också läggas de regionala målsättningar inom kommunikationsområdet och andra områden som påverkar/påverkas av transporter och infrastruktur
(se avsnitt 2). Hit hör även den nuvarande länsplanen med sin inriktning och sina åtgärder.
En övergripande inriktning för val av åtgärder som sammanför och understryker dessa delar är ur ett regionalt perspektiv:
• Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem (Vision Gotland 2025).
• Möjligheterna till säkra och snabba resor och transporter till arbete och service på ön,
är en förutsättning för människor och företagande (Tillväxtprogrammet 2016 – 2020).
• Minskning av klimatpåverkande utsläpp, med 45 % från 1990 års nivå till 2020, dock är
det i denna tidsperiod i första hand andra sektorer som kommer att minska mest, med
anledning av det höga bilberoendet, få alternativ till bil och en låg bilutbytestakt (Energiplan Gotland 2020).
• Effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator, vägar, korsningar och gång- och cykelvägar, med anslutande infrastruktur (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
• Kollektivtrafiken ska i högre grad kunna bli ett alternativ till bilåkande, genom ombyggnad av hållplatser för ökad tillgänglighet och samordning av fysisk planering och kollektivtrafikplanering (Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
• Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer
med funktionsveriationers, olika användning av transportsystemen och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som genomförs
(Inriktning i nuvarande länsplan, 2014 – 2025).
Inriktningen kan sammanfattas i - tillgänglighet, hållbarhet och trafiksäkerhet.

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.3 Förslag till åtgärder

Förslagen till åtgärder delas in under följande rubriker:
• Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
• Cykelutveckling
• Stads- och tätortsutveckling
• Övriga åtgärder: åtgärdsvalsstudier, förstudier, etc. Små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet.
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I planförslaget ingår under de fyra första åren ett större objekt. Det är cykelleden Västergarn – Klintehamn som skulle genomförts inom nuvarande plan. Enligt regeringens direktiv för planeringen bör förslagen till nya länsplaner innehålla objekt som byggstartats men
inte avslutats vid ingången av 2018. Vägplanen för Västergarn – Klintehamn har blivit
överklagad. Byggstart skulle kunna ske tidigast år 2018 och cykelleden skulle då kunna bli
färdig till 2019. Kostnaden beräknas till 32 Mkr, som fördelas över hela perioden på grund
av osäkerhet kring när beslut från regeringen kommer.
Sammanställning länsplan 2018 – 2029
Åtgärder

%

Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet

4,0

- Statlig medfinansiering

4,0

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
- Hastighetsöversyn, åtgärder som
t.ex. förbättringar av sidoområden

23,6

- Insatser efter åtgärdsvalsstudier etc.
- Statlig medfinansiering

3,7
17,9

6

33

20222025

5

20262029

Total

5

25,6 25,6

2,0

37
32
5

52

39

39

Stads- och tätortsutveckling
- Statlig medfinansiering

4
4

6

5

5

Övriga åtgärder
- T.ex. förstudier och åtgärdsvalsstudier. Små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet.

2

3

2

2

Cykelutveckling
- Cykelled Västergarn – Klintehamn
- Statlig medfinansiering

Totalt
Medel i länsplanen enl. direktiven
Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

20182021

70,6
70,628

76,6
76,6
76,616 76,756

224

I bilaga visas sammanställningen även med planerad årlig fördelning av åtgärder för perioden 2018 - 2021. För planperioderna 2022 – 2025 och 2026 – 2029, föreslås en fördelning
av medel motsvarande den för 2018 – 2021. Ramen är dock något högre för de två sista perioderna, vilket föreslås ge en ökning på samtliga åtgärdsområden, förutom för Övriga åtgärder.
Planförslaget innebär en fördelning på statlig finansiering med ca 55 %, och för medfinansiering ca 45 %.
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5. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. Trafikverket beslutar om de statliga åtgärderna och den statliga medfinansieringen, och för genomförandet av de statliga åtgärderna i planen. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen anvisar i
statsbudgeten, dels på Region Gotlands budget. För Region Gotland är utgångspunkten
Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den framgår vilka
specifika objekt som avses prioriteras under de kommande åren, om ekonomiska förutsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år.
En modell för den årliga genomförandeprocessen är:
• Ansökan om medfinansiering till Trafikverket oktober år 1. Ansökningar utgår från tekniska nämndens budget.
• Besked från Trafikverket om godkänd medfinansiering lämnas under vårvintern år 2
och då kan projekt genomföras under året.
• Kontinuerliga avstämningsmöten Trafikverket och Region Gotland som följer upp läget för genomförandet och medfinansieringsprojekten. Anpassning efter budget.
• Samordningsmöten Trafikverket och Region Gotland för genomgång av läget för aktuella större projekt, ca. tre - fyra gånger per år. Återrapporteras till tekniska nämnden.
• Årlig rapportering och uppföljning till regionstyrelsen.

6. Bilaga
6.1 Förslag - Sammanställning Länsplan 2018 - 2029

Ärendenr RS2017/322 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Finns i separat dokument.
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2020

2021

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

5,7
0,8
0,5
0,7
3,7

3,7
1
0,5
2,2

6
1
0,5
3,5

8,2
1
0,5
4

1

2,7

11,5
0,5
11

8
2
6

8
2
6

0,5
0,5

0,5
0,5

1,5
1,5

1,5
1,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0

0

2

17,2

17,2

17

19,2

76,6

76,7

70,6

Kollektivtrafik, tillgängliga hållplatser
Stadstrafik
Serviceorter

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
Säkra skolvägar. Enkelt avhjälpta hinder
Hastighetsöversyn, åtgärder
Trafiksäkerhet, bl.a. Visborg
Visby hamn, trafiksäkerhetsåtgärder, kryssningskajen
Insatser med anledning av förstudier

Statlig medfinansiering
LTP
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
LTP

Cykelutveckling
Cykelplan Visby
Cykelled Västergarn - Klintehamn

Statlig medfinansiering
LTP

9,5
0,5
9

Stads- och tätortsutveckling
Utveckling serviceorter

Statlig medfinansiering

Övriga åtgärder
Förstudier, åtgärdsvalsstudier, små åtgärder , etc

LTP

Summa

Summa

2019

Finans

2022-2025

2026-2029

2018

ÅTGÄRDER

4
2
2
0

0

23,6
3,8
2
10,4
3,7
3,7

0

0

37
5
32
4
4

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029. RS 2017/322
2017-09-18

Förslag till sändlista:
Företagarna Gotland

Gotlands förenade besöksnäring

LRF Gotland

LO-Distriktet Gotland

Östsvenska Handelskammaren

TCO Gotland

Svenskt Näringsliv

SACO Gotland

Tillväxt Gotland

Destination Gotland

BRA flyg

Gotlands Idrottsförbund

SAS

NTF Gotland

Cykelfrämjandet

Motormännens Riksförbund

Naturskyddsföreningen Gotland

Länsstyrelsen Gotlands län

Gotlands Botaniska förening

Sjöfartsverket

Gotlands Ornitologiska förening

Naturvårdsverket

GUBIS

Energimyndigheten

Polismyndigheten

Uppsala Universitet Campus Gotland

Trafikanalys

Visby Airport Swedavia

Trafikverket

Tillgänglighetsrådet Region Gotland

Transportstyrelsen

Pensionärsrådet Region Gotland

Tekniska nämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/791
15 september 2017

Regionstyrelsen

Förslag till ändringar i förbundsordning - Svenskt
Ambulansflyg
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslås besluta att föreslå Regionfullmäktige godkänna förslag
till reviderad förbundsordning.

Sammanfattning

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg. Mot bakgrund av försening av starten av den flygoperativa
verksamheten har vissa av de i förbundsordningen angivna villkoren för maximalt
lånebelopp liksom kostnadsfördelning till landsting och regioner blivit inaktuella. Ett
reviderat förslag har framtagits där detta åtgärdas. Förslaget måste för att vinna
giltighet antas genom beslut av samtliga medlemmars fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildades med syfte att säkerställa en
jämlik och kostnadseffektiv tillgång till ambulansflyg för hela Sveriges befolkning.
Region Gotland inträdde som medlem i förbundet och representeras i förbundets
fullmäktige av ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden. Förbundsordningen
innehåller villkoret att förbundet får uppta lån (som är avsedda för finansiering av
inköp av flygplan) upp till ett belopp om 600 000 000 SEK. Upphandlingsprocessen
har dock försenats och beräknas nu vara slutförd tidigast 2018. Det angivna
maxbeloppet behöver därför värdesäkras genom indexering som föreslås till 3%
årligen.
Fördelningsmodellen för förbundets fasta kostnader utgår från respektive medlems
invånarantal och landyta. En begränsningsregel maximerar avgiften till högst 10 000
kronor gånger antalet under året utnyttjade flygtimmar. Verksamheten vid förbundets
kansli har byggts upp under 2017 men den flygoperativa verksamheten beräknas
komma i drift först under 2020. Detta medför att någon avstämning mot
begränsningsregeln ännu inte kan göras. Revideringen av förbundsordningen
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innebär att begränsningsregeln får effekt först det år den flygoperativa verksamheten
inleds.
Ändringarna är i detalj följande:
§ 3 Ändring av benämningen ”flygcentral” till ”beställnings- och
koordineringscentral”.
§ 11Tillägg som beskriver att förbundets webbsida används som plattform för
enklare tillgång till dokument.
§ 15 Införande av en passus om att det maximala lånebeloppet uppräknas årligen
med 3 procent.
§ 17 Datum anpassat till KSA fullmäktigesammanträde i november
§ 17 Ny prismodell (bilaga 1) – begränsningsregel som utgår från antalet flygtimmar
tillämpas först när flygoperativ verksamhet påbörjats.
§ 18 Angivelsen av var KSA har sitt kansli stryks ur Förbundsordningen
Förvaltningen bedömer att de föreslagna ändringarna är nödvändiga och uppfyller
syftet med förbundet.
Beslutsunderlag

Förslag till reviderad förbundsordning

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Planering för framtida utveckling av Klintehamn
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett program
för Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den framtida
utvecklingen framgår. Regionstyrelseförvaltningen får i samband med
ordinarie budgetprocess återkomma med begäran om nödvändiga medel för
projektets genomförande.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick den 27 april 2017 i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda arbetet med
planeringen av det framtida Klintehamn. Resultatet från den inledande dialogprocessen skall därefter ligga till grund för det slutliga beslutet i regionstyrelsen vilken
typ av planeringsdokument som skall tas fram. Resultatet ska redovisas till
regionstyrelsen i september 2017.
Dialog Klintehamn 2030 pågick mellan den 19 maj och den 19 juli 2017 med riktade
workshops och webbkarta. Den 19 maj genomfördes det första dialogtillfället i
Klinteskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick förmånen att träffa elever i
förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 samt årskurs 9. Därefter följde två workshops i juni
samt en webbkarta där allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter, komma
med förslag och beskriva sitt Klintehamn idag och år 2030. Webbkartan var öppen
mellan den 7 juni och den 19 juli.
Resultatet av dialogen redovisas i rapporten Dialog Klintehamn 2030.
Det är viktigt att den påbörjade dialogen fortsätter i former som både kan hantera
fysiska markfrågor och servicefrågor. Bedömningen är att metoden att använda sig av
program som innehåller vision och strategier för en framtida utveckling även kan
vara modellen för andra tätorter/serviceorter, och att starta med en inledande
dialogfas. I framtagandet av ett program gäller samma regler och krav på samråd som
när ett planförslag tas fram, vilket innebär att processen blir öppen och transparent.
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I och med detta upplägg anses det inte nödvändigt att göra en fördjupad
översiktsplan för Klintehamn. Dock är det viktigt att ha en gemensam vision för ett
kommande detaljplanearbete.
Utifrån dialogfasen formuleras därför en hållbar vision för Klintehamns tätort.
Exempelvis att turistzonen Varvsholm kan vidareutvecklas. I Region Gotlands
översiktsplan Bygg Gotland finns redan denna zon utpekad så förutsättningar finns
att säkerställa utvecklingen direkt med detaljplan.
Framtagande av Program för Klintehamn

Programmets grundsyfte är att visa upp Klintehamns framtidspotential. Samhället vid
kusten med en mångfald av attraktiva hus, från stora kalkstensgårdar till små trähus
med gröna trädgårdar. En redan idag välutbyggd kollektivtrafik och som
förhoppningsvis i en snar framtid även kan erbjuda attraktiva havsnära och centrala
boenden och att turistzonen Varvsholm får förutsättningar att utvecklas.
Programmet ska innehålla vision och strategier och visa inom vilka områden
Klintehamn kan utvecklas med detaljplaner för att säkerställa önskvärd utveckling.
I dialogprocessen med olika grupper i Klintehamn har följande nyckelfrågor för
Klintehamns utveckling framkommit vilka är viktiga att hantera under det
kommande programarbetet:
•

möjliggöra för nya bebyggelseområden och centrumutveckling

•

befolkningsökning med 1000 personer till år 2030

•

med anledning av de investeringar som har gjorts i hamnen och en förväntad
ökning av godstransport från exempelvis stenindustrin, är det angeläget att
minimera de negativa konsekvenserna för boende i och besökare till
Klintehamn.

•

viktigt att koppla samhället närmare hamnen och Varvsholm genom att
minska barriäreffekten av väg 140 och öka trafiksäkerheten och
tillgängligheten

•

förbättra infrastrukturen för gång och cykel längs väg 140

•

viktigt att tillgängliggöra och utveckla turistzonen Varvsholm

•

studera möjligheterna till mer havsnära bebyggelse

•

viktigt att tillgängliggöra och utveckla Klinteviken

•

går det att flytta industriområdet och där tillskapa havsnära boende

•

viktigt att skolan håller hög kvalitet

•

viktigt att den regionala servicen bibehålls, som exempelvis en fungerande
vårdcentral

Utveckling av centrala Klintehamn kan ske genom nya men kanske framförallt
befintliga detaljplaner, troligtvis kommer det dock att krävas en uppgradering av en
del centrala detaljplaner. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan startat upp ett
digitaliseringsarbete för att underlätta/möjliggöra framtagandet av rätt kartunderlag.

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/797

I programmet för Klintehamns utveckling klarläggs vidare vilka studier som behöver
göras och vem som skall ansvara för genomförandet. Några sådana exempel kan
vara:
- att klarlägga och undanröja olägenheter med ökade transporter
-att klarlägga och föreslå/genomföra åtgärder som trafiksäkert knyter samhället
närmare hamnen.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på den dialogprocess som genomförts under
sommaren och bedömer att den har uppfyllt sitt syfte när det gäller att samla en bild
av invånarnas förväntningar och ambitioner med sin kringmiljö och sin omgivning.
Resultatet av dialogen innebär att inblandade förvaltningar är överens om att det inte
finns behov av att ta fram en fördjupad översiktsplan, men att det ändå behövs en
samlad och gemensam vision kring inriktningen för kommande detaljplaner.
Detta kan ske genom att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i samverkan
med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt andra berörda förvaltningar, uppdrag att
ta fram ett program för Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den
framtida utvecklingen behandlas.
Eftersom en del av de utvecklingsåtgärder som förutses kommer att vara beroende
av genomförandet av trafiksäkra åtgärder, blir även teknikförvaltningen en viktig part
att samverka med under utförandet av uppdraget.
Under inledningen av arbetet med programmet kommer en beräkning av
resursbehovet att tas fram, vilken får ligga till grund för regionstyrelseförvaltningens
bedömning av behov av budgetförstärkning i samband med ordinarie budgetprocess.

Beslutsunderlag

Dialog Klintehamn 2030
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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1. Uppdrag
Regionstyrelsen beslutade 2017-04-27 RS § 97 att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda
arbetet med planeringen av det framtida Klintehamn. Resultatet från den inledande dialogprocessen skall därefter ligga till grund för det slutliga beslutet i regionstyrelsen vilken typ
av planeringsdokument som skall tas fram. Resultatet ska presenteras på regionstyrelsens
sammanträde i september 2017.
1.1 Bakgrund

I översiktsplanen för Gotland, antagen i juni 2010 (aktualitetsförklarad i april 2014), sägs att
fördjupade översiktsplaner skall tas fram för Storsudret, Fårö och Östergarnslandet samt
för de utpekade serviceorterna på ön.
I valet av vilken serviceort som står först i tur anser regionstyrelseförvaltningen att Klintehamn bör prioriteras högst. Motivet för detta är bland annat den planerade utvecklingen av
hamnområdet när delar av verksamheten i Visby hamn flyttas över till Klintehamn. I samband med denna flytt är det angeläget att se över konsekvenserna när det gäller trafik- och
tillgänglighetsfrågor som rör kopplingen mellan de centrala delarna av Klintehamn och
hamnområdet. Klintehamn har också potential för en positiv bebyggelseutveckling. Redan
nu finns goda kommunikationer och ett attraktivt läge vid havet. Ett eventuellt upptagande
av en ny stor kalkstenstäkt på södra Gotland kommer sannolikt att innebära ytterligare
tunga transporter i och i anslutning till Klintehamn. Om dessa planer förverkligas kommer
det att innebära störningar i form av trafikbuller och säkerhetsrisker som kräver att det tas
ett helhetsgrepp över den framtida planeringen av Klintehamn.
Säkerställandet av servicen i tätorterna runt om på ön utgör en förutsättning för att bibehålla och utveckla landsbygden. Den pågående serviceutbudsutredningen kommer därför
att utgöra ett viktigt planeringsunderlag i arbetet med framtagandet av planen.
När ärendet togs upp på regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-23, § 42, med regionstyrelseförvaltningens förslag att få i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Klintehamn i enlighet med översiktsplanens intentioner, beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet med budskapet att skyndsamt se över möjligheterna för en snabbare planprocess.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen anser generellt att den fördjupade översiktsplanen utgör det bästa verktyget för att ta fram ett planeringsvänligt underlag inför kommande detaljplaneringar när det gäller geografiskt större och komplexa
områden. Orsaken till detta är dels den, för den demokratiska processen, så viktiga medborgardialogen som formaliseras inom ramen för plan- och bygglagens bestämmelser dels
att efterföljande detaljplaner utgör naturligt påföljande processer där planeringsplattformen
baseras på intentionerna och slutsatserna i den fördjupade översiktsplanen.
Ett sätt att möta arbetsutskottets önskemål är att försöka finna nya former för planeringsprocessen när det gäller serviceorterna. En möjlighet kan vara att inleda planeringen med
en bred dialog som identifierar behov av insatser som inte kräver stöd enligt plan- och
bygglagen. Det kan vara åtgärder som på olika sätt förstärker attraktiviteten i serviceorten
och som eventuellt kan lösas genom insatser av annan karaktär som exempelvis trygghetsåtgärder eller insatser som rör näringslivsutvecklingen.
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Det förefaller också rimligt att anta att ett sådant förfarande kan tänkas vara möjligt inför
planeringen av vissa serviceorter där komplexiteten är mindre och därmed kräver mindre
planeringsinsatser.
Det finns exempel där kommuner inför framtagandet av fördjupade översiktsplaner inlett
processen med riktade dialogmöten med olika samhällsgrupper – ungdomar, boende, föreningar, fastighetsägare, företagare, exploatörer samt politiker. Syftet med dessa dialoger har
varit att ringa in de planeringsfrågor som just den specifika fördjupade översiktsplanen förväntas lösa. Processen har inletts med en bred webbenkät till de olika samhällsgrupperna
vilket följts av dialogmöten där frågeställningar som kommit upp under utvärderingen av
webbenkäten legat till grund för diskussionerna. Resultaten från dialogmötena ha därefter
sammanställts som ett grundläggande planeringsunderlag inför framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Denna tidiga dialog kan genomföras under en kort tid period under
ett par månader med samverkande resurser från flera förvaltningar.
Kontentan av det ovannämnda processförfarandet är att den inledande dialogfasen initialt
innebär en förlängning tidsmässigt samtidigt som problemställningarna tydliggörs i ett
mycket tidigt skede vilket sannolikt ger en efterföljande effektivare planprocess. Det finns
också en viktig demokratisk aspekt på denna typ av förfarande för att undvika synpunkter
som ”det är ingen idé att komma in med synpunkter eftersom vi kommer in så sent i processen”.
Utifrån ovannämnda beskrivning och det tidigare sagda förslår regionstyrelseförvaltningen
att den kommande planeringen av serviceorterna inleds med ovan beskrivna dialogprocess i
varje enskilt fall där slutsatserna kan ligga till grund för en inringning av de frågor som den
enskilda planeringen av respektive serviceort förväntas fokusera på. Slutsatserna inför varje
enskild planering bör därefter utgöra underlag för en bedömning från politiker och tjänstemän om det krävs en fördjupad översiktsplan för att fördjupa sig i de framtagna fokusområdena eller om det i det enskilda fallet kan räcka med andra insatser som inte kräver PBLstöd men som ändå verkar för en positiv samhällsutveckling.
Kostnaderna för den inledande dialogprocessen i form av framtagande av planeringsverktyg, möten etc. beräknas uppgå till ca 150 000 kr. Dessa kostnader skall belasta regionstyrelseförvaltningens budget. Lönekostnader finansieras inom ramen för nämndernas driftbudgetar.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att uppdrag ges om att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar inleda arbetet med planeringen av det
framtida Klintehamn. Resultatet från den inledande dialogprocessen skall därefter ligga till
grund för det slutliga beslutet i regionstyrelsen vilken typ av planeringsdokument som skall
tas fram.
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2. Tidig dialog/Förstudie Klintehamn 2030
Inom ramen för förstudien har tre riktade workshops genomförts under maj och juni 2017.
Mellan den 7 juni och den 21 juli fanns även möjlighet att lämna synpunkter på, önskemål
om och förslag till Klintehamns utveckling på en webbkarta.
Workshops riktade sig till barn- och ungdomar, boende och föreningar i Klintehamn samt
till företagare, markägare och exploatörer. Sammanlagt medverkade ca 100 barn och unga
och 27 vuxna.
Även ungdomar från Klintehamns ungdomsgård KUFF har bidragit med sina synpunkter
under juli då de tillsammans med personal på ungdomsgården genomförde en workshop.
Då närvarande dock ingen tjänsteman från samhällsbyggnadsförvaltningen.
På webbkartan har drygt 200 synpunkter registrerats.
2.1 Resultat workshops i Klinteskolan

Den 19 maj genomfördes det första dialogtillfället i Klinteskolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick förmånen att träffa elever i förskoleklass, årskurs 3, årskurs 6 samt årskurs 9.
2.1.1 Förskoleklass och årskurs 3

I förskoleklassen och i årskurs 3 delades klasserna upp i två grupper. Kartmaterial över
Klintehamn och postit-lappar användes i samtal kring Klintehamn där eleverna fick berätta
om sitt Klintehamn, vad de gjorde på fritiden och hur de trodde att det skulle vara att bo
och leva i Klintehamn när de var vuxna. De fick markera sina favoritplatser i Klintehamn
(grönt), plats för fritidsaktivitet (gult) och platser som behöver förbättras (rött).
Eleverna i förskoleklass uttryckte att det var bra att bo och vara i Klintehamn: exempelvis
att det är säkert, familjen, roligt i skolan och att handla i affärerna, kiosken, att simma i havet, lekplatsen vid konsumparken vid gungorna, att fiska i hamnen. Det finns bra saker.
På frågan om vad som skulle kunna bli bättre svarade flera elever fler och bättre badställen
och mer lekparker. På fritiden badar de gärna, går på fritids, umgås med släkt, cyklar, spelar
fotboll eller sysslar med skytte.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Eleverna i förskoleklass hade inte helt lätt att föreställa sig ett Klintehamn 2030 men flera
elever resonerade om att de skulle starta snickeri, bageri, konstnärshus eller bli rallycrossförare på crossbanan. De barnen kunde absolut tänka sig att arbeta i Klintehamn när de blev
vuxna.
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Karta åk F

Karta åk F

I åk 3 genomfördes workshopen på liknade sätt. De bästa platserna i Klintehamn angav
eleverna i årskurs 3 vara skogen, hamnen och lekplatsen vid Donners. Att alla känner alla,
det bor bra människor här, att man känner sig trygg och Klinteskolan var svar som angavs
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på frågan om vad som är det bästa med att bo i Klintehamn, liksom att kunna cykla som
man vill, att ha nära till skolan och kunna vara ute.
På frågan om vad eleverna gör efter skolan svarade majoriteten att de utövar någon
sportaktivitet, exempelvis fotboll, innebandy, simning/bad eller dans. Många utövar fritidsaktiviteter utanför Klintehamn, i Hemse, i Visby eller i Havdhem.
Eleverna i årskurs 3 lyfte att cykelvägar, Klaves hage och crossbanan är något som skulle
kunna förbättras i Klintehamn. Flera elever påpekade också att många bilförare kör för fort
och att det upplevs otryggt.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta Årskurs 3 Favoritplatser och platser som kan förändras/förbättras i Klintehamn
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Årskurs 3 Vad de gör på fritiden

Årskurs 3 Vad de gör på fritiden
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2.1.3 Årskurs 6

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Eleverna fick inleda med att använda sig av menti.com på sina surfplattor och svara på
dessa frågor:

Därefter delades eleverna in i två grupper där de fick beskriva och resonera kring frågor
kring vad som är det bästa med Klintehamn, vad som kan förbättras och vad de gör på fritiden. Många av eleverna gav uttryck för att Klintehamn är ett bra och lugnt samhälle och
närhet var ett uttryck som användes ofta. KIK/vallen och naturen lyftes också som det
bästa med Klintehamn. Citatet ”Tycker om hela Klintehamn” rymmer mycket av det som de
flesta elever gav uttryck för.
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På frågan om vad som kan bli bättre var större och fler affärer och fler cykelvägar något
som flera elever nämnde. På fritiden svarade eleverna i årskurs 6 att de rider, kör cross, utövar lagsport, gymnastik eller simmar. Man träffas på/vid mataffären Coop (Coopan),
hamncaféet eller sjunger i kör. Många utövar fritidsaktiviteter utanför Klintehamn, i
Hemse, Västergarn, Fröjel eller i Visby.
Klimatförändringar var en fråga som diskuterades mycket i samband med ett framtida
Klintehamn. Någon elev uttryckte det som att år 2030 har hela jorden gått under så då
finns inte Klintehamn längre.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Årskurs 6 Favoritplatser i Klintehamn, platser för fritidsaktiviteter och platser som kan förändras/förbättras
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Årskurs 6 Fritidsaktiviteter och plats som kan förändras/förbättras

Årskurs 6 Favoritplatser i Klintehamn och platser som kan förändras/förbättras
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2.1.4 Årskurs 9

I årskurs 9 fick eleverna svara på fler frågeställningar via menti.com. Ju större ord i ordmolnen nedan desto fler har skrivit samma ord.

Vad är det bästa med att bo i eller i närheten av Klintehamn?
Här hade eleverna möjlighet att svara med en mening. Det kan inte redovisas i en och
samma bild, men svaren samlas kring orden: Närhet och litet, hamn och hav, vänner, alla
känner alla och fint och mysigt.
Ett urval av svar: ”Att man kan ta sig till sina aktiviteter fort och smidigt” ”Nära till hamnen där
man kan bada och att alla känner alla”, ”Det är lugnt och stilla, fint att ut och gå en sväng”, ”Känner
många”

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Vilken är din bästa plats i Klintehamn?
Här svarade många elever liknande svar vilket syns i ordmolnet, det innehåller inte så
många olika platser. Flest elever svarade att hamnen var den bästa platsen i Klintehamn.
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Vad är kvaliteterna med Klintehamn som gör att andra människor skulle vilja flytta
hit?
Det är framförallt hamnen och närhet till havet samt småskalighet och lugnet som är positiva egenskaper som gör att andra människor skulle vilja flytta till Klintehamn anser eleverna i åk 9.

Vilka platser kan bli bättre i Klintehamn? Skriv gärna förslag på hur de skulle kunna
bli bättre!
Här skulle eleverna lämna fritextsvar. Resultatet kan inte redovisas i en bild. Sammanfattningsvis kan följande tolkning och kategorisering göras av svaren:
Centrum innehåller svar som tolkas att Klintehamns centrum kan bli bättre.
Fler affärer innehåller svar som ger uttryck för att fler butiker hade varit bra för Klintehamn.
Fler restauranger innehåller svar som visar på att fler matställen hade varit bra för Klintehamn.
Bättre service innehåller svar som tolkas ge uttryck för att olika typer av samhällsservice kan
bli bättre, såsom kollektivtrafiken, skolan och vårdcentralen.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

De kategorierna med högst svarsfrekvens är Bättre service och Fler affärer. Därefter är kategorin Fler restauranger där flest efterlyser ett snabbmatställe, resterande vill ha ett café.
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Vad gör ni på fritiden?
De flesta eleverna hade inte några organiserade aktiviteter på fritiden. Många fiskar och
träffar vänner hemma eller hos varandra. De som utövade organiserade aktiviteter gjorde
dessa främst i Klintehamn, i Hemse eller i Visby.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Hur vill ni bo i Klintehamn 2030?
Här fick eleverna välja mellan olika boendeformer. Flest elever önskade bo i villa.
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Efter övningen med menti.com fick eleverna i årskurs 9 gå runt till två stationer där den
ena handlade om favoritplatser och platser som skulle kunna förändras/förbättras och den
andra handlade om var man tillbringade sin fritid.

Åk.9 Karta Favoritplatser och platser som skulle kunna förändras/förbättras
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Åk.9 Karta Favoritplatser och platser som skulle kunna förändras/förbättras

Åk. 9. Karta var tillbringar du din fritid?
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Åk. 9. Karta var tillbringar du din fritid?

Sammanfattningsvis lyfter många elever i årskurs 9 fram hamnen och närheten till havet
som en positiv egenskap med Klintehamn. Flera har angett hamnen som deras favoritplats
i Klintehamn och att det bästa med att bo i Klintehamn är hamnen och havet. Ur materialet kan det tolkas att fler affärer och matställen samt ett bredare/bättre serviceutbud efterfrågas av många elever i årskurs 9.
2.2 Resultat från workshops

Den 12 och 13 juni genomfördes två workshops i Klinteskolans matsal. Den 12:e juni riktade sig workshopen till i första hand boende och föreningsliv i Klintehamn och den 13
juni till företagare, markägare och exploatörer. Inbjudan till dessa workshoppars gjordes via
lokaltidningarna, affischering i Klintehamn samt på regionens hemsida. Det skickades även
ut inbjudan via mail till företag och föreningar med anknytning till Klintehamn. Anmälan
för deltagande krävdes till båda workshopparna. Den 12 juni hade 14 deltagare varav 9 män
och den 13 juni 13 deltagare varav 8 män.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Under workshopen den 12 juni samarbetade samhällsbyggnadsförvaltningen även med
stadsträdgårdsmästaren för att särskilt lyfta lekplatsen vid torget i Klintehamn vilken ska
genomgå en upprustning och utveckling. Deltagarna gavs möjlighet att lämna synpunkter
och förslag till det pågående projektet.
Metod
Upplägget och metoden var de samma för de båda workshopparna. Deltagarna hade i förväg delats in i tre grupper där representation av både män och kvinnor eftersträvades.
Varje grupp hade arbetsmaterial bestående av kartor, post-it lappar, papper och penna samt
instruktioner för arbete med kartorna. Vid workshopparna användes även metoden
metni.com där deltagarna fick använda sig av smartphones för att svara på frågor och ta
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ställning till påståenden angående Klintehamn idag och i framtiden. Resultaten kunde direkt
redovisas för hela gruppen.
Workshopen började med att deltagarna enskilt fick besvara frågor rörande förväntningar
på mötet. Upplägget för workshopen var att genom olika övningar först göra en nulägesbeskrivning av Klintehamn för att sedan gå vidare till en framtidsspaning, visionsarbete och
förslagsverkstad. Uppgifterna skulle lösas först enskilt och sedan gemensamt i de mindre
grupperna.
Nulägesbeskrivningen började med att deltagarna genom att använda menti.com beskriva
sitt Klintehamn 2017 med tre ord och beskriva sina favoritplatser i Klintehamn. Därefter
genomfördes en SWOT-analys över Klintehamn, dvs styrkor, svagheter, möjligheter och
hot. Först fick de enskilt skriva ned dessa på post-it lappar och sedan i de mindre grupperna komma fram till de tio viktigaste områden som sedan redovisades och gicks igenom
gemensamt med hela gruppen.
Därefter började arbete med framtidsspaning för Klintehamn 2030. Menti.com användes
och deltagarna fick enskilt beskriva Klintehamn år 2030 med tre ord och sedan enskilt
skriva ned sin vision för Klintehamn. Sedan skulle deltagarna komma överens i sin grupp
om en gemensam vision kring fem nyckelord, och därefter skriva ner, rita och förmedla visionen och redovisa för varandra. Efter en kaffepaus arbetade grupperna med att utifrån den
gjorda nulägesbeskrivningen och gruppens vision, i en förslagsverkstad svara på frågorna:
Vilka förändringar behöver göras i samhället för att uppnå er vision? Vilka frågor ska vi ta
med oss tillbaka till regionstyrelsen och den framtida planeringen? Uppgiften var sen att på
karta försöka förmedla sin gemensamma vision och vilka förändringar utifrån ett mark- och
vattenanvändningsperspektiv som skulle krävas för att nå visionen. Därefter redovisade
grupperna sitt resultat för varandra.
Sammanfattningsvis upplevs metoden och genomförandet av de båda workshopparna som
lyckat och det var flera av deltagarna som angav att det var bra och intressanta möten. Flera
kreativa idéer och förslag på bebyggelseutveckling framkom liksom vikten av ett aktivt föreningsliv och företagare samt en fungerande skola för ett bärkraftigt och attraktivt samhälle
år 2030.
Nedan redovisas resultatet från de olika övningarna.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

2.2.1 Menti.com

Till alla som anmält sig skickades information om att ta med sig en smartphone eller surfplatta. Till de som inte hade med sig något av det lånades smartphones ut alternativt hjälptes deltagarna åt att svara inom grupperna. Alla deltagare svarande inte på alla frågor därav
skiljer sig antalet deltagare åt från de olika övningarna. Även om det tog lite tid i anspråk att
få igång alla på dessa övningar så var det uppskattade av deltagarna och de lärde sig snabbt
hur de skulle gå tillväga för att lämna sina svar.
Nedan visas resultaten av dessa övningar, dock kan inte alla svar redovisas i bild då inte alla
fritextsvar ryms inom bilderna här. Alla svar finns dock dokumenterade och de som visas
här ger en bra bild av vad som angavs.
Ju fler deltagare som har angett samma ord desto större blir ordet i ordmolnet.
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Resultat från workshop 12 juni:
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Resultat från workshop 13 juni:
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2.2.2 SWOT-analys

Ett av momenten under workshops den 12:e och 13:e juni var att deltagarna fick göra en
enkel SWOT-analys. Först fick deltagarna själva skriva ned svagheter, styrkor, möjligheter
och hot för Klintehamn och därefter i sin grupp välja ut de tio viktigaste som redovisades
för de andra deltagarna.
Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet. Resultatet från de båda workshopparna
är här hopslagna.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Styrkor
Bland dom främsta styrkorna med Klintehamn är enligt deltagarna ortens närhet till Visby
och att det finns pendlingsmöjligheter mellan orterna. Deltagare menar också att prisskillnaden på bostäder kan bidra till att orten kan vara en naturlig pendlingsort. Andra styrkor
som framkom var det lokala engagemanget och föreningslivet som existerar i Klintehamn.
Det finns enligt deltagarna ett stark social gemenskap i orten. Hamnen framhölls också
som en styrka för Klintehamn. Även närliggande kustområden som exempelvis Warfsholm
och Kalkugnskajen framhölls som en styrka för Klintehamn.
Svagheter
Deltagarna angav de tomma butikslokalerna i Klintehamn som en svaghet. En respondent
myntade ¨butiksdöden¨, och flera menade att de tomma lokalerna ger en ödslig känsla samt
ger orten ett dåligt rykte. Grunden till problemet är de flesta överens om, dels att många
flyttar därifrån och dels att fler väljer att handla på andra orter. Det sistnämnda är också en
annan svaghet som många har lyft fram, nämligen närheten till Visby och att många handlar där istället. Även om närheten till Visby också ses som en styrka finns det emellertid
också en viss oro att fler väljer staden istället för landsbygden.
Det fanns också en viss kritik riktad mot Region Gotland för bristande intresse för Klintehamn från politiker och tjänstemän. Dessutom uttryckte många att andra serviceorter på
landsbygden och Visby får högre prioritet i många frågor och därmed får de andra orterna
mer stöd än Klintehamn.
Möjligheter
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Att det finns plats för nya bostäder i och i anslutning till Klintehamn ansågs som en stark
möjlighet. Att det finns tomma lokaler i centrum ansågs också som en möjlighet för nya
etableringar. Hamnen, inklusive småbåtshamnen, ses också som ett område med stor potential. Att utöka besöksnäringen och sommarturismen i Klintehamn är en också möjlighet
där exempelvis småbåtshamnen skulle kunna vara en attraktion för besökare med båtar.
Hot
Nedläggningar och utflyttningar ansåg flera utav deltagarna vara de två största hoten för
Klintehamn. Framförallt utflyttningen av unga och barnfamiljer sågs som ett problem. Ett
hot som också angavs som hör ihop med tidigare nämnda är centralisering, att allt fler serviceverksamheter, däribland vårdcentralen, läggs ned och flyttas till Visby eller andra orter.
Ett annat hot som några deltagare valde att lyfta fram var den framtida transporten av kalk
som kommer att ske till Klintehamns hamn. Delvis var det buller och försämrad luft ett
orosmoment samt att väg 140 kommer att bli ännu svårare att ta sig över, eftersom vägen
kommer att bli mer trafikerad.
2.2.3 Visioner Klintehamn 2030

Nedan redovisas kortfattat de olika gruppernas visioner och kartor som arbetades fram under workshopparna. Gruppernas redovisningar filmades med ljudupptagning vilka har transkriberats, dock saknas ljudinspelning från en av grupperna.
Teckenförklaring som användes vid grupparbetena:

Grupperna fick arbeta självständigt med stöd av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Måndag 12 juni
Grupp 1
Dessvärre saknas ljudinspelning från den första redovisningen. Därmed är det enbart möjligt att redovisa den första gruppens visioner utifrån illustrationer och text samt bearbetad
karta.
Vision 1:
 Nyinflyttning (Barnfamiljer)
 Bostäder (Eko)
 Havet – bad, fiske, båtar, Karlsöarna och utveckla tillgång till stränder.
 Skola – förstklassig – förskola
 Trafik (Säker trafik) – Cykelväg m.m.
Nyinflyttning av framförallt barnfamiljer och nya bostäder i form av ekohus är bärande tankar i denna vision. Gruppens bearbetade karta (Karta 1) visar åtminstone tre nya bostadsområden som bör upprättas i centrala Klintehamn. Havsrelaterade platser och aktiviteter
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listas också i visionen, såsom bad, fiske, båtar, Karlsöarna och tillgång till stränder. Detta
illustreras också på kartan, där området Warfsholm och Vivesholm inringas och pekas ut
som utvecklingsobjekt. Dessutom har flertalet av medlemmarna i gruppen hållit fram favoritplatser som ligger vid kusten. Av visionen framgår det att Klintehamn ska ha en förstklassig skola och förskola som en av anledningarna till inflyttning. Vidare nämns också trafiken som en viktig del av utvecklingen av Klintehamn, mer specifikt eftersträvar gruppen
säkrare trafik och utveckling utav cykelvägar.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta 1.

Vision 1.

Grupp 2
Vision 2:
 Attraktiv boplats
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Samhällsservice – skola, vård och omsorg
Trafiksituationen
Fler entreprenörer
Kvällsöppna mötesplatser ex. café och bar.

Gruppen efterlyser en bro över väg 140, i syfte att göra hamnen mer tillgänglig fotgängare
och cyklister. Dessutom bör en ny säker väg göras i och med utökningen av godshanteringen i hamnen. Visionen innehåller också fler entreprenörer och företagare i Klintehamn,
som skapar arbetstillfällen samt mötesplatser i form av barer och caféer. I visionen för
Klintehamn år 2030 ingår en befolkningsökning med 1000 nya invånare. En vandringsled
söderut har markerats som en plats som kan förbättras/förändras. Den offentliga servicen
såsom skolan, vårdcentralen, servicehus och fotbollsplanen samt biblioteket har pekats ut
som platser/byggnader i Klintehamn att vara rädd om. Flera nya förslag på ny mark- eller
vattenanvändning har gjorts. Flertalet av dessa platser ligger runtom och i centrala Klintehamn. Återigen nämns Odvalds samt området norr om orten. Vidare är det fler platser i
centrala Klintehamn som pekas ut som potentiella exploateringsområden.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta 2.
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Vision 2.

Grupp 3
Vision 3:
 Ekohus – Radhusområden, nya bostadsområden och utveckla solenergi
 Träffpunkter – Kulturevenemang, bibliotek
 Friluftsliv – Ute miljöer för barn
 Hittat utvinning av vatten

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Den tredje gruppens vision gällande Klintehamns framtid handlade mycket om bostäder,
vilket det även hade gjort i samtalen inom gruppen. Området Odvalds samt norra Klintehamn pekades ut som potentiella bostadsområden. Vidare diskuterade gruppen hur orten
ska vara livlig även under vinterhalvåret. Gruppen lyfte fram att träffpunkter och kulturevenemang är centrala för att skapa ett levande samhälle i Klintehamn. Biblioteket är också
viktigt i det avseendet. Även friluftslivet och de omkringliggande naturområdena behöver
förbättras och göras mer tillgängliga under vintern, framförallt för barn.
Utifrån kartan (Karta 3) kan området Warfsholm identifieras som ett viktigt utvecklingsområde. I centrala Klintehamn pekas några platser som kan förändras/förbättras. Idrottshallen
bör bli mer besöksvänlig. Cedergrens mark kan användas till att bygga nya bostäder. En informationscentral vid biblioteket efterfrågas. Ytterligare bör framkomligheten på vandringsleden söderut mot Fröjel förbättras. Gruppen anser också att närheten till Karlsöarna,
och det faktum att båtar går från Klintehamn till öarna, bör utnyttjas på ett bättre sätt.
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Gruppen framhäver också att bristfällig gatubelysning i Klintehamn, speciellt längs väg 140,
i hamnen samt på ett par centralt belägna gator, måste förbättras.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta 3.

Vision 3.
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Tisdag 13 juni
Grupp 1
Vision 4:
 Varierat boende – Kollektivboende
 Skolan: teater, idrott samverkan idrottsklubb, företagare och mobilisera runt skola
 Mer tjänsteföretagande
 Utlokalisering av myndighetsutöv.
 Mötesplats
 Dialog mellan föreningar
 Eco turism
 Fiske-turism, trolling
 Bygg identitet
 Klinteviken – utveckla

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Gruppen var lite oense om hur den framtida ökningen av tung trafik och hamnens tillgänglighet för allmänheten ska lösas. Å ena sidan föreslogs hastighetssänkningar eller någon
form av ¨lugna gatan¨ och att dessa lösningar bör tillämpas på ett flexibelt sätt. Rondeller
sätter oftast bilisten i centrum. Ytterligare är det inte ekonomiskt hållbart att gräva ner trafiken eller bygga broar. Å andra sidan menades det att det är många som pendlar via väg 140
och att det allra redan är många hinder på vägen och att ytterligare hastighetssänkande åtgärder längs vägen var en dålig lösning. Dock var båda parterna ense om att cykelvägar bör
utökas och göras säkrare mot Visby men även mot Burgsvik och Hemse. Därav många
röda prickar på kartan (Karta 4) längs väg 140. Dessutom bör det, enligt gruppen, upprättas
fler bostäder, gärna centralt såsom vid område Odvalds och längs väg 140.

Karta 4.
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Vision 4.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Grupp 2
Vision 5:
 Bo och leva oavsett ålder och intresse
 Arbeta och utveckla
 Ta emot besökare från hav och land
 Erbjuda en unik havsupplevelse med Karlsöarna i förgrunden
 Erbjuda mötesplatser för alla
Gruppen lyfter fram problematiken med den förväntade ökningen av tung trafik i området
och korsningen vid kyrkan, då korsningen är svårframkomlig redan nu. Om en stor del av
godstrafiken väljer att köra på den vägen kommer vägen bli ännu mera svår körbar. Därmed anser gruppen att det vore bra om en ny väg dras runt Rannarve. Bostäder bör upprättas längs väg 141 (mot Hemse), då de anser att marken är outnyttjad där. Vidare ges ett förslag att vandringsleden runt Warfsholmen och hamnens tillgänglighet bör förbättras. Exempelvis kan ett par rondeller på väg 140 underlätta logistiken in till hamnen. Den gamla
scenen på hamnen ska återupplivas och ges plats åt med tillfredställande antal parkeringsplatser. Gruppen förespråkar att tomma lokaler ska återanvändas samt att cykelvägar sö-
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derut, mot Burgsvik och längs kusten mot Fröjel, bör upprättas. Slutligen är gruppen bekymrad över utsläppen från avloppsreningsverket i viken. Kalkugnskajen är viktig att bevara (Karta 5).

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Karta 5.

Vision 5.
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Grupp 3
Vision 6:
 Modernare kommunikation
 Hantverkscentrum med skola
 Fler entreprenörer/butiker/distandsoberonde
 Miljöanpassade bostäder
 Bättre tillgång till havet
Gruppen har sammanlänkat Klintehamn med Fröjelleden söderut, i form av gång- och cykelvägar. Dessutom har vandringsleder runtom Warfsholm utökat och förnyats. Invånarantalet år 2030 ska ha ökat med över 1000 personer. Nya bostadsområden har upprättats
strax innan Klintehamn vid väg 140. Gruppen menar att området är estetiskt tilltalande
samt att det är nära Warfsholm och Klintehamn samtidigt som det är något avskilt. Vidare
är det viktigt att den offentliga servicen, såsom vårdcentral, skola, omsorg och bibliotek, bibehålls. Vid vägkorsningen 140 och 141 strax österut ligger ett nytt hantverk och industriområde. Det nuvarande industriområdet anses ligga för nära Klintehamn och havet. Istället
bör området, som det föreslås i deras vision, flyttas inåt land. Den nuvarande industrimarken kan istället bli bostadsområden.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Idrottshallen är dåligt utformad för åskådare anser gruppen. Dessutom är det svårt att ta sig
in i hallen. Därmed är det nödvändigt att göra en utbyggnad med entré samt plats för läktare. Under nybyggnationen installeras ett föreningshus där samtliga föreningar kan ha
verksamhet. Visionen innehåller en ny kanotled från Klintehamn till Björkhaga, som löper
genom udden som går parallellt med Warfsholm norrut. Ytterligare bör den existerande
gästhamnen förbättras och förnyas(Karta 6).

Karta 6.
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Vision 6.

2.3 Resultat från dialog via webbkarta

Under perioden 7 juni till 20 juli fanns möjligheten att lämna sina synpunkter på en webbkarta. Det fanns fem olika kategorier att välja på: Vilken är din favoritplats?, Vilken plats
kan förbättras eller förändras?, Vilken plats är du rädd om? , Förslag på ny markanvändning
samt förslag på ny infrastruktur. Bilden nedan visar besöksstatistik under perioden 11 juni
till 20 juli. I genomsnitt hade sidan 6,86 visningar per dag och 288 visningar under hela perioden. Räknas även in de första dagarna har sidan totalt haft XX visningar, men den informationen är missvisande då det även innefattar visningar under tiden då arbetsgruppen
jobbade med sidan.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Webbkartan marknadsfördes genom Region Gotlands Facebook sida, hemsida, pressmeddelande och affischer uppsatta i Klintehamn.

33 (44)

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Regionstyrelseförvaltningen

Dialog Klintehamn 2030

34 (44)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Regionstyrelseförvaltningen

Dialog Klintehamn 2030

2.4 Sammanslaget resultat av webbkartan och workshops

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Sammanslaget resultat från webbkarta, Klinteskolan och workshops:

Nedan följer en lista på de platser som finns nämnda och utpekade på webbkartan och från
Klinteskolan, Kuff samt workshops med boende, föreningar och företag. Se karta X för att
finna platsernas läge i Klintehamn.
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Anderssons strand

Varför är det din favoritplats?: lugnet, miljön, underbar strandremsa att vandra på.
Vad gör du där? Vegeterar, springer, motionerar o fikar.
Förslag på förbättring: gångvägar/cykelvägar, Gångbana utmed havet. Rydda stigen längsmed stranden från Kalkugnskajen och söderut till Masshagar och Muldebodar.
Att tänka på vid genomförande: Bygga spång där det är för fuktigt för att inte förstöra
naturen och möjlighet att ta sig fram.
Bakom platsen där Tordmulen står

Förslag på förändring: Rastplats med grillplats
Balan/Barlastkajen

Varför är det din favoritplats?: Det är härligt med en liten strand/grillplats.
Vad gör du där? Badar, solar, grillar, låter barnen leka.
Varför värnar du om platsen? Ett viktigt område som många värnar om och gärna besöker.
Förslag på ny markanvändning: Gör ett utegym, Utveckla området med mer, lek, rekreation, motion .Bostäder
Förslag på förbättring: Sophämtning efter gäster. En soptunna hade varit toppen här. En
informationsskylt om djur och natur hade varit bra. Här kan en vandringsled söderut mot
Djauvik ha sin start. Under vandringen kan det finnas flera informationsskyltar om naturen
i området.
Att tänka på vid genomförande: Gör en tydlig ledmarkering som lotsar besökare runt
Hassellunden alternativt till Djauvik längs kuststräckan. Det här är en outnyttjad kustpärla
som Regionen verkligen borde ta tillvara på. Sorteringsmöjligheter
Barkan/Barkslingan

Varför är det din favoritplats?: Lugnt och stilla möjlighet till motion, Lugnt promenadstråk
Vad gör du där? Går eller springer, Promenerar med hunden
Varför värnar du om platsen: Motionsspår
Förslag på förbättring: Göra i ordning "barkan" för fler användare så som mountainbikecykling springa hundpromenader, Fler papperskorgar då många hundägare går där +godisätande elever.
Att tänka på vid genomförande: Skyltning så att vi som vill cykla vet att vi får utan att få
skäll av de som går sakta med hund
Biblioteket

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Varför värnar du om platsen?: Viktig mötesplats. Samhällets hjärta! Kulturvärde, viktig
samhällsfunktion, vacker byggnad. Bra bibliotek men som kan bli bättre med större utbud.
Kulturhistorisk och nutida centrum i orten. Gammal byggnad.
Bron till Warfsholm

Varför är det din favoritplats?: Utsikten över viken och hamnen
Vad gör du där?: Promenerar med barnen och ser på fåglar och fiskar
Varför värnar du om platsen?:Viktig att den finns kvar. Kan förbättras. Bron behöver en
upprustning ett värdefullt promenadstråk. De som äger varfsholm vill troligen inte renovera bron. De ser helst att ingen kommer dit. Denna bro tar oss ut på en fantastiskt viktig
plats för klintehamn både kultur och friluftslivsområde. Bevara bron som sammanlänkar
samhället och halvön vid Warfsholm.
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Cedergrens tomt/Gamla biotomten

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder, bostäder och handel eller mötesplats
Förslag på förbättring: Marken ligger helt centralt i Klintehamn, men det är likaväl ett
skrotupplag. Här borde kommunen sätta press på Cedergrens att städa upp och flytta den
tunga industriverksamheten ut från centrum. Bostäder, kontor bör planeras på marken.
Rensa upp. Snygga upp och för bort alla fula fordon. Rensa upp, flytta maskiner.
Att tänka på vid genomförande: Här måste man tänka storslaget och långsiktigt, denna
tomt är ju central tillsammans med gamla mejeriet och här finns möjlighet att göra ett fantastiskt lyft för Klintehamn. Byggnadsstorlek som är en trevlig skala för människan. Möjlighet att röra sig igenom.
Donnersgatan

Varför är det din favoritplats?:Unik småstadskänsla över arkitekturen.
Förslag på förbättring: Restaurang med utskänkningstillstånd, Tomma lokaler kan göras
om till bostäder alt locka dit företag. Övergångsställen, trottoar, farthinder, Snygga till och
hitta lokal service som kan stärka känslan av bra lokal service, Riv f.d. järnhandeln som är
nedlagd sedan flera år . Ger ett skräpigt intryck (Byggnaden har eternitplattor). Fysiska farthinder krävs för att inte hastigheten ibland skall bli för hög på Donnersgatan. Det skulle
behövas trottoar på båda sidor. Även övergångsställen!
Varför värnar du om platsen?: Fint gaturum. Smalt och intimt.
Att tänka på vid genomförande: Att det finns kvar service och kommunikationer, Trafiksäkerhet, trygghet för fotgängare, tillgänglighet.
Donnersparken

Varför är det din favoritplats?: Står för den charmiga delen.
Vad gör du där? Promenerar.
Ekparken

Förslag på ny markanvändning: Lekplats
Förslag på förbättring: göra en lekpark för barn och en rastplats för äldre på ett lugnt och
mysigt område
Att tänka på vid genomförande: Det finns ingen lekpark för barn som ligger så att man
inte behöver vara rädd för trafiken.
Fiskestugorna

Varför är det din favoritplats?: Underbart, mysigt, luktar tång och tjära
Vad gör du där?: Badar, tittar på sjön
Flisdammen

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Förslag på ny markanvändning: Industrimark
Före detta camping på Varvsholm

Förslag på ny markanvändning: Camping
Att tänka på vid genomförande: Diskutera med markägare om återetablering av Camping, kanske kan idrottsföreningar ta hand om drift och tjäna lite pengar.
Före detta fotbollsplanen

Förslag på förbättring: Byggas en hundrastgård, Bygg bostäder
Att tänka på vid genomförande: Bygg attraktiva ekologiska hyresrätter
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Före detta Vildrosen

Förslag på ny markanvändning: Förskola då den andra är full eller asylboende
Att tänka på vid genomförande: Öppna förskolan på nytt eller gör om till asylboende.
Båda behövs
Gamla växthusen

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder.
Att tänka på vid genomförande: Radhus.
Genomfart Klintehamn

Syftar på riksväg 140
Förslag på förbättring: Knyt ihop samhället med vattnet. Gör genomfarten mer inbjudande, t.ex. rastplats. Rensa viken. Snygga till genomfarten (Flisen...). Ordna flera trevliga,
trafiksäkra överfarter för cyklar, barnvagnar...alla.
Att tänka på vid genomförandet: Att knyta ihop samhället med vattnet. Idag skär vägen
av.
Gotlandsflis

Förslag på förbättring: Få det att se mindre stökigt ut, Rensa upp och sätt Ett snyggare
staket
Gräsyta vid ån

Förslag på förbättring: Synliggör vattnet.
Hamncaféet

Varför är det din favoritplats?: God mat och fin utsikt, Trevligt
Vad gör du där? Äter, Umgås
Förslag på förbättringar: Bättre öppettider
Hamnen

Varför är det din favoritplats?: Vackert
Vad gör du där?: Njuter
Förslag på förbättring: Bättre och trevligare promenadmöjlighet i hela hamnområdet.
Mer möjlighet för fotgängare/cyklister och längre besök/vistelser i hela området. Ny gång
och cykelväg ut mot hamn, Varvsholmsbron. Inklusive bro över bilväg.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Korsning väg 140 och hamnvägen

Förslag på förbättring: Säker passage över väg till hamnen. Rondell, en trygg överfart för
både gående cyklister och bilar. Rondell, Göra en rastplats. Ordna bra för alla trafikanter så
att det blir nära och trevligt att gå och cykla mellan "samhället" och hamnområdet. Trygg
överfart för fotgängare och cyklister.
Att tänka på vid genomförande: Anpassa en övergång, exempelvis en bro till barn, cyklar
och handikappade.
Hamnkyrkan

Varför värnar du om platsen? Det är en av de få träkyrkorna på Gotland och den börjar
förfalla. Den skulle kunna vara mer än den är idag.
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Hassellunden

Varför är det din favoritplats?: Härlig promenadstig
Vad gör du där? Joggar, promenerar, njuter av naturen.
Hemma

Varför är det din favoritplats?: Bor där.
Vad gör du där?: Sover.
Industriområde i hamnen

Förslag på förbättring: Sänk volymen.
Tänk på vid genomförande: Kontrollmät volymen på fläktar här. De kan verkligen störa.
Infart Klintehamn, norra

Förslag på förbättring: Tillsammans med Klinteviken, en viktig plats för att göra infarten
och upplevelsen av Klintehamn mer attraktiv.
Infart Klintehamn, östra

Förslag på ny infrastruktur: P-ficka och infotavla.
Inlopp Sandboviken

Förslag på förbättring: Fördjupat inlopp till Sandboviken.
Kalkugnskajen

Varför är det din favoritplats?: Lugnt
Vad gör du där?: Sitter och njuter av att vara nära sjön
Varför värnar du om platsen?: Härligt fiskeläge med badmöjligheter från bryggan.
Kalkugnskullen

Förslag på förändring: Gör en fikaplats på toppen av kullen. Det är fin utsikt här uppe.
Tänka på vid genomförande: Tänk på att det ska gå att ta sig upp till bord och bänkar.
Klinteberget

Varför är det din favoritplats?: En underbar plats för rekreation i naturen, Använd gärna
deras koncept som modell när ni utvecklar Hassellunden nere vid havet. Härlig natur. lugn
och ro, Vackert friluftsområde, vackert lugnt avkopplande.
Vad gör du där?: Njuter av naturen, picknickar, firar Valborg och Midsommar, går med
hunden, joggar osv. Promenerar och njuter av naturen, Springer cyklar promenerar, njuter
av utsikten, cyklar, går, plockar blommor.
Korsning skolgatan/Idrottsvägen

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Förslag på förbättring: Ett övergångsställe/farthinder då många går över här istället för
vid Rondo.
Klintevallen

Förslag på ny förbättring: Inrama med trädplantering på västsidan.
Varför värnar du om platsen?: En av de bättre på landet. Behåll standarden. Det är dyrare att bygga nytt om det tillåts förfalla.
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Klinteviken

Förslag på ny infrastruktur: Mer möjlighet för fotgängare/cyklister och längre besök/vistelser i hela området,
Förslag på förbättring: Utveckla Klinteviken och gör småbåtshamn längre in i viken. Fixa
till med bryggor och parkeringsplatser. Gör det tillgängligt för alla. Vassröjning kontinuerligt, alt förbättra flödena i sandaån. Rastplats med grillmöjlighet. En möjlighet att stanna till
kanske en liten parkering eftersom stället används vintertid för skridskoåkning. Gör hela
vikens östra strand gång- och vistelsevänlig. rastplats vid viken för avkoppling fågelskådning och skridskoåkning på vintern. Bygg lång P-ficka för fågelskådare, skridskoåkare, kartläsning etc.
Att tänka på vid genomförande: Tydlighet mot fotgängare/bilister. Gräv Djupt och med
glädje. Parkeringsficka bör rymma minst 10-15 bilar.
Klinte församlingshem

Varför värnar du om platsen? Natur och kultur. Mötesplatser för alla.
Klinte Klause

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
Klinte Sicklings

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
Att tänka på vid genomförande: Spektakulärt snygga radhus. Bygg hållbara hyresrätter
Klinte vårdcentral

Varför värnar du om platsen?: Bevara möjligheten att få vård i Klintehamn. För att vi behöver en fungerande vårdcentral OCH BVC. Det är viktigt med nära & fungerande primärvård för ett modernt samhälle!
Förslag på förbättring: För att få folk att vilja bo här måste det finnas fungerande
VC/BVC, SSK. Vill ha kvar möjlighet till vård på nära håll.
Klossen

Varför är det din favoritplats?: Man kan hoppa i vattnet.
Vad gör du där? Badar
Korsning Norra kustvägen och väg 568

Förslag på förbättring: Skylta, smala av? Tydliga varningsskyltar mm om korsning
GC/bilväg
Att tänka på vid genomförande: Måste upplevas som positiv påminnelse

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Korsning väg 140 och Barlastvägen

Förslag på förbättringar: Rondell eller trafik ljus. Övergångsställe för säker promenad till
badplatsen.
Att tänka på vid genomförande: Tydlighet vad som gäller.
Lantmännen

Förslag på förbättring: Fler öppet hus dagar så att allmänheten kan få ta del av den fantastiska utsikten.
Varför värnar du om platsen? Här är en jordbruksbygd! och det är vad vi lever av
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Länsväg 140

Förslag på förbättring: Markera vägen
Förslag på ny infrastruktur: Cykelvägen behöver fortsätta söder Klinteham längs väg
140. Är mycket farlig väg i dag med många turister. Cykelväg till Västergarn. Bind ihop en
cykelväg med befintlig cykelväg mot Visby skapar möjligheter till hållbart resande och
främjar folkhälsan.
Naturområdet bakom Snäckan

Förslag på förbättring: Anlägg en gångstig som fungerar året runt och som binder samman Snäckan / Warfsholm med Vivesholm och Björkhaga. Gångvägen skulle lyfta naturområdet här till oanade höjder. Det skulle bli en omtyckt vandringsled längs med havet.
Att tänka på vid genomförande: Tänk på att det ska fungera att använda året runt och att
personer med eventuell funktionsnedsättning ska kunna använda vandringsleden.
Odvalds

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder
Att tänka på vid genomförande: Infrastruktur finns, borde va lätt att bygga.
Park vid Robjensån

Förslag på förbättring: Skapa mer känsla av närhet till ån.
Preem

Förslag på förbättring: Tvätthall för tvätt sommartid vid vattningsförbud.
Rannarve

Varför värnar du om platsen? Magisk plats. Märka ut platsen så att fler hittar dit. Sevärdhet.
Reningsverket

Förslag på förbättring: Förbättra reningstekniken med membranteknik. Flytta utsläppspunkten (se skrivelse 12/6-17 från Klintetraktens framtid). Flytta utsläppspunkten. Bättre
rening.
Att tänka på vid genomförande: Primärt avlastning Klintehamnsviken men även Östersjön i stort.
Robbjäns

Förslag på ny markanvändning: Industrimark, Bostäder
Sanda Anderse

Förslag på ny markanvändning: Fler bostäder

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Skogen bakom Klinteskolan

Förslag på ny markanvändning: Lekplats
Förslag på förbättring: Anlägg ett utegym i anslutning till elljusspåret
Att tänka på vid genomförande: Gör en naturlekplats med naturliga material. Uppsala
har många förebilder som ni kan använda er av. Tillgängligheten och att gymmet inte ska
ligga i kolmörker.
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Skogen vid Garvaregatan, Kolhögarna

Förslag på förbättring: Fixa stigar och rensa skogen så att barnen lättare kommer ut i
skogen, hundägare ska kunna gå promenader, alla ska kunna stöva längs den fina bäcken
och njuta av havsöringen som leker där på hösten. Fräscha upp stigarna, rensa upp skogen
bygga ett vindskydd/naturlig lekplats med naturmaterial, bygga en trodertun längs vägen.
Utelekplats med inriktning skogsupplevelse. Rensa upp stigen laga bron över ån.
Att tänka på vid genomförande: Sätta upp papperskorgar till hundbajspåsar. Använd naturen och gör en ny säker lekplats här. Fixa grillplats och ordentlig skyltning.
Skolan

Varför värnar du om platsen? En central plats i Klintehamn likt en livsnerv.
Skolgatan

Skrotupplag

Förslag på förbättring: Städa upp och använd till nåt vettigare. Städa upp
Snäckan

Varför är det din favoritplats?: Härlig mötesplats
Vad gör du där?: fikar, pratar med människor. Ibland lägerverksamhet.
Stig vid Loggarevägen

Förslag på förbättring: Fin gångstig som skulle kunna göras bättre och mer tillgänglig för
fler person. I dagens läge är den ojämn
Stranden vid Snäckan

Varför är det din favoritplats?: Härligt promenadstråk
Vad gör du där?: Promenerar
Varför värnar du om platsen?: Badmöjligheter
Sågverk, industriområde

Förslag på förbättring: Städa upp, fixa till, underhåll
Torget

Varför är det din favoritplats?: Nära Coop och gymmet
Vad gör du där?: Leker med barnbarn eller går till gymmet
Förslag på förbättring: Hägna in lekplatsen så en ensam vuxen får lättare att ha koll på
barnen.
Tänk på vid genomförande: Ta hänsyn till annan användning av parken.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Warfsholm

Varför är det din favoritplats?: Bra badstrand för familjer, Vacker plats, friden, bad, Det
är en vacker plats som är (var) lättillgänglig.
Vad gör du där? Förut badade jag ofta där, men nu har det blivit otillgängligt och mycket
sämre.
Vilar, Badar, promenerar och umgås.
Varför värnar du om platsen?: Att bryggan får vara kvar och att allmänheten för möjlighet att bada där. Borde vara kulturmärkt. En plats som alla i Klintehamn tycker om.
Förslag på ny markanvändning: Badplats
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Förslag på förbättring: Tillgängligheten. Tillgänglighet. Göra det lika trevligt som det varit i över 60 år. Byt ägare. Tillåt allmänheten att komma dit o tex bada eller promenera.
Mer tillgängligt för alla. Öppnas upp för allmänheten igen, låt niorna fira sin avslutning där
precis som innan. Ordna badstranden och låt det bli den mötesplats det en gång var med
majbrasor, etc.. Allmänhetens tillträde. Som det är nu går det inte längre att vara där eftersom ägarna medvetet gjort badplatsen otillgänglig. Ingen får parkera sin bil om man inte
är gäst och befinner man sig ute på udden så blir man ofta tillsagd. Vitalisera hela området gör det till en bredare mötesplats för besökare och Klintehamnsbor. Öppna upp för allmänheten igen. Låt Klinteborna få bada där och vistas där som förr
Att tänka på vid genomförande*: Samsyn ägare/besökare. Det ska kännas ok att vistas
på Varvsholm igen, nu är det som en privat trädgård. Klintehamn behöver en badplats.
*Olämpliga kommentarer är borttagna.
Warfsholms viken

Förslag på förbättring: Rensa vassen, gör en cykelstig (ni får använda vår mark.) rensa kanalen så att turister vill stanna här. Gör även varvsholm och bron mer tillgänglig.
Att tänka på vid genomförande:
Vattenfall vid gamla tvätten:

Varför värnar du om platsen?: Hela klinten är värd att värna om med all sin havsöring.
Spännande att följa laxarnas vandring upp till lekplatser. Vattenfallet har förstörts av vilken
anledning?
Vattenpassage längs med Warfsholmshalvön

Förslag på förbättring: Dika ut vattendraget och gör det möjligt att paddla, åka båt runt
halvön. Det vore härligt att ta sig runt Warfsholm längs vattnet.
Att tänka på vid genomförande: Gör det ordentligt och djupt så att det håller lång tid.
Verkstadsgatan

Förslag på förbättring: Bredda vägen och göra trottoarer, tydligare parkering vid Cedergrens och pizzerian.
Viltvattnet vid Värsände, Dagisdammen

Varför är det din favoritplats?: Lugn och ro. Härlig plats för rekreation!
Vad gör du där?: Slappar, går, picknickar, joggar.

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Vivesholm

Varför är det din favoritplats?: Fågelliv, öppen kust, lugnt
Vad gör du där?: Fågelskådar, fotograferar, picknic
Varför värnar du om platsen?: Härlig plats för rekreation
Förslag på förbättring: Länsstyrelsen bör bygga upp det fågeltorn de obegripligt nog tog
ner för ett antal år sedan
Att tänka på vid genomförande: Tydlig gångstig från naturreservatets p-plats
Förslag på ny infrastruktur: Enkel GC inkl smal snygg spång/bro över inloppet till Sandboviken
Våtmark mot Hassellunden

Förslag på förbättring: Spångar som skulle öka tillgängligheten här året runt. Ge oss en
härlig naturrunda
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Att tänka på vid genomförande: Tillräckligt höga och breda spångar så att alla kan
komma över oavsett funktionsnedsättning och oavsett hur blött det blir under.
Vägen mot Djauvik

Varför är det din favoritplats?: Härligt naturområde
Vad gör du där? Njuter, joggar, promenerar
Väg mellan Hemse och Visby

Förslag på förbättring: Sänk hastigheten till 30 km för allas säkerhet. Särskilt nu när
mycket tung trafik går här.
Att tänka på vid genomförande: Tänk på att en dödsolycka inte är värd att få köra lite
snabbare till jobbet.
Väg till Vivesholm

Förslag på förbättring: Gångmöjlighet till Vivesholm genom en enkel(?) spång.
Att tänka på vid genomförande:
Återvinningen

Ärendenr RS RS 2017/90 Datum 2017-09-26

Förslag på förbättring: Se till att inte skräpet flyger iväg med vinden och sprids i området
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Regionstyrelsen

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

•

Region Gotland medfinansierar regionalfondsprojektet Kulturarvsinkubator
(projektägare Riksantikvarieämbetet) med 29,8 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 3 802 257 kronor. Finansieringen avser 709 900
kronor ur 2018 års anslag för Hållbara Gotland/medel för regionala
tillväxtåtgärder (anslag 1:1), 706 125 kronor ur 2019 års anslag för Hållbara
Gotland/medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) och 282 450 kronor ur
2019 års ordinarie anslag för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1). År 2020
finansieras projektet med 1 665 000 kr ur 2020 års ordinarie anslag för regionala
tillväxtåtgärder och år 2021 med 438 800 kr ur år 2021 ordinarie anslag för
regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1).

•

Beslutet avser perioden 2018-01-15 – 2021-05-14.

Behovsanalys

Våren 2015 genomförde analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställningar
(RU) en förstudie rörande förutsättningarna att inrätta en inkubator inom
kulturarvssektorn. Rapporten konstaterade att det finns flera tydliga skäl för att
inrätta en nationell kulturarvsinkubator med geografisk placering på Gotland. Dessa
handlar dels om förutsättningar för ökad tillväxt baserat på varor och tjänster
kopplade till arbetet med att bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla kulturarv
samt dels om att behov av stöd till entreprenörer inom kulturarvsområdet ofta skiljer
sig nämnvärt från de hos företag i andra branscher. Bl.a. är
kulturarvsentreprenörernas innovation och affärsidé ofta knuten till en individs
förmåga och talang, vilket kan påverka både affärsidéns skalbarhet och hur
potentialen i affärsidén bedöms.
Flera av projektets långsiktiga mål och effekter kan tydligt kopplas till de utmaningar
och utvecklingsområden som finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland
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2016-2020, prioriteringar i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020 samt regeringens omställningsuppdrag Hållbara Gotland.
Syfte
Sammantaget syftar inkubatorns verksamhet till att ge företagen innovationskraft och
möjlighet att växa, att stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin
och den privata marknaden samt ökad professionalisering på såväl beställar- som
leverantörssidan. Inriktningen på digitalisering syftar till att öka tillgången till,
användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknologi, att
öka tillgängligheten till nya smarta lösningar som utvecklar kulturarvsarbetet samt att
ge fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet.
Mål
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra ett tiotal workshops eller liknande praktiska
sammankomster där sammanlagt ca 500 deltagare gemensamt arbetat för att finna
lösningar på kända problem och utmaningar. Deltagandet och resultatet ska ha lett
till ökade kunskaper för såväl beställare som leverantörer om bland annat behov,
förutsättningar och möjligheter, nya smarta lösningar som också innebär en
kommersiell potential, kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill
prova att utveckla dessa till en vara eller tjänst som kan lanseras på marknaden.
Kulturarvsinkubatorn ska stimulera innovation och ge ca 30 entreprenörer med
affärsidéer kopplade till digitalisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande samt
digital förmedling av kulturarv stöd för att utveckla och på sikt skala upp sina
lösningar och sina företag till varor och tjänster som motsvarar marknadens behov
och förutsättningar. Stödet ska bestå av traditionellt och kulturarvsspecifikt
affärsutvecklingsstöd och kontorsstöd samt stöd för att utveckla, testa och lansera
prototyper och färdiga lösningar.
Horisontella perspektiv

Projektet kommer aktivt arbeta med att inkludera kvinnor och män. Jämställdhet,
lika möjligheter och ickediskriminering är både ett verktyg och mål i projektet. Bättre
miljö är en förväntad effekt på lång sikt. Allt stöd till entreprenörerna ges i enlighet
med den statliga värdegrunden.
Genomförande

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Science Park Gotland (SPG), Uppsala
universitet Campus Gotland (UUCG) samt med andra relevanta aktörer på Gotland
och i övriga Sverige. Projektet har ett antal större aktiviteter som alla syftar till ökad
innovationsgrad på Gotland.
Projektet kommer inledas med en start- och etableringsfas där projektets centrala
organisation tas fram, inklusive affärsmodell och verksamhetsplan. Från maj 2018
övergår projektet i en genomförandefas där själva kulturarvsinkubatorn blir operativ.
En majoritet av alla aktiviteter sker på Gotland. Från 2020 kommer projektet påbörja
arbetet med förslag på långsiktig drift och ägande av kulturarvsinkubatorn.
Själva inkubatorsprogrammet som ger stöd för produktutveckling och företagande
kommer att vara öppen för entreprenörer som uppfyller följande tre kriterier: Dels
ska entreprenörens tänkta lösning matcha ett känt behov eller potential inom
kulturarvsområdet, dels ska entreprenören vara i tydligt behov av
kulturarvsinkubatorns stöd för att kunna utveckla idén till en produkt som matchar
marknadens behov och förutsättningar samt dels så ska entreprenören ha
förutsättningar att driva och utveckla sin idé och sitt företag enligt programmet.
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Programmet kommer erbjuda dels traditionellt och kulturarvsspecifikt
affärsutvecklings- och kontorsstöd samt dels stöd för att utveckla, testa och lansera
prototyper och färdiga lösningar. Detta innefattar bl.a. rådgivning, coachning,
utbildning och nätverkande, årliga undersökningar samt möten som ger
entreprenörer ökad kunskap om presumtiva kunders behov och förutsättningar,
tillgång till verkstäder och eventuellt laboratorium för prototypframställning och
praktiknära utveckling, miljöer för att testa betaversioner samt förmedling av kontakt
till affärsmässiga, ekonomiska och tekniska nätverk och resurser. Varje entreprenör
kommer gå ett individuellt anpassat program och som alumni-företag kommer de
också ingå i ett nätverk som möjliggör mentorskap för fortsatt utveckling,
erfarenhetsutbyte och samverkan.
Projektet kommer återkommande samla projektägaren, samarbetspartners och
styrgruppen för avstämningar och beslut som rör kulturarvsinkubatorns verksamhet,
utveckling och framtid. Totalt genomförs också sex workshops som möjliggör för
projektet och samarbetsparterna att samordna deras respektive verksamheter så
att dessa drar nytta av varandra. Den löpande externa utvärderingen och den
fördjupade forskningsinsatsen ska även ge underlag för dessa möten. Den interna
avstämningen mellan projektledaren och projektägaren sker enligt
Riksantikvarieämbetets modell för styrning och uppföljning.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2018-01-15—2021-05-14
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Lokalkostnader

2018

2019

2020

2021

1 490 000 1 750 000 1 750 000
349 000

430 667

443 667

Totalt

380 000 5 370 000
226 666 1 450 000

62 000

92 000

76 000

Övriga kostnader (resor)

349 200

395 200

313 600

36 000 1 094 000

Offentligt bidrag i annat än pengar

365 461

405 656

380 523

8 580 1 160 220

954 822 1 127 142 1 127 142

243 512 3 452 618

Övriga kostnader (schabloner)
Summa kostnader

0

230 000

2 726 470 2 726 470 2 726 470 2 726 470 12 756 838

Finansiering
Region Gotland, Hållbara Gotland
Region Gotland, anslag 1:1
Tillväxtverket, Hållbara Gotland
Regionalfondsmedel
Offentligt bidrag i annat än pengar
Summa finansiering

709 900
0
709 900

706 125

0

0 1 416 025

282 450 1 665 000

438 800 2 386 250

0

0 1 416 025

1 785 222 2 100 309 2 045 409

447 378 6 378 318

365 461

706 125

380 523

8 580 1 160 220

3 570 483 4 200 665 4 090 932

405 656

894 758 12 756 838

Bedömning

Att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland bidrar till en ökad
attraktionskraft för Gotland nationellt och internationellt. Inkubatorn blir en
katalysator och plattform för innovationer, entreprenörskap och samverkan där det
unika gotländska kulturarvet kan utvecklas och nya tjänster och produkter kan skapas
till nytta för Gotland, gotlänningar och besökare.
Kulturarvsinkubatorn bidrar på sikt till ökad sysselsättning och tillväxt bland små och
medelstora företag som använder kulturarvet som en resurs. Projektet
Kulturarvsinkubator 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 förstudien för Hållbara Gotland Besöksnäring
och kultur samt i Region Gotlands kulturplan 2017-2020. Genom projektet kommer
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samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga stärkas och på så sätt även
den regionala konkurrenskraften.
Riksantikvarieämbetet har tidigare genomfört förstudier som visar på att det finns en
efterfrågan och ett behov av Kulturarvsinkubator där innovationsutveckling främjas
och att en strategisk plats för denna inkubator är Gotland. Genom projekt kommer
Gotland få en eftertraktad nod för innovation och digitalisering med
kulturarvsresursen som bas.
Motivering till beslut

Region Gotland är i grunden positiva till medfinansiering av projekt som ansöker
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektet
Kulturarvsinkubator kommer stärka Gotlands attraktionskraft samtidigt som det
bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt. Kulturarvsinkubatorns etablerande ligger i
linje med Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och omnämns särskilt i förstudien
för besöksnäring och kultur i omställningsuppdraget Hållbara Gotland, varför det är
naturligt att medel från Hållbara Gotland-anslag används som medfinansiering såväl
nationellt (Tillväxtverket) som regionalt (Region Gotland).
Övrigt

Förutsättning för medfinansiering är att projektansökan prioriteras av
strukturfondspartnerskapet 4-5 december 2017. Budgeten så som den är indikerad
ovan kan komma att ändras under beredningen av Tillväxtverket.
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Riksantikvarieämbetet
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Typ

Projektmedel/Hållbara Gotland/Besök och Kultur

Sparad

2017-09-18

Mottagare

Tillväxtverket

Uppgifter om sökande
Företagsnamn/Organisationsnamn

Riksantikvarieämbetet

Organisationsnummer/Personnummer

162021001090

Arbetsställenummer

1906-0508

Arbetsställenamn

Administrativa, förvaltnings- och
informationsavdelning

Juridisk form

Statliga myndigheter

Arbetsställets bransch/Branschkod (SNI)

Administration av program för kultur, miljö, boende
m.m.

Postadress

BOX 5405

Postnummer

114 84

Postort

STOCKHOLM

Telefonnummer

08-519 180 00

Organisationens e-postadress

registrator@raa.se

Hemsida

www.raa.se

Firmatecknare

Riksantikvarie Lars Amréus

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

Fredrik Lundström

Kontaktperson (telefonnummer)

08-5191 8049

Kontaktperson (e-postadress)

Fredrik.Lundstrom@raa.se

Projektledare (för och efternamn)

Under rekrytering

Projektledare (telefonnummer)

08-5191 8049

Projektledare (e-postadress)

Fredrik.Lundstrom@raa.se

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

Under rekrytering

Ekonomiskt ansvarig (e-postadress)

Fredrik.Lundstrom@raa.se

08-5191 8049

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

Allmänt
Projektnamn
Bakgrund till projektet

Kulturarvsinkubator

Våren 2015 genomförde analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställningar (RU) en förstudie rörande
förutsättningarna att inrätta en inkubator inom kulturarvssektorn. Rapporten konstaterade att det finns flera
tydliga skäl för att inrätta en nationell kulturarvsinkubator med geografisk placering på Gotland. Dessa
handlar dels om förutsättningar för ökad tillväxt baserat på varor och tjänster kopplade till arbetet med att
bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla kulturarv samt dels om att behov av stöd till entreprenörer
inom kulturarvsområdet ofta skiljer sig nämnvärt från de hos företag i andra branscher. Bl.a. är
kulturarvsentreprenörernas innovation och affärsidé ofta knuten till en individs förmåga och talang, vilket kan
påverka både affärsidéns skalbarhet och hur potentialen i affärsidén bedöms. Företagen måste ofta balansera
det kommersiella med det konstnärliga/kreativa och fokus är ofta på produkten snarare än på marknaden och
den kreativa processen rimmar inte alltid med de traditionella inkubatorernas struktur eller hårt styrda, eller
linjära, affärsutvecklingsprocesser. Rapporten betonade också att Gotland har en unik position med sin
kombination av såväl stark specialisering inom kulturarvssektorn som kritisk massa av företag och andra
verksamheter, såsom forskning och utbildning och statliga aktörer inom kulturarvssektorn.
Under perioden oktober 2016 till och med mars 2017 genomförde sedan Riksantikvarieämbetet (RAÄ), RU,
Uppsala Universitetets Campus Gotland (UU) och Science Park Gotland (SPG) en fördjupad förstudie och
förankringsarbete inför att inrätta en nationell inkubator med geografisk placering på Gotland. Förstudien har
genomfört en inkubators- och en branschanalys samt djupintervjuat relevanta kompetenser inom kulturarvsoch universitetsområdet, regional utveckling, besöksnäring, digitalisering samt näringsliv. Den fördjupade
förstudien stärker bilden av att det finns en stor utvecklingspotential för företagande i kopplingen mellan
kulturarv och andra branscher, t.ex. IT och kulturella och kreativa näringar som spel och media, turism och
besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. Samtliga av dessa starkt närvarande på Gotland. Data från
Statistiska centralbyrån, Tillväxtanalys och Tillväxtverket visar dock att det, inte minst inom data och ITområdet, fortfarande är betydligt fler män än kvinnor som är och vill vara företagare. Att arbeta för ökad
jämställdhet kommer vara ett av inkubatorns mål.
Bl.a. offentliga aktörer inom kulturarvsområdet är idag helt beroende av innovativa lösningar för att bevara,
utforska, tillgängliggöra och förmedla en mångfald av kulturarv. I dagsläget är utbudet på den privata
marknaden starkt begränsat. I vissa fall finns bara en leverantör att välja på och inom flera tjänsteområden
finns stora behov av ökad specialisering. Nya kundkontakter etableras också främst genom rekommendation
eller personliga nätverk. För att marknaden ska utvecklas med fler entreprenörer, ökad innovation och en
större mångfald av varor och tjänster behövs ökad professionalisering och framför allt stöd för att överbygga
de hinder som hittills bromsat in utvecklingen inom området. Hindren är främst bristande kunskap hos
entreprenörer om hur det offentliga fungerar, kulturarvsområdets infrastruktur, olika aktörers behov samt
kulturarvets unika materiella och immateriella värden. Det finns således en stor potential för, och ett tydligt
behov av, en inkubator som bidrar till att främja innovation och ökat företagande inom kulturarvsområdet.
Utifrån regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara de möjligheter som den digitala
tekniken ger och baserat på kunskap om hur digitaliseringen av samhället skapar nya förutsättningar finns
skäl att fokusera inkubatorns verksamhet på att främja innovationer och företagande kopplat till digitisering,
digitalt tillgängliggörande och digital förmedling. Här finns också kända behov hos de befintliga
kulturarvsaktörerna.
Syfte med projektet
Projektets övergripande syften är:
Att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland som kan ge företag inom kulturarvsområdet stöd för
innovation och ökat entreprenörskap samt ökad sysselsättning, internationalisering, specialisering och
tillväxt.
Att stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden.
Att utveckla förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla en mångfald av kulturarv som en del av
samhällsutvecklingen.
Inriktningen på digitalisering syftar till:
Att öka tillgången till, användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknologi.
Att ge fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet och den omgivande miljön.
Att bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar utveckling
Mål och indikatorer för projektet

Övergripande mål:
Att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande genom att etablera
en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
Mål för etablering:
Projektet ska arbeta fram en för inkubatorn och dess ägare fungerande verksamhets- och affärsmodell.
Modellen ska bygga på lärdomar från andra liknade verksamheter och verksamhetens kvalitet, relevans och
nationella och internationella koppling ska ha säkrats genom uppbyggnaden och utvecklandet av minst en
referensgrupp med representanter från den offentliga kulturarvssektorn, akademin och den privata
marknaden.
Tydlig, relevant, korrekt och lättillgänglig information om inkubators verksamhet, syfte, mål och erbjudande
ska ha nått fram till betydande delar av projektets olika målgrupper. Det ska finnas en tydlig efterfrågan på
stöd från inkubatorn och alumniföretagen ska efter programtiden rekommendera andra att delta i aktiviteter
som arrangeras av inkubatorn.
Projektet ska bygga upp ett kontaktnät med relevanta regionala, nationella och internationella aktörer. Ca
1000 kontakter ska finnas åtkomliga genom ett adekvat CRM-system. Kontakterna ska ge företagen samt
inkubatorn och dess ägare ökad kunskap om den berörda marknaden och ökade möjligheter att skapa
kopplingar mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden. Samverkan med ett
urval av dessa aktörer ska också underlätta för företagen att finansiera sina satsningar.
Projektet ska, i enlighet med den statliga värdegrunden utarbeta en inkluderande och icke-diskriminerande
process för att attrahera och ingå samverkan med entreprenörer.
Mål för Kulturarvsinkubatorn:
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra ett tiotal workshops eller liknande praktiska sammankomster där
sammanlagt ca 500 deltagare gemensamt arbetat för att finna lösningar på kända problem och utmaningar.
Deltagandet och resultatet ska ha lett till ökade kunskaper för såväl beställare som på leverantörer om bland
annat behov, förutsättningar och möjligheter, nya smarta lösningar som också innebär en kommersiell
potential, kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill prova att utveckla dessa till en vara
eller tjänst som kan lanseras på marknaden samt ha bidragit till nya eller stärkta inter- och tvärsektoriella
nätverk, kontakter eller samarbeten.
Kulturarvsinkubatorn ska stimulera innovation och ge ca 30 entreprenörer med affärsidéer kopplade till
digitisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande samt digital förmedling av kulturarv stöd för att
utveckla och på sikt skala upp sina lösningar och sina företag till varor och tjänster som motsvarar
marknadens behov och förutsättningar. Stödet ska bestå av traditionellt och kulturarvsspecifikt
affärsutvecklingsstöd och kontorsstöd samt stöd för att utveckla, testa och lansera prototyper och färdiga
lösningar. Minst 40 procent av företagen ska ägas och drivas av kvinnor.
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra nätverks- och läranderesor till, samt utvecklat samverkan och utbyten
med, andra nationella och internationella inkubatorer och innovationsmiljöer som verkar inom närliggande
fält.
Kulturarvsinkubatorn ska dokumentera viktiga lärdomar om den egna affärsmodellens styrkor och svagheter
samt olika metoder för att främja innovation och företagande inom området så att dessa på ett enkelt sätt kan
sprids till andra som vill bygga upp liknande stöd. Ett slutseminarium som syftar till att sprida erfarenheter
baserat på projektets strategier, verksamhet och resultat ska även genomföras.
Kulturarvsinkubatorn ska utvärdera verksamhetens inriktning, mål och resultat, organisation,
ägandeförhållanden med mera och lämna förslag på hur en nationell kulturarvsinkubator fortsatt bör drivas
och av vilka ägare och samarbetsparter.
Indikatorer:
Minst 500 personer har deltagit i innovation camps.
Minst 30 entreprenörer har fått stöd.
Minst 9 av 10 rekommenderar programmet.
Minst 40 % av företagen drivs av kvinnor.
Målgrupp

Primära målgrupper:
Befintliga kulturarvsaktörer samt forskare och studenter inom t.ex. IT-utveckling, digital kommunikation,
digitisering och speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på
olika behov och möjligheter kommer vara primära målgrupper för återkommande idégenereringsprocesser.
Kulturarvsinkubatorns stödprogram kommer erbjuda stöd till företag vars idéer och koncept innebär en s.k.
problem to solution fit inom kulturarvssarbetet och som behöver stöd från inkubatorn för att kunna utveckla
en vara eller tjänst som innebär en affärsmässigt hållbar s.k. product to market fit. Dessa företag måste vara
beredda att acceptera inkubatorns villkor för deltagande då ett flertal av momenten kommer vara
obligatoriska. Företagen kan vara helt nystartade och drivas av en eller med fördel ett team av personer med
affärsidéer som utgår från och värnar om kulturarvet och som helt eller delvis saknar tidigare erfarenhet av
kulturarvsarbete, företagande och entreprenörskap. Rekryteringsarbetet av entreprenörer sker nationellt.
Sekundära målgrupper:
Målgruppen för projektets resultat och effekter är i första hand offentliga aktörer inom området för arkiv,
bibliotek, museer och kulturmiljö. Dessa utgör tydliga presumtiva köpare på marknaden och är därför tänkta
mottagare av resultat såsom exempelvis nya smarta lösningar för tillgängliggörande av kulturarv. Den ökade
tillgängligheten till nya smarta lösningar kopplade till digitalisering, digitalt tillgängliggörande och digital
förmedling kommer i sin tur ge fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet - vilket
då gör allmänheten till slutkonsumenter.
Inkubatorn kommer att nå sina målgrupper genom samarbetsparternas unika möjlighet till dialog, relation och
kommunikation med bland annat studenter och forskare, den nationella inkubatororganisationen SISP, Visita
samt en mångfald av offentliga, privata och ideella aktörer inom kulturarvsområdet. Fler av dessa utgör också
målgrupp för insatser som syftar till ökad samverkan, nätverkande och erfarenhetsutbyte.
Projektorganisation

Projektet är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Science Park Gotland (SPG) och tre
institutioner på Uppsala Universitet (UU): Speldesign, Informatik och media samt Konstvetenskap. RAÄ är
projektägare och ansvarig för projektets genomförande. Under projektets start- och etableringsfas kommer
RAÄ att rekrytera personal som ska ansvara för att driva och utveckla projektet gentemot uppställda mål.
Rekryteringen kommer inledas hösten 2017. Tillsättningen kommer ske under förutsättning att projektet
beviljas medel och rekryteringen kommer ske med stöd av RAÄs befintliga rutiner och kanaler för att
attrahera och rekrytera medarbetare.
Under projektperioden kommer tre tjänster utgöra projektets centrala organisation:
En projektledare vars huvudsakliga ansvar är att ansvara för att driva och utveckla projektet, koordinera
insatser och aktiviteter, svara för återkoppling och dialog med projektägaren och samarbetsparter samt
övergripande regional och nationell förankring. Projektledaren arbetar heltid under hela projektet.
En kommunikatör vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med intern och extern kommunikation och
marknadsföring av det EU-finansierade projektet, av kulturarvsinkubatorns utbud och verksamhet samt viss
samordning och administration eller planering och bokning av exempelvis resor och lokaler.
Kommunikatören arbetar heltid fram till projektets avslutsfas.
En controller var huvudsakliga uppgifter är analysera och följa upp projektets ekonomi och resultat samt
förslå åtgärder för verksamhetsutveckling och leverera underlag för olika periodiska rapporter. Controllern är
vice projektledare och medverkar i planeringen av verksamheten. Controllern arbetar heltid under hela
projektet.
Utöver den centrala organisationen kommer sedan ytterligare personal från RAÄ och samarbetsparterna att
bidra till genomförandet av olika aktiviteter. Dels kommer ett flertal kompetenser från samtliga parter att
återkommande bidra med kulturarvsspecifik kunskap och rådgivning, stöd för idé- och affärsutveckling, stöd
för koncept- och prototyputveckling samt stöd för att testa och utvärdera olika lösningar. Detta är en del av
parternas medfinansiering. Dels kommer forskare verksamma vid UU under 2018 och 2019 att komplettera
det löpande utvärderings- och lärandearbetet med viktig forskningsbaserad kunskap som kan ge ägare och
andra intressenter värdefull input kring digital innovation och digitalt entreprenörskap samt dels så kommer
rådgivare verksamma vid SPG under hela genomförandefasen bidra med fördjupat stöd för idé och
affärsutveckling. Projektledaren och projektets centrala organisation kommer att i samråd med sökanden och
samarbetspartnerna att planera hur och när dessa resurser ska aktiveras i projektet. Samtliga parter ansvarar
för att de resurser som tagits upp i samband med denna ansökan och aktivitetsplaneringen finns tillgängliga
hos parten under perioden samt svarar för att lämna en adekvat personalkostnadssammanställning. Externa
tjänster kommer utöver detta upphandlas för löpande utvärdering och ytterligare rådgivning och stöd till
entreprenörerna som deltar i inkubatorns program kommer köpas in. Projektägarens befintliga rutiner och
resurser för upphandling och inköp kommer användas som stöd för detta.
För att säkra kulturarvsinkubatorns relevans och förankring samt för att främja samverkan kommer projektet
under start- och etableringsfasen skapa en styrgrupp och en referensgrupp. De olika gruppernas medlemmar
ska representera såväl leverantörs- som beställarsidan och sammantaget kunna ge inkubatorn tillgång till
relevanta nationella och internationella nätverk. Potentiella deltagare är Kultur & Näringsliv, Vinnova och
VISITA, ett antal befintliga entreprenörer inom kulturarvsområdet, riksförbundet Sveriges museer, Tillväxt
Gotland, ALMI Gotland samt Region Gotland. Tills dess att styr- och referensgruppens medlemmar och
villkor för deltagande är helt utrett utgör samarbetsparterna projektets styrgrupp.
Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning

Projektets centrala organisation kommer, i samråd med projektägaren, samarbetsparterna och med stöd av
projektets styr- och referensgrupp att etablera och driva en nationell kulturarvsinkubator med geografisk
placering på Gotland samt återkommande arrangera innovation camps både på Gotland och på olika orter i
övriga landet.
Projektet kommer inledas med en start- och etableringsfas. Här kommer projektets centrala organisation
arbeta med att ta fram en för inkubatorn och dess ägare fungerande affärsmodell och verksamhetsplan. Detta
inkluderar bl.a. en inkluderande modell för att attrahera entreprenörer, en plan för nyttjandet av de resurser
som utgör parternas medfinansiering som också innebär värde för parternas övriga verksamhet, en
kommunikationsplan, en hemsida samt ett CRM-system för att hantera en löpande dialog med relevanta
regionala, nationella och internationella presumtiva kunder, finansiärer, deltagare och samarbetsparter med
mera. Här inleds också arbetet med att söka upp och kommunicera verksamheten gentemot olika externa
målgrupper samt arbetet med att ta fram mätetal och metoder för att utvärdera projektets resultat och
måluppfyllelse.
Från och med mitten av maj 2018 övergår projektet i en genomförandefas, vilket innebär att
kulturarvsinkubatorn blir operativ och påbörjar arbetet med att främja innovation och företagande. För att
kunna dra nytta av tidigare erfarenheter kommer inkubatorn utgå från väl etablerade modeller för
innovations- och företagsutveckling, exempelvis lean startup. Verksamheten kommer drivas av projektets
centrala organisation och med stöd av projektägarens och samarbetspartnernas medfinansiering och
personella resurser. Företagen som tar del av inkubatorns stöd kommer under programtiden att driva sin idé
genom en s.k. Build-Measure-Learn loop vilket bland annat innebär att utveckla idéer till prototyper som kan
testas och utvärderas i samarbete med de tänkta målgrupperna. En majoritet av alla aktiviteter sker fysiskt på
Gotland. Efter den sista utvecklingsfasen kommer företagen få arbeta med att lansera sina lösningar. I början
av 2020 ska projektet sedan påbörja arbetet med att ta fram förslag på lösningar för fortsatt långsiktigt hållbar
drift och ägande av inkubatorn. Projektet ska även planera för och genomföra ett slutseminarium som syftar
till att sprida erfarenheter baserat på projektets mål, strategier, verksamhet och resultat.
Från och med mitten av januari 2021 kommer projektet fokusera på att slutredovisa projektet, dess
genomförande och resultat till finansiärerna och projektägarna. Den centrala organisationen kommer också
sammanfatta lärdomar om bland annat kulturarvsmarknaden samt metoder för att främja innovation och
utveckling i en dokumentation som ska spridas till andra som kan ha intresse av att bygga upp liknande stöd.
Projektet kommer återkommande samla projektägaren, samarbetspartner och styrgruppen för avstämningar
och beslut som rör kulturarvsinkubatorns verksamhet, utveckling och framtid. Totalt genomförs också sex
workshops som möjliggör för projektet och samarbetsparterna att samordna deras respektive verksamheter så
att dessa drar nytta av varandra. Den löpande externa utvärderingen och även den fördjupade
forskningsinsatsen ska även ge underlag för dessa möten. Den interna avstämningen mellan projektledaren
och projektägaren sker enligt Riksantikvarieämbetets modell för styrning och uppföljning. För att främja ett
brett och likvärdigt deltagande och en mångfald av entreprenörer kommer inkubatorn utveckla objektiva,
icke-diskriminerande och tydliga urvalskriterier samt arbeta för att skapa en inkluderande kommunikation
och arbetsmiljö.
Ytterligare beskrivning av varje aktivitet och dess syfte finns i den mer detaljerade tids- och aktivitetsplanen
som lämnats in för finansiering via den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Denna ansökan finns som
bilaga.
Resultatspridning

Under rubriken "Arbetssätt och aktivitetsbeskrivning" finns en övergripande beskrivning av hur projektet
kommer arbeta för att under såväl uppstarts- som genomförandefasen sprida projektets arbete, erfarenheter
och resultat. Under rubriken "Projektorganisation" finns en beskrivning av roller och ansvar. Ett antal
leveranser kopplade till spridning av resultat finns även under rubriken "Mål".
Att sprida information om projektets arbete och Kulturarvsinkubatorns erbjudande kommer i första hand att
var en uppgift för kommunikatören medan projektledaren har det övergripande ansvaret för att erfarenheter
och resultat delas med exempelvis befintliga och potentiella samarbetsparter. Som stöd för projektet finns
även Riksantikvarieämbetets kommunikationsenhet.
Arbetet inleds under uppstarts- och etableringsfasen med att ta fram verktyg och strategier i form av
exempelvis en kommunikationsplan, en hemsida och ett CRM-system. I budgeten finns även kostnader för att
köpa tjänster för grafisk form, foto, illustration, webbutveckling och tryckkostnader med. Under projektets
gång kommer erfarenheter och resultat sedan löpande delas och spridas genom exempelvis workshops med
olika referensgrupper, innovation camps, läranderesor och via webben. I samband med projektavslut kommer
centrala lärdomar och resultat från hela genomförandet också spridas genom dels ett slutseminarium samt
dels en redaktionell produkt. Entreprenörerna som tar del av Kulturarvsinkubatorns stödprogram kommer
också få verktyg för att själva lansera, kommunicera och sprida information om sina resultat och tjänster.
Projektet kommer löpande att utvärdera och utveckla sina strategier för kommunikation och spridning av
resultat och Riksantikvarieämbetet kommer, i enlighet med den statliga värdegrunden, se till att språk,
bildval, form och kommunikationskanaler är inkluderande och icke-diskriminerande. Tillsammans har
parterna bakom projektet också en unik bredd av etablerade samarbeten och nätverk inom kulturarvssektorn,
forsknings- och utbildningsområdet samt med en lång rad inkubatorer, science parks och andra
innovationsmiljöer. Kontakterna och nätverken spänner från offentlig till privat och ideell sektor och ger
unika förutsättningar för att nå ut brett.
Projektavgränsning
Flera delar av det stöd som företagen inom området behöver få tillgång till finns hos eller via projektets
samarbetsparter och deras respektive nätverk. Uppbyggnaden av en inkubator innebär också kunskap,
metoder och erfarenhet kommer kunna flöda mellan entreprenörerna och samarbetsparterna och deras
verksamheter. Under genomförandefasen kommer dock projektets samtliga aktiviteter, även om de i flera fall
sker samordnat med Riksantikvarieämbetets och samarbetsparternas övriga processer, drivas "inom
projektet" - det vill säga helt skild från parternas ordinarie verksamhet och budget.
I den ansökan (bifogas som bilaga) som lämnats in till Tillväxtverket för finansiering via den Europeiska
regionala utvecklingsfonden och programmet för Småland och Öarna har Riksantikvarieämbetet och de
övriga parterna Uppsala Universitets Campus Gotland och Science Park Gotland redovisat hur deras direkta
medfinansiering till projektet ser ut. Riksantikvarieämbetet och Uppsala Universitet kommer exempelvis
erbjuda kunskap om kulturarvsområdets infrastruktur och olika aktörers roller, insyn i hur befintliga system
fungerar samt vilka data som finns tillgängliga. En del av entreprenörernas praktiknära utveckling kommer
också ske i den utställningsverkstad som finns hos Riksantikvarieämbetet i Visby. Science Park Gotland, som
redan idag bedriver en regional inkubator kommer bidra med kompetens och kontakter inom bland annat idéoch affärsutveckling, sälj och marknadsföring samt paketering. Det stöd som ges till
kulturarvsentreprenörerna kommer dock inte vara samma som det som ges till övriga entreprenörer. Stödet
som ges inom ramen för detta projekt kommer vara anpassat för att matcha kulturarvsmarknadens- och
kulturarvsentreprenörernas särskilda förutsättningar och behov.
Kopplingar till andra projekt/insatser

Projektets koppling till relevanta regionala strategier och förutsättningar:
Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 tar upp vikten av att en region som vill upprätthålla och utveckla
sin attraktionskraft för boende, besökare och företag behöver ha kapacitet och förmåga att genom ständig
omvandling fortlöpande möta förändringar och nya förutsättningar. En kulturarvsinkubator som fokuserar på
innovation och tillväxten av nya företag kan fungera som en motor för en sådan omvandling och som en
katalysator för entreprenörskap som stärker utvecklingen på hela ön. Ökad tillväxtvilja,
internationaliseringsgrad och innovationskraft inom det regionala näringslivet, ökad affärsdriven samverkan,
tillgängliggörandet och användandet av natur- och kulturarvsresurser som stödjer besöksnäringen samt att
kulturen används som tillväxtfaktor ligger också helt i linje med de utmaningar och utvecklingsområden som
finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020.
Förstudien har genom djupintervjuer och workshops där representanter från det gotländska näringslivet
deltagit kunnat konstatera att regionen har dels en tillräckligt stark specialisering inom kulturarvssektorn och
dels tillräcklig kritisk massa av företag och andra verksamheter samt statliga aktörer inom kulturarvssektorn
för att kunna bli framgångsrik. Gotland har även en välfungerande IT-infrastruktur på hela ön som möjliggör
företagande även utanför Visby och därmed en levande landsbygd. Universitets utbildningar på ön innebär
också ett utflöde av studenter som i flera fall är i behov av en plattform för att kunna starta företag och
etablera sig på Gotland. Utvecklingen av varor och tjänster som ökar tillgängligheten till det Gotländska
kulturarvets unika materiella och immateriella värden kan även innebära stora värden för befintliga företag
inom turist- och besöksnäringen samt bidra till att skapa attraktiva miljöer och ökad tillgänglighet.
Under genomförandet kommer ett flertal nyckelpersoner från det regionala näringslivet att bjudas in till
återkommande workshops och referensgruppsarbete som syftar till att förankra och utveckla inkubatorns
verksamhet och främja nätverkande, erfarenhetsutbyte och samverkan. Deltagandet i olika processer för
idégenerering, koncept- och prototyputveckling förväntas också bidra till kompetens och
kunskapsuppbyggnad regionalt. ALMI företagspartner, Gotlands Förenade Besöksnäring, Tillväxt Gotland
och Företagarna är exempel på viktiga aktörer att samverka med för att ytterligare knyta an till det regionala
näringslivet.

Projektets koppling till relevanta nationella och internationella strategier och förutsättningar:
Kulturarv beskrivs idag i allt fler sammanhang som en resurs för såväl regional utveckling och
konkurrenskraft som för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Forskningsöversikter
genomförda av UU och RAÄ lyfter även fram ett flertal studier där kulturarvets och kulturarvsarbetets
ekonomiska betydelse utretts. Resultaten pekar bl.a. på hur företagandet inom kulturella och kreativa näringar
håller på att utvecklas till en lönsam bransch, att investeringar i kulturarv leder till fler arbetstillfällen och
ökad skattebas.
Inom EU har arbetet för en förnyad politik kring kulturarv och regional utveckling också påbörjats och för
närvarande utreds bl.a. förutsättningarna för att inrätta ett särskilt centrum för kulturarv och innovation.
Kulturarvsinkubatorn har potential att ingå i ett sådant europeiskt nätverk. RAÄ är även en samordnade part
för Culture Heritage Year 2018 vilket öppnar upp för ytterligare tvärsektoriella och transnationella
samarbeten och utbyten samt ökade möjligheter att kommunicera detta som ett projekt finansierat av EU.
Under projekttiden ska ett flertal nätverks- och läranderesor till andra innovationsmiljöer göras och projektet
kommer även ha delmål som innefattar att utveckla samverkan och utbyten med andra nationella och
internationella inkubatorer och innovationsmiljöer.
Sammanfattande projektbeskrivning

Projektets övergripande mål är att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och
företagande genom att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
När kulturarvsinkubatorn är etablerad kommer den att erbjuda inkluderande plattformar för gemensam och
behovsorienterad idégenerering samt uppmuntra och ge stöd till produktutveckling samt hållbart, jämlikt och
jämställt företagande kopplat till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv.
Plattformarna för idégenerering kommer att vara öppna för en mångfald av forskare, studenter, innovatörer
och andra intressenter som tillsammans vill söka lösningar på kända behov och utmaningar. Deltagarna på
dessa är alltså inte nödvändigtvis företagare. Målet är finna förslag på lösningar som har en kommersiell
potential samt att få kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill utveckla dessa till varor och
tjänster.
Själva inkubatorsprogrammet som ger stöd för produktutveckling och företagande kommer att vara öppen för
entreprenörer som uppfyller följande tre kriterier: Dels ska entreprenörens tänkta lösning matcha ett känt
behov eller potential inom kulturarvsområdet, dels ska entreprenören vara i tydligt behov av
kulturarvsinkubatorns stöd för att kunna utveckla idén till en produkt som matchar marknadens behov och
förutsättningar samt dels så ska entreprenören ha förutsättningar att driva och utveckla sin idé och sitt företag
enligt programmet. Programmet kommer erbjuda dels traditionellt och kulturarvsspecifikt affärsutvecklingsoch kontorsstöd samt dels stöd för att utveckla, testa och lansera prototyper och färdiga lösningar. Detta
innefattar bl.a. rådgivning, coachning, utbildning och nätverkande, årliga underökningar samt möten som ger
entreprenörer ökad kunskap om presumtiva kunders behov och förutsättningar, tillgång till verkstäder och
eventuellt laboratorium för prototypframställning och praktiknära utveckling, miljöer för att testa
betaversioner samt förmedling av kontakt till affärsmässiga, ekonomiska och tekniska nätverk och resurser.
Varje entreprenör kommer gå ett individuellt anpassat program och som alumniföretag kommer de också ingå
i ett nätverk som möjliggör mentorskap för fortsatt utveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan. Allt stöd
ska ges i enlighet med den statliga värdegrunden och därmed vara inkluderande och icke-diskriminerande.
Jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering är både ett verktyg och ett mål. Bättre miljö är en
förväntad effekt på lång sikt.
Sammantaget syftar inkubatorns verksamhet till att ge företagen innovationskraft och möjlighet att växa, att
stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden samt ökad
professionalisering på såväl beställar- som leverantörssidan. Inriktningen på digitalisering syftar till att öka
tillgången till, användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknologi, att öka
tillgängligheten till nya smarta lösningar som utvecklar kulturarvsarbetet samt att ge fler människor fler sätt
att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet. Förväntade resultat handlar bland annat om ökat
entreprenörskap, ökad innovation, sysselsättning och tillväxt - inte minst på Gotland. Ökad konkurrens och
breddat marknadsutbud väntas i sin tur innebära fler incitament för fortsatt innovation, kvalitetsutveckling,
internationalisering och specialisering. Detta bidrar till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar
utveckling samt att kulturarvsföretagens varor och tjänster bli mer anpassade till köparnas varierande behov
och förutsättningar. Flera av projektets långsiktiga mål och effekter kan tydligt kopplas till de utmaningar och
utvecklingsområden som finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020, prioriteringar i den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 samt regeringens uppdrag att
stärka Gotlands industri och näringsliv.

Tid- och aktivitetsplan
Datum för projektstart

2018-01-15

Datum för projektavslut

2021-05-14

Rad

Startdatum

Slutdatum

1 Löpande arbete med kommunikation och marknadsföring

Aktivitet

2018-01-15

2021-01-14

Kostnad
2 362 781

2 Utveckling hemsida och CRM samt tryckta kommunikationsmaterial

2018-01-15

2021-01-14

152 500

3 Nationell inkubatorkonferens i Visby

2020-04-01

2021-01-14

110 000

4 Avslutsarbete

2021-01-15

2021-05-14

623 512

5 Extern utvärdering

2018-03-15

2021-01-14

230 000

6 Läranderesor

2018-01-15

2021-01-14

90 000

7 Forskning

2019-01-01

2020-12-31

273 946

8 Löpande behovsanalyser

2018-05-01

2020-09-30

120 000

9 Innovation camps

2018-05-01

2020-09-30

752 500

10 Koncept och prototyputveckling

2018-05-01

2021-01-14

360 000

11 Tester och utvärderingar

2018-10-01

2021-01-14

243 000

12 Drift och utveckling av Kulturarvsinkubatorn

2018-01-15

2021-05-14

5 440 257

13 Kulturarvsspecifikt stöd

2018-01-15

2021-01-14

120 000

14 Affärsutveckling

2018-05-01

2021-01-14

558 123

15 Redaktionell resultatspridning

2020-10-01

2021-04-30

160 000

Ekonomi

Kostnader
Kostnadsslag Beskrivning
Indirekta
kostnader
Köp av tjänst

2018

2019

2020

2021

Totalt

-

-

-

-

-

349 000

430 667

443 667

226 666

1 450 000

100 000

50 000

50 000

150 000

60 000

Marknadsföring

Kommunikationstjän
ster

Konsultkostnad

Utvärderingar och
undersökningar

60 000

100 000

100 000

Externa föreläsare

Föreläsare och
rådgivare

180 000

250 000

250 000

0

Övrigt

Övriga tjänster

9 000

30 667

43 667

16 666

-

-

-

-

8 822 618

Lokalkostnade
r
Personal

2 444 822

2 877 142

2 877 142

623 512

Lönekostnader

Projektledare

600 000

600 000

600 000

200 000

Lönekostnader

Controller

360 000

540 000

540 000

180 000

Lönekostnader

Kommunikatör

480 000

480 000

480 000

0

Lönekostnader

Idé och
affärsrådgivare

50 000

50 000

50 000

0

Lönekostnader

Forskare

0

80 000

80 000

0

Lönebikostnader

Samtliga anställda

954 822

1 127 142

1 127 142

243 512

349 200

395 200

313 600

36 000

266 000

301 000

249 000

33 000

83 200

94 200

64 600

3 000

62 000

92 000

76 000

0

62 000

92 000

76 000

0

-

-

-

-

-

3 205 022

3 795 009

3 710 409

886 178

11 596 618

Off dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

Privat dir fin
kostnad (In
natura
finansiering)

-

-

-

-

-

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

3 570 483

4 200 665

4 090 932

894 758

12 756 838

Resekostnader
Resor inom Sverige

Samtliga
reskostnader

Logi

Logi

Övrigt
Övrigt

Projektintäkte
r (Avgår)
Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
bidrag i
annat än
pengar
Totala
kostnader

Material och IT

1 094 000

230 000

Finansiering
Finansierings
typ
Finansiär

2018

2019

2020

2021

Totalt

1 785 222

2 382 759

3 710 409

886 178

8 764 568

0

282 450

1 665 000

438 800

1 785 222

2 100 309

2 045 409

447 378

Privat
kontantfinansi
ering

-

-

-

-

-

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

1 785 222

2 382 759

3 710 409

886 178

8 764 568

1 160 220

Offentlig
kontantfinansi
ering
Region Gotland
Tillväxtverket ERUF

Offentlig
direktfinansier
ing

365 461

405 656

380 523

8 580

Riksantikvarieämbet
et

246 221

286 416

261 283

8 580

Uppsala Universitet

95 040

95 040

95 040

0

Science Park
Gotland

24 200

24 200

24 200

0

-

-

-

-

-

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

Projektmedel

1 419 800

1 412 250

0

0

2 832 050

Summa,
projektmedel

1 419 800

1 412 250

0

0

2 832 050

Total
finansiering

3 570 483

4 200 665

4 090 932

894 758

12 756 838

Privat
direktfinansier
ing
Summa,
bidrag i
annat än
pengar

Sökt belopp

2 832 050

Momsredovisning

Nej

Betalningssätt

Bankkonto

Betalningsnummer

5052-3620

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

Projektet kommer att följa upp och utvärdera projektets resultat både internt och externt.
En extern utvärdering, vars syfte är att stödja projektet under genomförandet samt att fånga dess resultat,
kommer att upphandlas under uppstart- och genomförandefasen. Denna utvärdering ska tillsammans med
övriga utvärderings- och lärandeinsatser bidra till att projektet tydligt kan se och analysera hur de horisontella
kriterierna påverkar projektets mål och resultat. Den externa utvärderaren ska även delta i aktiviteter som
gynnar lärandet mellan andra projekt som också är finansierade av Regionala utvecklingsfonden och/eller
ligger inom samma verksamhetsområde.
Den interna utvärderingen genomförs i första hand av forskare vid Uppsala universitet som under 2019 och
2020 kommer att utvärdera och analysera hur ett urval av projektets olika processer leder till innovation och
utvecklingen av nya lösningar kopplat till digitalt entreprenörskap. Under avslutsarbetet kommer
projektledaren och controllern i samråd med projektägaren och samarbetsparterna också att genomföra en
slutlig utvärdering och återrapportering av projektet och dess resultat. Bland annat kommer en analys av mål
och resultat och hur de horisontella kriterierna genomsyrat verksamheten belysas.
Riskanalysen (bilaga) tar även upp vad som händer i det fall de horisontella kriterierna kopplade till
jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering visar sig svåra att integrera och använda som verktyg och
mål. Risken för detta bedöms i dagsläget som liten men ska förebyggas genom att ständigt ha området på
dagordningen, även vid styrgruppsmöten. Om projektet trots detta inte klarar denna uppgift och
måluppfyllelse måste extern expertis omedelbart köpas in.
Verksamhet efter projekttiden
Detta projekt syftar till att etablera en långsiktigt hållbar och brett förankrad nationell kulturarvsinkubatorn på
Gotland. Under genomförandefasen kommer också ett flertal frågor som rör den fortsatta driften av
verksamheten att utredas.
Innan resultatet av dessa utredningar är analyserade och innan de nuvarande samarbetsparterna och
finansiärerna fått chansen att utvärdera verksamhetens resultat är det dock för tidigt att svara på hur
kulturarvsinkubatorns verksamhet bör finansieras.
Det långsiktiga målet är att kulturarvsinkubatorn kommer ägs och drivs vidare genom en kombination av
offentlig och privat finansiering, att verksamheten har tydliga nationella och internationella noder samt att
den fortsätter att utvecklas som plattform för innovation och entreprenörskap.
Effekter på sikt
Nya varor, produkter och tjänster kopplade till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling
av kulturarv har gett fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet och dess
omgivande natur. Det digitala tillgängliggörandet förväntas också bidra till användningen av och
utvecklingen av tjänster för bland annat e-hälsa, e-kultur och e-lärande.
Region Gotland har fått ytterligare en katalysator och plattform för innovation, entreprenörskap och
tvärsektoriell samverkan som stärker attraktionskraften för studerande, boende och företag. Utvecklingen av
varor och tjänster som ökar tillgängligheten till det gotländska kulturarvets unika materiella och immateriella
värden skapar också stora värden för besökare och företag inom turist- och besöksnäringen.
Ökad sysselsättning och tillväxt bland en mångfald av små och medelstora företag som använder kulturarvet
som en resurs, framför allt gäller det företag som har kopplingar till Gotland. Entreprenörskapet som
utvecklats i kopplingen mellan kulturarv, informations- och kommunikationsteknologi, och kulturella och
kreativa näringar som spel och media, turism och besöksnäring eller upplevelsebaserat lärande har också
bidragit till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar utveckling - regionalt och nationellt.
En större mångfald av lösningar, ökat entreprenörskap och konkurrens inom området förväntas innebära fler
incitament för fortsatt innovation, kvalitetsutveckling och specialisering.
Kulturarvsmarknaden har breddats och professionaliserats.
En större andel kvinnor vill och driver företag inom kulturarvsområdet.
Användningen av och efterfrågan på nya smarta IT-lösningar för offentlig sektor har även ökat vilket i sin tur
förväntas bidra till att förenkla samverkan inom den offentliga sektorn. Kulturarvsområdet har som helhet
också förstärks och fått ökade förutsättningar en fortsatt hållbar utveckling genom ökad professionalisering
på såväl beställarsidan som på leverantörssidan samt genom att fler korskopplingar mellan offentliga
kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden har skapats.
Resultat efter projekttiden

Entreprenörer, forskare, studenter och offentliga aktörer inom kulturarvsområdet har fått en gemensam
ickediskriminerande plattform för idégenerering och samverkan. Plattformen främjar innovation, samverkan
och gemensam kunskapsuppbyggnad kopplat till kulturarv som "råvara". Entreprenörer inom
kulturarvsområdet kan också få stöd för prototyputveckling, validering av affärsidéer och tjänster samt stöd
för affärsutveckling på Gotland.
Den kulturarvsinkubator som finns etablerad på Gotland främjar innovation i näringslivet, inklusive
förutsättningar för kommersialisering av forskningsresultat samt ett jämlikt och jämställt företagsklimat både
regionalt och nationellt. Ingen tidigare inkubator har kunnat erbjuda det kulturarvsspecifika stöd som behövs
för att överbrygga de trösklar som tidigare hindrat utvecklingen av kulturarvsmarknaden och som möter
kulturarvsentreprenörernas särskilda behov.
Små och medelstora företag har utvecklat och lanserat affärsmässigt hållbara varor och tjänster kopplade till
digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv. Dessa företag har även fått ökad
konkurrenskraft, sysselsättning samt ökad vilja och förmåga för innovation, tillväxt och internationalisering.
Ökad kunskap om och användning av inkluderande innovationsstödjande miljöer och metoder i samverkan
mellan näringsliv, universitet/högskolor/andra forskningsaktörer och offentlig sektor inom kulturarvsområdet.
Övriga resultat
Kommentarer till indikatorer
Projektet har angivit följande projektspecifika indikatorer:
Minst 500 personer har deltagit i innovation camps.
Minst 30 entreprenörer har fått stöd.
Minst 9 av 10 rekommenderar programmet.
Minst 40 % av företagen drivs av kvinnor.
Projektet kommer att genomföra ett tiotal innovation camps under genomförandefasen. Dessa praktiska
sammankomster präglas av att deltagarna gemensamt arbetar för att finna lösningar på kända problem och
utmaningar. För att möjliggöra ett brett och likvärdigt deltagande, oavsett geografisk hemvist äger hälften
rum på Gotland och andra hälften på olika ställen i landet. Målgruppen för dessa idégenereringsprocesser är
befintliga kulturarvsaktörer, forskare och studenter inom exempelvis IT-utveckling, digital kommunikation
och digitisering, speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på
olika behov. Syftet är att finna både idéer och entreprenörer som kan, behöver och vill delta i inkubatorns
stödprogram. Förankring samt tvärsektoriellt nätverkande och kunskapsutbyte är också en effekt av dessa
Stödet till de 30 företagen inom kulturarvsområdet kommer vara individuellt anpassat. Dock kommer det att
vara annat stöd än ekonomiskt stöd och samma antal företag ska också samarbeta för att stärka sin
innovationskraft. Traditionellt har inkubatorer utanför storstäderna svårare att attrahera entreprenörer - därav
vikten av att arbeta med nationell förankring och rekrytering. Förstudien har intervjuat ett drygt 30-tal företag
för att estimera möjligt antal för intag.
Entreprenörerna som tar del av programmet kommer löpande att få utvärdera och lämna omdömen om
kulturarvsinkubatorns verksamhet. Målet är att minst nio av tio ska vara så pass nöjda att de rekommenderar
andra entreprenörer att söka sig till samman program.
Andelen kvinnor som vill driva eller som redan idag driver företag inom branscher kopplade till IT och data
är idag betydligt lägre än 40 procent. Att nå målet kommer kräva ett aktivt arbete för att nå ut till och
uppmuntra kvinnor att starta företag inom området.

Bilagor

Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Kulturarvsinkubator Ansökan till TVV 2017-09-08.pdf

Ansökan till ERUF

2 Delegation firmatecknare Kulturarvsinkubator.pdf

Delegation firmatecknare

3 Kulturarvsinkubator Samverkansavtal.pdf

Samverkansavtal

4 Medfinansieringsintyg institutionen för Informatik och media Uppsala Universitet.pdf

Medfinansiering UUIM

5 Medfinansieringsintyg institutionen för Konstvetenskap Uppsala Universitet.pdf

Medfinansiering UUKV

6 Medfinansieringsintyg institutionen för Speldesign Uppsala Universitet.pdf

Medfinansiering UUS

7 Medfinansieringsintyg Region Gotland.pdf

Medfinansiering RG

8 Medfinansieringsintyg Riksantikvarieämbetet.pdf

Medfinansiering RAÄ

9 Medfinansieringsintyg Science Park Gotland.pdf

Medfinansiering SPG

10 Kulturarvsinkubator beräkning resurs.docx

Särskild resurs, beräkning

11 Prel.upph.plan Kultuarvsinkubator.xlsx

Prel. upphandlingsplan

12 Riskanalys Kulturarvsinkubator 20170908.xlsx

Riskanalys

Signatur
Saknas

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

Kulturarvsinkubator
Uppgifter om sökanden
Sökande:

Organisationsnummer:

Arbetsställenummer (CFAR):

Riksantikvarieämbetet

2021001090

1906-0508

Postadress:

Postnummer och ortnamn:

BOX 5405

114 84 STOCKHOLM

Församling/socken:

Telefon och telefax:

08-519 180 00
E-post:

Plusgiro / bankgiro / bankkonto:

registrator@raa.se

5052-3620

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

Ja
Nej

2018-01-15 till 2021-05-14
Totalt belopp för projektet, kronor:

Sökt belopp från Region Gotland, kronor:

12 756 838

1 416 025

Sökt belopp EU-medel, kronor:

Annan medfinansiering, kronor;

6 378 318

4 962 495

Projektorganisation
Projektledare:

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi:

Fredrik Lundström (Ansv. för rekr. av projektledare)

Fredrik Lundström (Ansv. för rekr. av controller)

Telefon:

Telefon:

08-5191 8049

08-5191 8049

E-post:

E-post:

Fredrik.Lundstrom@raa.se
Fredrik.Lundstrom@raa.se
Kortfattad beskrivning av projektet (den inskickade ansökan till Tillväxtverket bifogas)
Projektet handlar om att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland. Detta för att kunna ge företag inom
kulturarvsområdet stöd för innovation och ökat entreprenörskap samt ökad sysselsättning, internationalisering, specialisering
och tillväxt. Projektet syftar även till att stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata
marknaden och bidra till ökad inkludering och jämställdhet inom den berörda marknaden.
Projektet är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Science Park Gotland och tre institutioner på Uppsala
Universitet: Speldesign, Informatik och media samt Konstvetenskap. RAÄ är projektägare och ansvarig för projektets
genomförande.
Underskrift av behörig firmatecknare

Ort, datum

Namnförtydligande
Torsten Hökby

1(1)

Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Småland och Öarna/1 Att stärka
forskning, teknisk utveckling och innovation

Sparad

2017-09-08

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

Kulturarvsinkubator

1.2 Datum för projektstart

2018-01-15

1.3 Datum för projektavslut

2021-05-14

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

Samverkansprojekt

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

Nej

Projektets övergripande mål är att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och
företagande genom att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
När kulturarvsinkubatorn är etablerad kommer den att erbjuda inkluderande plattformar för gemensam och
behovsorienterad idégenerering samt uppmuntra och ge stöd till produktutveckling samt hållbart, jämlikt och
jämställt företagande kopplat till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv.
Plattformarna för idégenerering kommer att vara öppna för en mångfald av forskare, studenter, innovatörer
och andra intressenter som tillsammans vill söka lösningar på kända behov och utmaningar. Deltagarna på
dessa är alltså inte nödvändigtvis företagare. Målet är finna förslag på lösningar som har en kommersiell
potential samt att få kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill utveckla dessa till varor och
tjänster.
Själva inkubatorsprogrammet som ger stöd för produktutveckling och företagande kommer att vara öppen för
entreprenörer som uppfyller följande tre kriterier: Dels ska entreprenörens tänkta lösning matcha ett känt
behov eller potential inom kulturarvsområdet, dels ska entreprenören vara i tydligt behov av
kulturarvsinkubatorns stöd för att kunna utveckla idén till en produkt som matchar marknadens behov och
förutsättningar samt dels så ska entreprenören ha förutsättningar att driva och utveckla sin idé och sitt företag
enligt programmet. Programmet kommer erbjuda dels traditionellt och kulturarvsspecifikt affärsutvecklingsoch kontorsstöd samt dels stöd för att utveckla, testa och lansera prototyper och färdiga lösningar. Detta
innefattar bl.a. rådgivning, coachning, utbildning och nätverkande, årliga underökningar samt möten som ger
entreprenörer ökad kunskap om presumtiva kunders behov och förutsättningar, tillgång till verkstäder och
eventuellt laboratorium för prototypframställning och praktiknära utveckling, miljöer för att testa
betaversioner samt förmedling av kontakt till affärsmässiga, ekonomiska och tekniska nätverk och resurser.
Varje entreprenör kommer gå ett individuellt anpassat program och som alumniföretag kommer de också ingå
i ett nätverk som möjliggör mentorskap för fortsatt utveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan. Allt stöd
ska ges i enlighet med den statliga värdegrunden och därmed vara inkluderande och icke-diskriminerande.
Jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering är både ett verktyg och ett mål. Bättre miljö är en
förväntad effekt på lång sikt.
Sammantaget syftar inkubatorns verksamhet till att ge företagen innovationskraft och möjlighet att växa, att
stärka samverkan mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden samt ökad
professionalisering på såväl beställar- som leverantörssidan. Inriktningen på digitalisering syftar till att öka
tillgången till, användning av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknologi, att öka
tillgängligheten till nya smarta lösningar som utvecklar kulturarvsarbetet samt att ge fler människor fler sätt
att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet. Förväntade resultat handlar bland annat om ökat
entreprenörskap, ökad innovation, sysselsättning och tillväxt - inte minst på Gotland. Ökad konkurrens och
breddat marknadsutbud väntas i sin tur innebära fler incitament för fortsatt innovation, kvalitetsutveckling,
internationalisering och specialisering. Detta bidrar till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar
utveckling samt att kulturarvsföretagens varor och tjänster bli mer anpassade till köparnas varierande behov
och förutsättningar. Flera av projektets långsiktiga mål och effekter kan tydligt kopplas till de utmaningar och
utvecklingsområden som finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020, prioriteringar i den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 samt regeringens uppdrag att
stärka Gotlands industri och näringsliv.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

202100-1090

2.2 Organisationsnamn

Riksantikvarieämbetet

2.3 Juridisk form

Statliga myndigheter

2.4 Organisationens postadress

BOX 5405

2.5 Organisationens postnummer

114 84

2.6 Organisationens postort

STOCKHOLM

2.7 Arbetsställenummer

1906-0508

2.8 Arbetsställenamn

Administrativa, förvaltnings- och
informationsavdelning

2.9 Besöksadress

Artillerigatan 33A

2.10 Postnummer

621 38

2.11 Postort

VISBY

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

Nej

Ange nummer för valt betalningssätt

5052-3620

2.15 Kontaktperson

5

Namn

Fredrik Lundström

Telefon

08-5191 8049

E-post

Fredrik.Lundstrom@raa.se

2.16 Projektledare

2

Ja

Bankgiro

Namn
Telefon
E-post
2.17 Ekonomi

3

Namn
Telefon
E-post

3. Samverkansparter
Rad

1

3.1 Organisationsnummer

202100-2932

3.2 Samverkanspart

Uppsala Universitet Institutionen för speldesign

3.3 Juridisk form

Statliga myndigheter

3.4 Organisationens postadress

Cramérgatan 3

3.5 Organisationens postnummer

621 57

3.6 Organisationens postort

VISBY

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Nej

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

3.9 Arbetsställenummer

3719-8744

3.10 Arbetsställenamn

Campus Gotland

3.11 Kontaktperson

5

Namn

Magnus Johansson

Telefon

070-1679945

E-post

magnus.johansson@speldesign.uu.se

3.12 Projektledare

2

Namn
Telefon
E-post
3.13 Ekonomi

3

Namn
Telefon
E-post

Rad

2

3.1 Organisationsnummer

802419-6050

3.2 Samverkanspart

Science Park Gotland

3.3 Juridisk form

Ideella föreningar

3.4 Organisationens postadress

Cramérgatan 3

3.5 Organisationens postnummer

621 57

3.6 Organisationens postort

VISBY

3.7 Är samverkansparten
momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Nej

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

3.9 Arbetsställenummer

4298-9137

3.10 Arbetsställenamn

Science Park Gotland

3.11 Kontaktperson

5

Namn

Nils Ahlsten

Telefon

070-7479399

E-post

nils.ahlsten@scienceparkgotland.se

3.12 Projektledare

2

Namn
Telefon
E-post
3.13 Ekonomi
Namn
Telefon
E-post

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

3

Våren 2015 genomförde analysföretaget Kontigo på uppdrag av Riksutställningar (RU) en förstudie rörande
förutsättningarna att inrätta en inkubator inom kulturarvssektorn. Rapporten konstaterade att det finns flera
tydliga skäl för att inrätta en nationell kulturarvsinkubator med geografisk placering på Gotland. Dessa
handlar dels om förutsättningar för ökad tillväxt baserat på varor och tjänster kopplade till arbetet med att
bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla kulturarv samt dels om att behov av stöd till entreprenörer
inom kulturarvsområdet ofta skiljer sig nämnvärt från de hos företag i andra branscher. Bl.a. är
kulturarvsentreprenörernas innovation och affärsidé ofta knuten till en individs förmåga och talang, vilket kan
påverka både affärsidéns skalbarhet och hur potentialen i affärsidén bedöms. Företagen måste ofta balansera
det kommersiella med det konstnärliga/kreativa och fokus är ofta på produkten snarare än på marknaden och
den kreativa processen rimmar inte alltid med de traditionella inkubatorernas struktur eller hårt styrda, eller
linjära, affärsutvecklingsprocesser. Rapporten betonade också att Gotland har en unik position med sin
kombination av såväl stark specialisering inom kulturarvssektorn som kritisk massa av företag och andra
verksamheter, såsom forskning och utbildning och statliga aktörer inom kulturarvssektorn.
Under perioden oktober 2016 till och med mars 2017 genomförde sedan Riksantikvarieämbetet (RAÄ), RU,
Uppsala Universitetets Campus Gotland (UU) och Science Park Gotland (SPG) en fördjupad förstudie och
förankringsarbete inför att inrätta en nationell inkubator med geografisk placering på Gotland. Förstudien har
genomfört en inkubators- och en branschanalys samt djupintervjuat relevanta kompetenser inom kulturarvsoch universitetsområdet, regional utveckling, besöksnäring, digitalisering samt näringsliv. Den fördjupade
förstudien stärker bilden av att det finns en stor utvecklingspotential för företagande i kopplingen mellan
kulturarv och andra branscher, t.ex. IT och kulturella och kreativa näringar som spel och media, turism och
besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. Samtliga av dessa starkt närvarande på Gotland. Data från
Statistiska centralbyrån, Tillväxtanalys och Tillväxtverket visar dock att det, inte minst inom data och ITområdet, fortfarande är betydligt fler män än kvinnor som är och vill vara företagare. Att arbeta för ökad
jämställdhet kommer vara ett av inkubatorns mål.
Bl.a. offentliga aktörer inom kulturarvsområdet är idag helt beroende av innovativa lösningar för att bevara,
utforska, tillgängliggöra och förmedla en mångfald av kulturarv. I dagsläget är utbudet på den privata
marknaden starkt begränsat. I vissa fall finns bara en leverantör att välja på och inom flera tjänsteområden
finns stora behov av ökad specialisering. Nya kundkontakter etableras också främst genom rekommendation
eller personliga nätverk. För att marknaden ska utvecklas med fler entreprenörer, ökad innovation och en
större mångfald av varor och tjänster behövs ökad professionalisering och framför allt stöd för att överbygga
de hinder som hittills bromsat in utvecklingen inom området. Hindren är främst bristande kunskap hos
entreprenörer om hur det offentliga fungerar, kulturarvsområdets infrastruktur, olika aktörers behov samt
kulturarvets unika materiella och immateriella värden. Det finns således en stor potential för, och ett tydligt
behov av, en inkubator som bidrar till att främja innovation och ökat företagande inom kulturarvsområdet.
Utifrån regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara de möjligheter som den digitala
tekniken ger och baserat på kunskap om hur digitaliseringen av samhället skapar nya förutsättningar finns
skäl att fokusera inkubatorns verksamhet på att främja innovationer och företagande kopplat till digitisering,
digitalt tillgängliggörande och digital förmedling. Här finns också kända behov hos de befintliga
kulturarvsaktörerna.
4.2 Omvärld och samverkan

Samtliga parter bedriver inom ramen för sina ordinarie verksamheter en strukturerad omvärldsbevakning och
omvärldsanalys - något som utöver de rapporter och kartläggningar som genomförts under förstudien har
använts för att planera och förankra projektet. Kulturarvsinkubatorn kommer erbjuda möjlighet för
innovatörer, nystartade kulturarvsföretag, forskare och studenter inom IT-utveckling, digital kommunikation
och digitisering eller speldesign att omsätta sina kunskaper till affärsmässiga lösningar. Ingen befintlig
inkubator erbjuder det kulturarvsspecifika stöd som behövs för att överbrygga de trösklar som hindrar
utvecklingen av kulturarvsmarknaden och som möter kulturarvsentreprenörernas särskilda behov.
Kulturarv beskrivs idag i allt fler sammanhang som en resurs för såväl regional utveckling och
konkurrenskraft som för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Att kulturarv kan vara en
avgörande resurs i samhällsbygget betonas också i den av riksdagen antagna propositionen Kulturarvspolitik
(prop. 2016/17:116). Forskningsöversikter genomförda av UU och RAÄ lyfter även fram ett flertal nationella
och internationella studier där kulturarvets och kulturarvsarbetets ekonomiska betydelse utretts. Resultaten
pekar bl.a. på hur företagandet inom kulturella och kreativa näringar håller på att utvecklas till en lönsam
bransch, att investeringar i kulturarv leder till fler arbetstillfällen och ökad skattebas samt att nya idéer och
lösningar på problem ofta uppstår med kulturarv som inspiration och källa till kreativitet. Inom EU har
arbetet för en förnyad politik kring kulturarv och regional utveckling också påbörjats och för närvarande
utreds bl.a. förutsättningarna för att inrätta ett särskilt centrum för kulturarv och innovation.
Kulturarvsinkubatorn har potential att ingå i ett sådant europeiskt nätverk.
Tillsammans har parterna bakom projektet en unik bredd av etablerade samarbeten och nätverk inom
kulturarvssektorn, forsknings- och utbildningsområdet samt med en lång rad inkubatorer, science parks och
andra innovationsmiljöer. Samlat finns också lång erfarenhet av arbete med att främja innovation,
affärsutveckling, praktiskt utvecklingsarbete och tester, utvärderingar och kunskapsuppbyggnad. Parternas
kontakter och nätverk spänner från offentlig till privat och ideell sektor och möjliggör utökad och stärkt
samverkan mellan dessa. Under projekttiden ska även ett flertal nätverks- och läranderesor till andra
innovationsmiljöer göras och projektet kommer även ha delmål som innefattar att utveckla samverkan och
utbyten med andra nationella och internationella inkubatorer och innovationsmiljöer. RAÄ är en samordnade
part för Culture Heritage Year 2018 vilket öppnar upp för ytterligare tvärsektoriella och transnationella
samarbeten och utbyten samt ökade möjligheter att kommunicera detta som ett projekt finansierat av EU.
Kommunikation kommer också ske via webben, personliga möten och ett flertal digitala kanaler och format.
Flera delar av det stöd som företagen inom området behöver få tillgång till finns hos eller via projektets
samarbetsparter och deras respektive nätverk. Uppbyggnaden av en inkubator innebär också kunskap,
metoder och erfarenhet kommer kunna flöda mellan entreprenörerna och samarbetsparterna och deras
verksamheter. RAÄ och UU kan exempelvis erbjuda kunskap om kulturarvsområdets infrastruktur och olika
aktörers roller, insyn i hur befintliga system fungerar samt vilka data som finns tillgängliga. En del av
entreprenörernas praktiknära utveckling behöver också ske i den typ av unika verkstadsmiljöer som finns hos
RAÄ i Visby. SPG har kompetens och kontakter inom bland annat idé- och affärsutveckling, sälj och
marknadsföring samt paketering och kan vid behov anpassa sin befintliga inkubatorprocess för att matcha
kulturarvsmarknadens förutsättningar och behov. Satsningen förväntas, genom sin nationella förankring och
sitt nationella rekryteringsarbete också öka intaget av företag även till SPG.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet

Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 tar upp vikten av att en region som vill upprätthålla och utveckla
sin attraktionskraft för boende, besökare och företag behöver ha kapacitet och förmåga att genom ständig
omvandling fortlöpande möta förändringar och nya förutsättningar. En kulturarvsinkubator som fokuserar på
innovation och tillväxten av nya företag kan fungera som en motor för en sådan omvandling och som en
katalysator för entreprenörskap som stärker utvecklingen på hela ön.
Förstudien har genom djupintervjuer och workshops där representanter från det gotländska näringslivet
deltagit kunnat konstatera att regionen har dels en tillräckligt stark specialisering inom kulturarvssektorn och
dels tillräcklig kritisk massa av företag och andra verksamheter samt statliga aktörer inom kulturarvssektorn
för att kunna bli framgångsrik. Gotland har även en välfungerande IT-infrastruktur på hela ön som möjliggör
företagande även utanför Visby och därmed en levande landsbygd. Universitets utbildningar på ön innebär
också ett utflöde av studenter som i flera fall är i behov av en plattform för att kunna starta företag och
etablera sig på Gotland.
Små och medelstora företag på Gotland kommer med stöd av kulturarvsinkubatorn utveckla och lansera varor
och tjänster kopplade till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv. Dessa
företag kommer även få ökad konkurrenskraft, sysselsättning samt ökad vilja och förmåga för innovation,
tillväxt och internationalisering. Utvecklingen av varor och tjänster som ökar tillgängligheten till det
Gotländska kulturarvets unika materiella och immateriella värden kan också innebära stora värden för
befintliga företag inom turist- och besöksnäringen samt bidra till att skapa attraktiva miljöer och ökad
tillgänglighet. Ökad tillgång till och kunskap om kulturmiljön och dess värden har också visat sig leda till
ökat ansvarstagande. Många av de kulturella och kreativa näringarna har jämfört med många andra branscher
dessutom en relativt liten miljöpåverkan.
Under genomförandet kommer ett flertal nyckelpersoner från det regionala näringslivet att bjudas in till
återkommande workshops och referensgruppsarbete som syftar till att förankra och utveckla inkubatorns
verksamhet och främja nätverkande, erfarenhetsutbyte och samverkan. Deltagandet i olika processer för
idégenerering, koncept- och prototyputveckling förväntas också bidra till kompetens och
kunskapsuppbyggnad regionalt. ALMI företagspartner, Gotlands Förenade Besöksnäring, Tillväxt Gotland
och Företagarna är exempel på viktiga aktörer att samverka med för att ytterligare knyta an till det regionala
näringslivet. Kulturarvsinkubatorns nationella förankring och rekryteringsarbete kommer samtidigt innebära
att många som tidigare inte uppmärksammat möjligheterna på Gotland, får möjlighet att se regionen som en
möjlig bas för sitt företagande.
Region Gotland kommer sammantaget få ytterligare en katalysator och plattform för innovation,
entreprenörskap och tvärsektoriell samverkan som stärker attraktionskraften för studerande, boende och
företag. Ökad tillväxtvilja, internationaliseringsgrad och innovationskraft inom det regionala näringslivet,
ökad affärsdriven samverkan, tillgängliggörandet och användandet av natur- och kulturarvsresurser som
stödjer besöksnäringen samt att kulturen används som tillväxtfaktor ligger också helt i linje med de
utmaningar och utvecklingsområden som finns beskrivna i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016 ¿ 2020.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
Projektet uppfyller inte kriterierna som krävs för att på ett betydande sätt bidra till EU`s strategi för
Östersjöregionen.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

Övergripande mål:
Att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande genom att etablera
en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
Mål för etablering:
Projektet ska arbeta fram en för inkubatorn och dess ägare fungerande verksamhets- och affärsmodell.
Modellen ska bygga på lärdomar från andra liknade verksamheter och verksamhetens kvalitet, relevans och
nationella och internationella koppling ska ha säkrats genom uppbyggnaden och utvecklandet av minst en
referensgrupp med representanter från den offentliga kulturarvssektorn, akademin och den privata
marknaden.
Tydlig, relevant, korrekt och lättillgänglig information om inkubators verksamhet, syfte, mål och erbjudande
ska ha nått fram till betydande delar av projektets olika målgrupper. Det ska finnas en tydlig efterfrågan på
stöd från inkubatorn och alumniföretagen ska efter programtiden rekommendera andra att delta i aktiviteter
som arrangeras av inkubatorn.
Projektet ska bygga upp ett kontaktnät med relevanta regionala, nationella och internationella aktörer. Ca
1000 kontakter ska finnas åtkomliga genom ett adekvat CRM-system. Kontakterna ska ge företagen samt
inkubatorn och dess ägare ökad kunskap om den berörda marknaden och ökade möjligheter att skapa
kopplingar mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden. Samverkan med ett
urval av dessa aktörer ska också underlätta för företagen att finansiera sina satsningar.
Projektet ska, i enlighet med den statliga värdegrunden utarbeta en inkluderande och icke-diskriminerande
process för att attrahera och ingå samverkan med entreprenörer.
Mål för Kulturarvsinkubatorn:
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra ett tiotal workshops eller liknande praktiska sammankomster där
sammanlagt ca 500 deltagare gemensamt arbetat för att finna lösningar på kända problem och utmaningar.
Deltagandet och resultatet ska ha lett till ökade kunskaper för såväl beställare som på leverantörer om bland
annat behov, förutsättningar och möjligheter, nya smarta lösningar som också innebär en kommersiell
potential, kontakt med individer, team eller nystartade företag som vill prova att utveckla dessa till en vara
eller tjänst som kan lanseras på marknaden samt ha bidragit till nya eller stärkta inter- och tvärsektoriella
nätverk, kontakter eller samarbeten.
Kulturarvsinkubatorn ska stimulera innovation och ge ca 30 entreprenörer med affärsidéer kopplade till
digitisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande samt digital förmedling av kulturarv stöd för att
utveckla och på sikt skala upp sina lösningar och sina företag till varor och tjänster som motsvarar
marknadens behov och förutsättningar. Stödet ska bestå av traditionellt och kulturarvsspecifikt
affärsutvecklingsstöd och kontorsstöd samt stöd för att utveckla, testa och lansera prototyper och färdiga
lösningar. Minst 40 procent av företagen ska ägas och drivas av kvinnor.
Kulturarvsinkubatorn ska genomföra nätverks- och läranderesor till, samt utvecklat samverkan och utbyten
med, andra nationella och internationella inkubatorer och innovationsmiljöer som verkar inom närliggande
fält.
Kulturarvsinkubatorn ska dokumentera viktiga lärdomar om den egna affärsmodellens styrkor och svagheter
samt olika metoder för att främja innovation och företagande inom området så att dessa på ett enkelt sätt kan
sprids till andra som vill bygga upp liknande stöd. Ett slutseminarium som syftar till att sprida erfarenheter
baserat på projektets strategier, verksamhet och resultat ska även genomföras.
Kulturarvsinkubatorn ska utvärdera verksamhetens inriktning, mål och resultat, organisation,
ägandeförhållanden med mera och lämna förslag på hur en nationell kulturarvsinkubator fortsatt bör drivas
och av vilka ägare och samarbetsparter.
5.2 Målgrupp(er)

Primära målgrupper:
Befintliga kulturarvsaktörer samt forskare och studenter inom t.ex. IT-utveckling, digital kommunikation,
digitisering och speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på
olika behov och möjligheter kommer vara primära målgrupper för återkommande idégenereringsprocesser.
Kulturarvsinkubatorns stödprogram kommer erbjuda stöd till företag vars idéer och koncept innebär en s.k.
problem to solution fit inom kulturarvssarbetet och som behöver stöd från inkubatorn för att kunna utveckla
en vara eller tjänst som innebär en affärsmässigt hållbar s.k. product to market fit. Dessa företag måste vara
beredda att acceptera inkubatorns villkor för deltagande då ett flertal av momenten kommer vara
obligatoriska. Företagen kan vara helt nystartade och drivas av en eller med fördel ett team av personer med
affärsidéer som utgår från och värnar om kulturarvet och som helt eller delvis saknar tidigare erfarenhet av
kulturarvsarbete, företagande och entreprenörskap. Rekryteringsarbetet av entreprenörer sker nationellt.
Sekundära målgrupper:
Målgruppen för projektets resultat och effekter är i första hand offentliga aktörer inom området för arkiv,
bibliotek, museer och kulturmiljö. Dessa utgör tydliga presumtiva köpare på marknaden och är därför tänkta
mottagare av resultat såsom exempelvis nya smarta lösningar för tillgängliggörande av kulturarv. Den ökade
tillgängligheten till nya smarta lösningar kopplade till digitalisering, digitalt tillgängliggörande och digital
förmedling kommer i sin tur ge fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet - vilket
då gör allmänheten till slutkonsumenter.
Inkubatorn kommer att nå sina målgrupper genom samarbetsparternas unika möjlighet till dialog, relation och
kommunikation med bland annat studenter och forskare, den nationella inkubatororganisationen SISP, Visita
samt en mångfald av offentliga, privata och ideella aktörer inom kulturarvsområdet. Fler av dessa utgör också
målgrupp för insatser som syftar till ökad samverkan, nätverkande och erfarenhetsutbyte.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut
Entreprenörer, forskare, studenter och offentliga aktörer inom kulturarvsområdet har fått en gemensam ickediskriminerande plattform för idégenerering och samverkan. Plattformen främjar innovation, samverkan och
gemensam kunskapsuppbyggnad kopplat till kulturarv som "råvara".
En inkubator, som kan ge entreprenörer inom kulturarvsområdet stöd för prototyputveckling, validering av
affärsidéer och tjänster samt stöd för affärsutveckling har etablerats på Gotland. Kulturarvsinkubatorn främjar
innovation i näringslivet, inklusive förutsättningar för kommersialisering av forskningsresultat samt ett
jämlikt och jämställt företagsklimat både regionalt och nationellt.
Små och medelstora företag har utvecklat och lanserat affärsmässigt hållbara varor och tjänster kopplade till
digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling av kulturarv. Dessa företag har även fått ökad
konkurrenskraft, sysselsättning samt ökad vilja och förmåga för innovation, tillväxt och internationalisering.
Ökad kunskap om och användning av inkluderande innovationsstödjande miljöer och metoder i samverkan
mellan näringsliv, universitet/högskolor/andra forskningsaktörer och offentlig sektor inom kulturarvsområdet.
5.4 Förväntade effekter på lång sikt

Nya varor, produkter och tjänster kopplade till digitisering, digitalt tillgängliggörande och digital förmedling
av kulturarv har gett fler människor fler sätt att möta, använda och ta ansvar för kulturarvet och dess
omgivande natur. Det digitala tillgängliggörandet förväntas också bidra till användningen av och
utvecklingen av tjänster för bland annat e-hälsa, e-kultur och e-lärande.
Projektet som syftade till att etablera kulturarvsinkubatorn är avslutat men inkubatorn i sig ägs och drivs
vidare genom en kombination av offentlig och privat finansiering, har tydliga nationella och internationella
noder och samverkansparter och fortsätter att utvecklas som plattform för innovation och entreprenörskap.
Region Gotland har fått ytterligare en katalysator och plattform för innovation, entreprenörskap och
tvärsektoriell samverkan som stärker attraktionskraften för studerande, boende och företag. Utvecklingen av
varor och tjänster som ökar tillgängligheten till det gotländska kulturarvets unika materiella och immateriella
värden skapar också stora värden för besökare och företag inom turist- och besöksnäringen.
Ökad sysselsättning och tillväxt bland en mångfald av små och medelstora företag som använder kulturarvet
som en resurs, framför allt gäller det företag som har kopplingar till Gotland. Entreprenörskapet som
utvecklats i kopplingen mellan kulturarv, informations- och kommunikationsteknologi, och kulturella och
kreativa näringar som spel och media, turism och besöksnäring eller upplevelsebaserat lärande har också
bidragit till en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar utveckling - regionalt och nationellt.
En större mångfald av lösningar, ökat entreprenörskap och konkurrens inom området förväntas innebära fler
incitament för fortsatt innovation, kvalitetsutveckling och specialisering, något som i sin tur bidrar till att
kulturarvsföretagens varor och tjänster bli mer anpassade till köparnas varierande behov och förutsättningar.
Kulturarvsmarknaden har breddats och professionaliserats. Som ett resultat av inkubatorns kontinuerliga
arbete med att säkerställa de horisontella kriterierna i såväl urvalsprocesser som vid utformningen av stöd till
entreprenörer har verksamheten även bidragit till ökad inkludering och jämställdhet. En större andel kvinnor
vill och driver företag inom området. Användningen av och efterfrågan på nya smarta IT-lösningar för
offentlig sektor har även ökat vilket i sin tur förväntas bidra till att förenkla samverkan inom den offentliga
sektorn. Kulturarvsområdet har som helhet också förstärks och fått ökade förutsättningar en fortsatt hållbar
utveckling genom ökad professionalisering på såväl beställarsidan som på leverantörssidan samt genom att
fler korskopplingar mellan offentliga kulturarvsaktörer, akademin och den privata marknaden har skapats.
En smart och hållbar tillväxt baserat på teknisk utveckling och innovation, ökad tillgång till, användning av
och kvalitet på informations- och kommunikationsteknik samt ökad konkurrenskraft hos små och medelstora
företag förväntas, tillsammans med att fler människor ges fler sätt att möta, använda och ta ansvar för
kulturarvet och dess omgivande natur, bidra till målen i Europa 2020-strategin.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation

Den sökande organisationen Riksantikvarieämbetet är projektägare och ansvarig för projektets
genomförande. Under projektets start- och etableringsfas kommer projektägaren att rekrytera personal som
ska ansvara för att driva och utveckla projektet gentemot uppställda mål. Rekryteringen kommer inledas
hösten 2017. Tillsättningen kommer ske under förutsättning att projektet beviljas medel och från och med den
15 januari 2018 och rekryteringen kommer ske med stöd av projektägarens befintliga rutiner och kanaler för
att attrahera och rekrytera medarbetare.
Under projektperioden kommer tre tjänster utgöra projektets centrala organisation:
En projektledare vars huvudsakliga ansvar är att ansvara för att driva och utveckla projektet, koordinera
insatser och aktiviteter, svara för återkoppling och dialog med projektägaren och samarbetsparter samt
övergripande regional och nationell förankring. Projektledaren arbetar heltid under hela projektet.
En kommunikatör vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med intern och extern kommunikation och
marknadsföring av det EU-finansierade projektet, av kulturarvsinkubatorns utbud och verksamhet samt viss
samordning och administration eller planering och bokning av exempelvis resor och lokaler.
Kommunikatören arbetar heltid fram till projektets avslutsfas.
En controller var huvudsakliga uppgifter är analysera och följa upp projektets ekonomi och resultat samt
förslå åtgärder för verksamhetsutveckling och leverera underlag för olika periodiska rapporter. Controllern är
också vice projektledare och medverkar i planeringen av verksamheten. Controllern arbetar heltid under hela
projektet.
Utöver den centrala organisationen kommer sedan ytterligare personal från den sökande och
samarbetsparterna att bidra till genomförandet av olika aktiviteter. Dels kommer ett flertal kompetenser från
samtliga parter att återkommande bidra med kulturarvsspecifik kunskap och rådgivning, stöd för idé- och
affärsutveckling, stöd för koncept- och prototyputveckling samt stöd för att testa och utvärdera olika
lösningar. Detta är en del av parternas medfinansiering. Dels kommer forskare verksamma vid Uppsala
Universitet under 2018 och 2019 att komplettera det löpande utvärderings- och lärandearbetet med viktig
forskningsbaserad kunskap som kan ge ägare och andra intressenter värdefull input kring digital innovation
och digitalt entreprenörskap samt dels så kommer rådgivare verksamma vid Science Park Gotland under hela
genomförandefasen bidra med fördjupat stöd för idé och affärsutveckling. Projektledaren och projektets
centrala organisation kommer att i samråd med sökanden och samarbetspartnerna att planera hur och när
dessa resurser ska aktiveras i projektet. Samtliga parter ansvarar för att de resurser som tagits upp i samband
med denna ansökan och aktivitetsplaneringen finns tillgängliga hos parten under perioden samt svarar för att
lämna en adekvat personalkostnadssammanställning. Externa tjänster kommer utöver detta upphandlas för
löpande utvärdering och ytterligare rådgivning och stöd till entreprenörerna som deltar i inkubatorns program
kommer köpas in. Projektägarens befintliga rutiner och resurser för upphandling och inköp kommer användas
som stöd för detta.
För att säkra kulturarvsinkubatorns relevans och förankring samt för att främja samverkan kommer projektet
under start- och etableringsfasen skapa en styrgrupp och en referensgrupp. De olika gruppernas medlemmar
ska representera såväl leverantörs- som beställarsidan och sammantaget kunna ge inkubatorn tillgång till
relevanta nationella och internationella nätverk. Potentiella deltagare är Kultur & Näringsliv, Vinnova och
VISITA, ett antal befintliga entreprenörer inom kulturarvsområdet, riksförbundet Sveriges museer, Tillväxt
Gotland, ALMI Gotland samt Region Gotland. Tills dess att styr- och referensgruppens medlemmar och
villkor för deltagande är helt utrett utgör samarbetsparterna projektets initiala styrgrupp.
6.2 Arbetssätt

Projektets centrala organisation kommer, i samråd med projektägaren, samarbetsparterna och med stöd av
projektets styr- och referensgrupp att etablera och driva en nationell kulturarvsinkubator med geografisk
placering på Gotland samt återkommande arrangera innovation camps både på Gotland och på olika orter i
övriga landet.
Projektet kommer inledas med en start- och etableringsfas. Här kommer projektets centrala organisation
arbeta med att ta fram en för inkubatorn och dess ägare fungerande affärsmodell och verksamhetsplan. Detta
inkluderar bl.a. en inkluderande modell för att attrahera entreprenörer, en plan för nyttjandet av de resurser
som utgör parternas medfinansiering som också innebär värde för parternas övriga verksamhet, en
kommunikationsplan, en hemsida samt ett CRM-system för att hantera en löpande dialog med relevanta
regionala, nationella och internationella presumtiva kunder, finansiärer, deltagare och samarbetsparter med
mera. Här inleds också arbetet med att söka upp och kommunicera verksamheten gentemot olika externa
målgrupper samt arbetet med att ta fram mätetal och metoder för att utvärdera projektets resultat och
måluppfyllelse.
Från och med mitten av maj 2018 övergår projektet i en genomförandefas, vilket innebär att
kulturarvsinkubatorn blir operativ och påbörjar arbetet med att främja innovation och företagande. För att
kunna dra nytta av tidigare erfarenheter kommer inkubatorn utgå från väl etablerade modeller för
innovations- och företagsutveckling, exempelvis lean startup. Verksamheten kommer drivas av projektets
centrala organisation och med stöd av projektägarens och samarbetspartnernas medfinansiering och
personella resurser. Företagen som tar del av inkubatorns stöd kommer under programtiden att driva sin idé
genom en s.k. Build-Measure-Learn loop vilket bland annat innebär att utveckla idéer till prototyper som kan
testas och utvärderas i samarbete med de tänkta målgrupperna. En majoritet av alla aktiviteter sker fysiskt på
Gotland. Efter den sista utvecklingsfasen kommer företagen få arbeta med att lansera sina lösningar. I början
av 2020 ska projektet sedan påbörja arbetet med att ta fram förslag på lösningar för fortsatt långsiktigt hållbar
drift och ägande av inkubatorn. Projektet ska även planera för och genomföra ett slutseminarium som syftar
till att sprida erfarenheter baserat på projektets mål, strategier, verksamhet och resultat.
Från och med mitten av januari 2021 kommer projektet fokusera på att slutredovisa projektet, dess
genomförande och resultat till finansiärerna och projektägarna. Den centrala organisationen kommer också
sammanfatta lärdomar om bland annat kulturarvsmarknaden samt metoder för att främja innovation och
utveckling i en dokumentation som ska spridas till andra som kan ha intresse av att bygga upp liknande stöd.
Projektet kommer återkommande samla projektägaren, samarbetspartner och styrgruppen för avstämningar
och beslut som rör kulturarvsinkubatorns verksamhet, utveckling och framtid. Totalt genomförs också sex
workshops som möjliggör för projektet och samarbetsparterna att samordna deras respektive verksamheter så
att dessa drar nytta av varandra. Den löpande externa utvärderingen och även den fördjupade
forskningsinsatsen ska även ge underlag för dessa möten. Den interna avstämningen mellan projektledaren
och projektägaren sker enligt Riksantikvarieämbetets modell för styrning och uppföljning. För att främja ett
brett och likvärdigt deltagande och en mångfald av entreprenörer kommer inkubatorn utveckla objektiva,
icke-diskriminerande och tydliga urvalskriterier samt arbeta för att skapa en inkluderande kommunikation
och arbetsmiljö.
Observera att det är fem samarbetsparter bakom detta projekt. Tre av dessa är egna institutioner inom
Uppsala Universitet. Då dessa tre olika institutioner har samma organisationsnummer har dock endast EN
part och kontakt kunnat listas som samarbetspart under punkt 3 Samverkansparter.

7. Aktiviteter
Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2021-05-14

Kostnad
Beskrivning
2 785 281 Aktiviteten rymmer delaktiviteter under hela projektperioden
och syftar till att nå det övergripande målet om att etablera
och förankra en nationell kulturarvsinkubator på Gotland.
Insatserna ska resultera i att tydlig, relevant, korrekt och
lättillgänglig information om inkubators verksamhet, syfte,
mål och erbjudande når projektets olika målgrupper, att det
byggs upp ett kontaktnät med relevanta regionala, nationella
och internationella aktörer samt att viktiga lärdomar och
erfarenheter på ett tillgängligt sätt dokumenteras och sprids till
andra som vill bygga upp liknande stöd.

Delaktivitet
Löpande arbete med
kommunikation och
marknadsföring

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2021-01-14

Kostnad
Beskrivning
2 362 781 För att förankra kulturarvsinkubatorn brett och för att kunna
attrahera entreprenörer från hela landet att söka sig till
Gotland krävs omfattande operativt kommunikationsarbete.
När Kulturarvsinkubatorn är väl etablerad kommer sannolikt
dessa behov se annorlunda ut. Kostnaden inkluderar
lönekostnaderna för kommunikatören under hela etablerings
och genomförandefasen (36 månader heltid) och det löpande
arbetet med både extern och viss intern kommunikation i ett
flertal kanaler och format.

Utveckling hemsida och CRM 2018-01-15
samt tryckta
kommunikationsmaterial

2021-01-14

152 500 Kostnaden är kopplad till inköp grafisk form, foto och rörlig
bild, uppbyggnad av en hemsida samt kostnader för eventuellt
tryckta kommunikationsmaterial, CRM-system och utskick.
Detta sker i huvudsak under uppstarts- och etableringsfasen.

Nationell inkubatorkonferens i 2020-04-01
Visby

2021-01-14

110 000 Konferensen är en plattform för att sprida lärdomar och
resultat, presentera innovationer och nätverkande. Under
konferensen finns också möjlighet att presentera och förankra
eventuella förändringar inför inkubatorns fortsatta
verksamhet, exempelvis ägandeform eller inriktning.
Konferensen äger rum i Visby, i externa lokaler. Drygt 100
deltagare från olika delar av landet.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2021-01-15 2021-04-14

Kostnad
Beskrivning
623 512 Under avslutsarbetet kommer projektledaren och controllern i
samråd med projektägaren och samarbetsparterna att
genomföra en slutlig utvärdering och återrapportering av
projektet och dess resultat. Bland annat kommer en analys av
mål och resultat och hur de horisontella kriterierna
genomsyrat verksamheten belysas. Beroende på hur förslaget
för fortsatt drift och ägande ser ut kommer man under denna
period också påbörja arbetet med en eventuell
verksamhetsövergång.

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2021-05-14

Kostnad
Beskrivning
593 946 Aktiviteten rymmer delaktiviteter som tillsammans syftar till
att på ett utförligt sätt kunna utvärdera och analysera
verksamhetens arbetssätt, mål och resultat, organisation samt
ägandeförhållanden. Detta underlag ska användas för såväl
internt lärande och verksamhetsutveckling likväl som för att
sprida erfarenheter och lärdomar till andra intressenter externt.
En viktig del i arbetet är också att ta fram förslag på hur en
nationell kulturarvsinkubator fortsatt bör och kan drivas och
av vilka ägare och samarbetsparter.

Delaktivitet
Extern utvärdering

Startdatum Slutdatum
2018-03-15 2021-01-14

Kostnad
Beskrivning
230 000 Syftet med den externa utvärderingen är att stödja projektet
under genomförandet samt att fånga dess resultat. Den externa
utvärderingen ska tillsammans med övriga utvärderings- och
lärandeinsatser bidra till att projektet tydligt kan se och
analysera hur de horisontella kriterierna påverkar projektets
mål och resultat. Den externa utvärderaren ska även delta i
aktiviteter som gynnar lärandet mellan andra projekt som
också är finansierade av Regionala utvecklingsfonden
och/eller ligger inom samma verksamhetsområde.

Läranderesor

2018-01-15

2021-01-14

90 000 Nätverks- och läranderesor syftar dels till att bygga nätverk
och samverkan samt dels till kunskaps och erfarenhetsutbyte
med andra innovationsmiljöer och aktörer som erbjuder stöd
för entreprenörskap och företagande. både regional, nationellt
och internationellt. Totalt görs tio resor med hela eller delar av
projektets centrala organisation och i vissa fall även
representanter från projektägare och samarbetsparter.

Forskning

2019-01-01

2020-12-31

273 946 Forskare vid Uppsala universitet kommer under 2019 och
2020 att utvärdera och analysera hur ett urval av projektets
olika processer leder till innovation och utvecklingen av nya
lösningar kopplat till digitalt entreprenörskap - detta för att
komplettera det löpande utvärderings- och lärandearbetet med
viktig forskningsbaserad kunskap som kan ge ägare och andra
intressenter värdefull input kring digital innovation och
digitalt entreprenörskap.

Aktivitet
Idé och prototyputveckling

Startdatum Slutdatum
2018-05-01 2021-01-14

Kostnad
Beskrivning
1 475 500 Aktiviteten rymmer delaktiviteter under hela
genomförandefasen och syftar till att nå det övergripande
målet om att främja innovation och teknisk utveckling.
Insatserna ska ge entreprenörer (eller blivande entreprenörer)
möjlighet att uppfinna, utveckla, testa och lansera idéer,
prototyper och färdiga varor och tjänster som möter kända
behov och marknadens förutsättningar.

Delaktivitet
Löpande behovsanalyser

Startdatum Slutdatum
2018-05-01 2020-09-30

Kostnad
Beskrivning
120 000 Kulturarvsinkubatorn kommer genomföra årliga
undersökningar som syftar till att samla underlag för att
analysera marknadens behov och förutsättningar. Detta för att
kunna vägleda entreprenörer i utvecklingen av deras idéer och
för att ha som underlag för återkommande innovation camps.

Innovation camps

2018-05-01

2020-09-30

752 500 Kostnaderna är kopplade till genomförandet av tio workshops,
hackatons eller liknande praktiska sammankomster där
deltagarna gemensamt arbetar för att finna lösningar på kända
problem och utmaningar. För att möjliggöra ett brett och
likvärdigt deltagande, oavsett geografisk hemvist äger hälften
rum på Gotland och andra hälften på olika ställen i landet.
Målgruppen för dessa idégenereringsprocesser är befintliga
kulturarvsaktörer, forskare och studenter inom exempelvis ITutveckling, digital kommunikation och digitisering, speldesign
samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt
finna lösningar på olika behov. Syftet är att finna både idéer
och entreprenörer som kan, behöver och vill delta i
inkubatorns stödprogram. Förankring samt tvärsektoriellt
nätverkande och kunskapsutbyte är också en effekt av dessa
sammankomster.

Koncept och
prototyputveckling

2018-05-01

2021-01-14

360 000 Varje entreprenör kommer erbjudas stöd för att utveckla sina
idéer till lösningar som går att lansera som en kommersiell
produkt. Stödet är till stora delar individuellt anpassat och
innefattar förutom rådgivning och stöd från interna och
externa resurser även möjlighet att ta fram prototyper med
hjälp av resurserna i Riksantikvarieämbetets
utställningsverkstad, kontorsservice med mera. Skulle varje
entreprenör få allt sitt stöd helt individuellt skulle budgeten
räcka till ca 40 timmar var. Inkubatorn kommer dock
uppmana entreprenörer att samverka och även ta del av stöd
gemensamt.

Tester och utvärderingar

2018-10-01

2021-01-14

243 000 För att kunna erbjuda entreprenörer möjlighet testa och
utvärdera olika tjänsters funktion och match gentemot
marknadens behov och förutsättningar kommer projektet
utveckla en infrastruktur för tester och demonstrationer inom
kulturarvsområdet. Test- och demonstrationsmiljöer har, i takt
med den snabba och avancerade utvecklingen av varor och
tjänster, blivit allt viktigare för både näringsliv och offentlig
sektor. Det långsiktiga målet med att utveckla en
testinfrastruktur inom kulturarvsområdet är också att etablera
en testbädd som med stöd av regeringens satsning ¿Testbädd
Sverige¿ kan bidra till att Sverige (och Gotland) stärker sin
position som en globalt attraktiv plats för framstående
forskning och innovation. Testerna behöver ske tillsammans
med presumtiva kunder och användare och aktiviteten
innefattar därför även resekostnader för deras deltagande.

Aktivitet
Ökat entreprenörskap och
företagande

Startdatum Slutdatum
2018-05-01 2021-05-14

Kostnad
Beskrivning
6 118 380 Aktiviteten rymmer delaktiviteter under hela
genomförandefasen och syftar till att nå det övergripande
målet om ökat entreprenörskap och företagande. Insatserna
ska ge entreprenörer med affärsidéer kopplade till
digitalisering, digitalt bevarande, digitalt tillgängliggörande
och digital förmedling av kulturarv stöd för att utveckla och
på sikt skala upp sina företag. Stödet kommer bestå av
traditionellt och kulturarvsspecifikt affärsutvecklingsstöd och
kontorsstöd.

Delaktivitet
Drift och utveckling av
Kulturarvsinkubatorn

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2021-05-14

Kostnad
Beskrivning
5 440 257 Aktiviteten innebär det löpande arbetet med att etablera, driva
och vidareutveckla Kulturarvsinkubatorns verksamhet och
erbjudande i syfte att skapa en långsiktigt hållbar modell för
såväl ägandeform och finansiering som för att nå det
övergripande målet att främja innovation och teknisk
utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande genom
en kulturarvsinkubator med tydligt nationell förankring på
Gotland. Här finns personalkostnaden för projektledare och
controller under hela etablerings- och genomförandefasen
samt kostnader för att genomföra sex workshops med
partners, styrgrupp och referensgrupper rörande
kulturarvsinkubatorns verksamhet och resultat, utveckling,
ägandeform, framtid med mera.

Kulturarvsspecifikt stöd

2018-01-15

2021-01-14

120 000 För att överbrygga kända hinder för utvecklingen av
kulturarvsmarknaden kommer samtliga entreprenörer ta del av
kulturarvsspecifika föreläsningar, rådgivning och coachning
samt nätverkande med presumtiva kunder. Stora delar av
stödet kommer från projektägaren och samarbetsparterna och
sker ofta i grupp.

Affärsutveckling

2018-05-01

2021-01-14

558 123 Kostnaden är kopplad till föreläsningar, rådgivning och
coachning för affärsutveckling och företagande. Både affärsoch idéutvecklingen i programmet bygger på modeller från
Lean Startup. Stora delar av stödet kommer från projektets
samarbetsparter och sker ofta i grupp. Projektägaren kommer
erbjuda möjlighet att ta del av kontorsservice i
Riksantikvarieämbetets lokaler och vissa utbildningsmoment
sker också på Science Park Gotland. Aktiviteten rymmer även
kostnaden för en rådgivare som kommer vara anställd av
Science Park Gotland.

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?
Den individuella rådgivningen och coachningen för att utveckla och testa nya lösningar samt delar av det
kulturarvsspecifika och mer generella stödet för affärsutveckling kommer ske riktat mot enskilda företag.
Den budgeterade kostnaden nedan utgör det maximala stöd som sammanlagt 30 entreprenörer kan ges.
Projektet kommer även följa de villkor som står i Tillväxtverkets beslut om stöd vilket också kan innebära att
företagen som tar del av stödet måste vara med och finansiera detta.
Om ja, ange budgeterad kostnad
1 950 000
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

Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal företag som får stöd

Kommentarer till
indikatorerna
Traditionellt har
inkubatorer utanför
storstäderna svårare att
attrahera entreprenörer därav vikten av att arbeta
med nationell förankring
och rekrytering.
Förstudien har intervjuat
ett drygt 30-tal företag för
att estimera möjligt antal
för intag.

30 företag

Antal företag som får
bidrag

företag

Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner

företag

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

30 företag

Antal organisationer som
får stöd

Samtliga företag som
ingår avtal med
inkubatorn kommer
erbjudas individuellt
anpassat stöd, i enlighet
med gällande förordningar
för statsstöd.

organisationer

Antal företag som
samarbetar för att stärka
sin innovationskraft

30 företag

Kulturarvsinkubatorns
arbetsmodellen bygger på
att företagen som får stöd
samarbetar för att utveckla
sina varar och tjänster och
att de deltar i
samskapande
innovationsprocesser.

8.3 Ange programspecifikt mål
Förbättrade förutsättningar för företagens innovationsutveckling

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2018
1 490 000

2019
1 750 000

2020
1 750 000

2021
380 000

- Projektledare

600 000

600 000

600 000

200 000

- Controller

360 000

540 000

540 000

180 000

- Kommunikatör

480 000

480 000

480 000

0

50 000

50 000

50 000

0

0

80 000

80 000

0

349 000

430 667

443 667

226 666

- Idé och
affärsrådgivare
- Forskare
Extern
sakkunskap och
externa tjänster

Totaler
5 370 000

1 450 000

Kommunikations
tjänster

100 000

50 000

50 000

150 000

- Utvärderingar
och
undersökningar

60 000

100 000

100 000

60 000

- Föreläsare och
rådgivare

180 000

250 000

250 000

0

- övriga externa
tjänster

9 000

30 667

43 667

16 666

Resor och logi

349 200

395 200

313 600

36 000

- Reskostnader

266 000

301 000

249 000

33 000

- Logikostnader

83 200

94 200

64 600

3 000

Investeringar
materiel och
externa lokaler

62 000

92 000

76 000

0

Materialkostnade
r

62 000

92 000

76 000

0

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

954 822

1 127 142

1 127 142

243 512

3 452 618

- Personal
anställd av RAÄ
med
schablonsats 15
procent

922 781

1 038 128

1 038 128

243 512

- Personal
anställd av SPG
med
schablonsats 15
procent

32 041

32 041

32 041

0

- Personal
anställd av UU
med
schablonsats 20
procent

0

56 973

56 973

0

Enhetskostnad

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0

0

0

0

0

3 205 022

3 795 009

3 710 409

886 178

11 596 618

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

Privat bidrag i
annat än pengar

0

0

0

0

0

Summa, bidrag
i annat än
pengar

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

3 570 483

4 200 665

4 090 932

894 758

12 756 838

Investeringar i
portföljbolag

Summa,
faktiska
kostnader
Offentligt bidrag
i annat än pengar

Summa,
kostnader

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering
- Region
Gotlöand

Hållbara
Gotland

1 094 000

230 000

2018
1 419 800

2019
1 694 700

2020
1 665 000

2021
438 800

709 900

706 125

0

0

Totaler
5 218 300

- Region
Gotland

Anslag 1:1

0

282 450

1 665 000

438 800

709 900

706 125

0

0

Privat
kontantfinansi
ering

0

0

0

0

0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

1 419 800

1 694 700

1 665 000

438 800

5 218 300

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

208 890

222 420

202 620

8 580

Hållbara
Tillväxtverket Gotland

- RAÄ

Tjänst.
Arbetstid

- RAÄ

Tjänst
Utställningsve
rkstad

37 331

63 996

58 663

0

- UU
Speldesign

Tjänst.
Arbetstid

31 680

31 680

31 680

0

- UU
Informatik

Tjänst.
Arbetstid

31 680

31 680

31 680

0

- UU
Tjänst.
Konstvetenska Arbetstid
p

31 680

31 680

31 680

0

- SPG

24 200

24 200

24 200

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

0

0

0

0

0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

365 461

405 656

380 523

8 580

1 160 220

Summa,
medfinansieri
ng

1 785 261

2 100 356

2 045 523

447 380

6 378 520

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

1 785 222

2 100 309

2 045 409

447 378

6 378 318

55,7 %

55,34 %

55,13 %

50,48 %

55 %

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 %

40,91 %

Andel privat
finansiering

0%

0%

0%

0%

0%

3 570 483

4 200 665

4 090 932

894 758

12 756 838

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

Total
finansiering

Tjänst.
Arbetstid

Sökt belopp

6 378 318

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

En särskild bilaga redovisar kostnadsberäkningen för
posten för "Tjänst. Utställningsverkstad" då detta hos
stödmottagaren är en särskild resurs som inte bör
räknas in i n som en indirekt kostnad i
schablonpåslaget.

10. Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 Prel.upph.plan Kultuarvsinkubator.xlsx

Preliminär upphandlingsplan

2 Riskanalys Kulturarvsinkubator 20170908.xlsx

Riskanalys

3 Kulturarvsinkubator beräkning resurs.docx

Tjänst. Utställningsverkstad

4 Medfinansieringsintyg institutionen för Informatik och media Uppsala Universitet.pdf

Medfinansieringsintyg

5 Medfinansieringsintyg institutionen för Konstvetenskap Uppsala Universitet.pdf

Medfinansieringsintyg

6 Medfinansieringsintyg institutionen för Speldesign Uppsala Universitet.pdf

Medfinansieringsintyg

7 Medfinansieringsintyg Region Gotland.pdf

Medfinansieringsintyg

8 Medfinansieringsintyg Riksantikvarieämbetet.pdf

Medfinansieringsintyg

9 Medfinansieringsintyg Science Park Gotland.pdf

Medfinansieringsintyg

10 Kulturarvsinkubator Samverkansavtal.pdf

Samverkansavtal

11 Delegation firmatecknare Kulturarvsinkubator.pdf

Firmatecknare

Signatur
Saknas

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/796
13 september 2017

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder, till projektet DISA - Digital samhällsbyggnad
Förslag till beslut

•

Region Gotland medfinansierar regionalfondsprojektet DISA - Digital
samhällsbyggnad (projektägare Region Gotland) med 41 procent av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt högst 10 790 303 kr ur anslag för regionala
tillväxtåtgärder (anslag 1:1) varav 3 821 115 kr ur 2018 års anslag, 3 456 010 kr ur
2019 år anslag, 3 141 774 kr ur 2020 års anslag och 371 404 kr ur 2021 års anslag
under förutsättning att projektet prioriteras av strukturfondspartnerskapet 4-5
december 2017.

• Beslutet avser perioden 2018-01-01 – 2021-04-30

Behovsanalys

För att nå en hållbar samhällsbyggnad och möta behoven hos företagen och
medborgarna behöver det bli enklare att komma åt regionens tjänster, i synnerhet
gällande samhällsbyggnad och tillväxt. Eftersom stor del av informationen idag lagras
och hanteras analogt är det svårt att hitta och ta del av informationen på ett
kostnadseffektivt sätt. Många analyser är tidskrävande och det är svårt att följa upp
ärenden, verksamhetsmål och politiska mål. DISA – Digital samhällsbyggnad kommer
att lösa många av dessa knutar.
Syfte
Syftet med projektet är att skapa en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess som
förbättrar för kunderna och snabbar på handläggningsprocessen och samtidigt gör
den mer rättssäker.
Mål
Projektets övergripande mål är att Region Gotland har en sömlös digital
samhällsbyggnadsprocess, som underlättar företagens ärendehantering och bidrar till
en jämställd, öppen och hållbar planerings- och byggprocess. Ledorden är
tillgänglighet, transparens och delaktighet.
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Projektet tar ett helhetsgrepp om samhällsbyggnadsprocessen och ska arbeta fram
nya digitala verktyg för översiktsplanering, medborgardialog, detaljplaner, 3Dvisualisering, e-arkivering, webbaserad kartportal, förbättrad kvalitet på
fastighetsgränser, e-tjänsteplattform, mina meddelanden med mera.
När projektet är avslutat är en hög nivå av arbetssättet vad gäller lagring, distribution
av data etc. digitaliserat och det är enkelt för kunder att komma i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Horisontella perspektiv
DISA syftar till att göra ärendehanteringen för företag och medborgare lättare vilket
bidrar till en jämställd öppen och hållbar planerings- och byggprocess.
Ärendehanteringen blir snabbare, mer transparant och minskar resandet samt öppnar
upp för digitala möten och distansarbete. Helt i linje med Regional Digital Agenda
och Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Genomförande
Projektet kommer att drivas av Region Gotlands Samhällsbyggnadsförvaltning i linje
med organisationens projektmodell. Delaktigheten i projektet säkras genom
samarbeten med näringslivet och andra kommuner. De olika delaktiviteterna i
projektet bygger på varandra och kommer kontinuerligt testas av mot kund, mot
andra kommuner och nationella initiativ för att vara så användarvänliga och i
framkant som möjligt.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2018-01-01 - 2021-04-30
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Lokalkostnader
Övriga kostnader (resor)
Offentligt bidrag i annat än pengar
Privat bidrag i annat än pengar
Övriga kostnader (schablon)
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Offentligt bidrag i annat än pengar
Privat medfinansiering
Summa finansiering

2018
2019
2020
4 517 400 4 235 400 3 905 400
254 049 258 049 206 049
456800 456800 456800
168 500
95000
60000
191 400 389400 389400
457 958 457958 457958
2 894 839 2714128 2502657
8 940 946 8 606 735 7 978 264

2021
371 400
116 049
20000
0
0
2640
237999
748 088

Totalt
13 029 600
834 196
1 390 400
323 500
970 200
1 376 514
8 349 623
26 274 033

3 821 115 3 456 010 3 141 774
4 470 473 4 303 367 3 989 132
191 400 389 400 389 400
457 958 457 958 457 958
8 940 946 8 606 735 7 978 264

371 404
374 044
0
2640
748 088

10 790 303
13 137 016
970 200
1 376 514
26 274 033

Bedömning

DISA – Digital samhällsbyggnad ligger väl i linje med Regional Digital Agenda (RDA),
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 och även nationella satsningar som görs inom
området samhällsbyggnad. Ansökan bygger på en väl genomförd förstudie där de åtta
huvudaktiviteter som utpekas i projektansökan visat sig vara de delar som behöver
arbetas med för att effektivisera Region Gotlands samhällsbyggnadsprocess. Flera av
delarna inom projektet är i framkant i utvecklingen av digitala tjänster i Sverige och
kan göra Region Gotland till en pilot inom vissa delar av samhällsplaneringen. Att
projektet tar ett helhetsgrepp innebär att flödet i ärendehanteringen underlättas och
de brott mellan digitalt och analogt som finns idag arbetas bort och snabbar på
handläggningen.
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Flera av de insatser som projektet kommer att arbeta med kan agera testområden för
övriga förvaltningar inom Region Gotland i den digitaliseringsomställningsprocess
som organisationen just nu är inne i.
Under förstudien, som projektansökan bygger på, har stort intresse visats för
projektet och Uppsala universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Gotlands Byggmästareförening, Lantmäteriet med flera skrivit på
medfinansieringsintyg där de kommer gå in med timmar i projektet visar på bred
förankring och stort intresse för projektet. Näringslivsorganisationer så som Tillväxt
Gotland och Gotlands förenade besöksnäring kommer involvera sina medlemmar
som testpiloter av de digitala lösningar som arbetas fram och projektet får på så sätt
förankring runt om på Gotland.
Motivering till beslut

Region Gotland är i grunden positiva till medfinansiering av projekt som ansöker
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). DISA – Digital
samhällsbyggnad ligger i linje med strategiska styrdokument för Region Gotland och
kommer att bidra till att Region Gotland får bättre beslutsunderlag och en säkrare
beslutsgång som är lika för alla i samhällsbyggnadsprocessen.
Övrigt

Förutsättning för medfinansiering är att projektansökan prioriteras av
strukturfondspartnerskapet 4-5 december 2017. Budgeten, så som den är indikerad
ovan, kan komma att ändras under beredningen av projektansökan hos
Tillväxtverket.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Småland och Öarna/2 Att öka
tillgången till, användningen av och kvaliteten på
IKT

Sparad

2017-09-08

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn

Digital samhällsbyggnad - DISA

1.2 Datum för projektstart

2018-01-01

1.3 Datum för projektavslut

2021-04-30

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

Region Gotland vill underlätta för företag, boende och besökare på Gotland i kontakten med Regionen. Detta
genom ett projekt som digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen. Det digitala flödet underlättar
ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar planerings- och byggprocess, vilket hjälper
till att utveckla företagen och underlätta vardagen.
Projektet omfattar 8 huvudaktiviteter, framtagna i en förstudie. En sömlös digital samhällsbyggnadsprocess
skapas genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering, upprätta en
kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla regionens e-tjänsteplattform, integrera
Skatteverkets Mina meddelanden och anpassa data för e-arkivering.
Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet, skolor och universitet, som alla
har intresse av eller är delaktiga i liknande projekt inom samhällsbyggnad.
Projektet bidrar till förbättrad tillgänglighet och transparens i ärendehanteringen samt en snabbare
handläggning. Tillgången till samhällsinformation har blivit mer jämställd och ett mer långsiktigt hållbart
arbetssätt har införts.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer

212000-0803

2.2 Organisationsnamn

Region Gotland

2.3 Juridisk form

Kommuner

2.4 Organisationens postadress

SE-621 81 Visby

2.5 Organisationens postnummer

621 81

2.6 Organisationens postort

Visby

2.7 Arbetsställenummer

1953-0013

2.8 Arbetsställenamn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2.9 Besöksadress

Visborgsallén 19

2.10 Postnummer

621 81

2.11 Postort

Visby

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

18 97 50-3

2.15 Kontaktperson

5

Namn

Märta Syrén

Telefon

0498269181

E-post

marta.syren@gotland.se

2.16 Projektledare

2

Namn

Märta Syrén

Telefon

0498269181

E-post

marta.syren@gotland.se

2.17 Ekonomi

3

Namn

Martin Ekepil Ringelid

Telefon

0498269318

E-post

martin.ekepil-ringelid@gotland.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

Ja

Plusgiro

Insikten om digitaliseringens möjligheter ökar och idag ses digitalisering som den enskilt största
förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Digitalisering av samhällsinformationen är en
förutsättning för att företagen ska få en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Detta gäller i hög grad även
Gotland där ärendekedjan i samhällsbyggnadsprocessen idag har många analoga avbrott.
Med fokus på digitalisering som ger ökad tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och
effektivare processer skapas en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Digitala underlag ger bättre
beslutsunderlag och en säkrare beslutsgång som är lika för alla.
För att nå en hållbar samhällsbyggnad behöver det bli enklare för företagare, boende och besökare på Gotland
att medverka och bidra till samhällsutvecklingen. Eftersom stor del av informationen idag lagras och hanteras
analogt är det svårt att hitta och ta del av informationen på ett kostnadseffektivt sätt. Många analyser är
tidskrävande och det är svårt att följa upp ärenden, verksamhetsmål och politiska mål. Sammantaget bromsar
detta samhällsutvecklingen.
I en förstudie har Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland kartlagt dagens
samhällsbyggnadsprocess och resultatet visar var digitalisering ger störst mervärde för företagare, boende och
besökare. Resultatet av förstudien, tillsammans med resultaten från nationella projekt inom samhällsbyggnad,
ligger till grund för denna projektansökan.
Ordinarie verksamhet omfattar planering, handläggning och tillsyn. Några digitala innovationer och
utvecklingsinsatser ingår inte i den ordinarie verksamheten. Om en hållbar samhällsplanering ska nås krävs
det ett riktat projekt som tillför resurser och kompetens, och som samordnar de digitaliseringslösningar som
behövs.
Regional Digital Agenda för Gotland pekar ut sju strategiska områden där regionen bör sätta in extra resurser
för att genom digitalisering skapa tillväxt och utveckling. Ett av dessa områden är Digitalt stödd
samhällsplanering. Projektet effektuerar målen i Regional Digital Agenda för Gotland och bidrar även till
målen i Länsstyrelsens projekt Förenkla för företag.
Eftersom bredbandsutbyggnaden på Gotland är bäst i Sverige, kan digitala lösningar göra hela ön delaktig i
samhällsplaneringen. Detta är hållbart ur ett miljöperspektiv, då resandet minskar när det finns möjlighet till
digitala möten och även distansarbete. Med rätt prioriterad digitalisering kan nya tjänster och lösningar
skapas, som leder till ökad jämlikhet och minskar diskrimineringen mellan olika samhällsgrupper.
4.2 Omvärld och samverkan

Projektdeltagarna har under förstudien deltagit vid ett antal externa konferenser och möten inom
samhällsbyggnadsområdet, vilket givit en bra omvärldsbild. Ett flertal kommuner, projekt och aktörer inom
samhällsbyggnad har kontaktats. Kontakterna har konkretiserat bilden av andra satsningar inom digitaliserad
samhällsbyggnad och gett underlag för hur framtida samarbeten kan stärkas. Nationell och internationell
utveckling på området har undersökts, bland annat med Norge som kommit långt med digitaliseringsarbetet.
Även lagar och regler som påverkar projektet har studerats.
Kontakt har etablerats med flera regioner och kommuner som står inför samma utmaningar vad gäller
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Alla är mycket positiva till samverkan och projektet kommer
dela resultat och utbyta erfarenheter med bland annat Regionerna Kalmar, Jönköping och Kronoberg. Genom
portalen "Dela Digitalt" har kontakt etablerats med flera kommuner som har intresse av utbyte och
samverkan.
Inom regeringens program för digital förnyelse "Digitalt först" ska Lantmäteriet verka för att kommuner och
företag ska kunna dela information och samverka digitalt. Förstudien har haft flera möten med Digitalt Först
och fortsatt samverkan mellan projekten kommer etableras. Den nya standard som ska reglera informationen i
en grundkarta till detaljplan är ett samarbetsområde.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi för digital utveckling ligger helt i linje med målen för
projektet. Kontakt har tagits med enheten för digitalisering, som kommer följa och stödja projektet.
Under förstudien har kontakt tagits med Boverkets satsning för digitala verktyg i lov- och byggprocessen
"Får jag lov?". Projektet kommer ha utbyte med "Får jag lov?" och ingå i arbetspaket Kartstöd, samt
implementera den reglering av nya detaljplaner som Boverket i dagarna presenterat.
Smart Built Environment har bjudit in förstudien att delta i projektet "Idéverkstad innovationslab", som syftar
till att inspirera offentliga aktörer att ta större steg i utvecklingen när man digitaliserar sin
samhällsbyggnadsprocess. Projekten kommer samverka och utbyta idéer inom området.
Andra nationella projekt och aktörer är Svensk Geoprocess, BIM Alliance och Nationell Geodatastrategi som
alla arbetar för innovation, tillväxt, digitalisering av offentlig förvaltning och en effektivare
samhällsbyggnadsprocess.
För e-tjänster använder Region Gotland "Open ePlatform", som utvecklades under RIGES-projektet.
Utvecklingen av plattformen samordnas i en användarförening där ett 70-tal kommuner samverkar och där
Region Gotland aktivt medverkar.
Projektet genomförs i enlighet med Region Gotlands Tillväxtprogram Gotland 2016-2020, som prioriterar
digitalisering, hållbar tillväxt och ökad attraktionskraft för näringslivet. Att bredda delaktigheten, såväl
geografiskt mellan stad och landsbygd som till fler medborgargrupper, är ett annat fokusområde. Jämlikhet,
likabehandling och mångfald ska stå i fokus. Det är i kombinationen mellan specialiserad akademisk
innovation och bred förankring hos medborgarna som kreativa samarbeten skapas och nya möjligheter
öppnas.
Under förstudien har projektet förankrats hos företagarna på Gotland genom ett flertal informationsmöten,
enkäter och direkt kontakt med representanter för olika branscher. Dialog och förankring har också skett i
regionens gemensamma nätverk för kvalitet och digitalisering, vilket gett bra förutsättningar för ett
gemensamt engagemang och hög delaktighet från andra viktiga funktioner inom regionen.
Projektet kommer använda logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden på samtliga trycksaker,
presentationsmaterial, rapporter och mallar. Projektet presenteras på www.gotland.se och en
informationsskärm om projektet ställs upp i Region Gotlands huvudentré.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet

En av de viktigaste intressenterna för detta projekt är näringslivet. De efterfrågar bättre service, högre
tillgänglighet, effektivare handläggning och tydligare information. Viktiga frågor är hållbart företagande med
bättre miljöalternativ, likvärdig handläggning och ökad jämställdhet.
Behovet av en digital samhällsbyggnadsprocess som förbättrar för det lokala näringslivet visar sig också i den
företagsranking som Svenskt Näringsliv presenterar varje år. Region Gotland får låga omdömen och i den
senaste mätningen fick Gotland plats 256 av 290. Företagen upplever att det är svårt att få kontakt med
handläggare, att det är långa handläggningstider samt att processen är ineffektiv och svår att följa. I
förstudien har dagens samhällsbyggnadsprocess kartlagts och resultatet visar var digitalisering ger störst
mervärde för företagare, boende och besökare.
Under förstudien har flera informationsmöten hållits med olika branscher inom Gotlands näringsliv.
Projektidén har presenterats och förslag till förbättringsområden har samlats in. Direktkontakt har tagits med
flera nyckelpersoner i företagens branschorganisationer, vilket gett ytterligare förslag till områden som
projektet bör fokusera på.
Region Gotlands kundtjänst för bygglovsärenden har under förstudien kartlagt vilka frågor som kommit in
och om det varit några frågor som varit mer frekventa. De som ansökt om bygglov har fått svara på en enkät
som givit en god bild av vilka funktioner som bör utvecklas för att underlätta för företagen.
Näringslivet kommer medverka i projektet på flera olika sätt. En representant från näringslivet kommer ingå i
styrgruppen och där kunna bidra och påverka projektets arbete. Genom en aktiv dialog säkerställs att fokus
behålls på att underlätta och effektivisera för företagen.
Kontakt har tagits med Gotlands Byggmästareförening, som blir en viktig nod för att göra byggföretagen
direkt delaktiga vid exempelvis tester och förbättringsdiskussioner. Många bra förslag till förbättringar för
byggbranschen har framkommit redan under förstudien och de ser mycket positivt på en fortsatt medverkan i
projektet.
Gotlands besöksnäring kommer bidra till projektet genom att låta sina medlemsföretag testa olika funktioner
som tas fram under projektet. Det kan vara funktionalitet i tjänster eller utformning och innehåll i den
webbaserade kartportalen. Vid frukostmöten kommer medlemsföretag kunna delta och ge inspel till projektet.
Tillväxt Gotland, en samarbetsorganisation för att skapa tillväxt på Gotland, vill gärna bidra till projektet. Här
är alla branscher och många företag medlemmar. Tillväxt Gotland anordnar företagsdagar och andra möten
där projektet kommer delta, kontakter knytas och förbättringar diskuteras och testas.
Flera andra företag och organisationer, som Visby Centrum, Gotlandshem och Almi Företagspartner, har
kontaktats under förstudien. De ser positivt på projektet och vill gärna bli kontaktade när projektet är igång
för att diskutera olika förbättringar och testa framtagna lösningar.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen
Denna projektansökan har koppling till EU:s strategi för Östersjöregionen, dels genom sina horisontella
åtgärder och dels genom att samverkan inom regionen och mellan företag och akademi stärks. Projektet
bidrar till strategin genom att länka samman Östersjöregionen via digitala verktyg som stärker
kommunikationen inom regionen. Projektet bidrar även med att länka samman medborgare, företag och
besökare med Region Gotland och övriga delar av Östersjöregionen.
Projektet bidrar till att underlätta för företag att utvecklas. Detta gynnar det lokala näringslivet och ger
möjlighet till fler arbetstillfällen. Genom projektet skapas enklare och smartare arbetssätt och metoder genom
hela samhällsbyggnadsprocessen. Genom det strategiska partnerskap som tecknats mellan Region Gotland
och Uppsala Universitet Campus Gotland kan ett fördjupat samarbete skapas. Detta kan röra utveckling och
test av lösningar i de olika aktiviteterna, som 3D-visualisering, men även uppföljning och utvärdering av hur
projektet lyckas med sin kommunikation och sina mål inom jämställdhet, lika möjligheter, ickediskriminering och miljö.
Ytterligare en konkret del av projektet som har direkt koppling till Östersjöstrategin är den horisontella
åtgärden Spatial Planning. Projektet kommer på ett tydligt och positivt sätt främja användningen av fysisk
planering i kustområden och kunskaperna kommer att spridas till länder inom Östersjöregionen.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

Övergripande mål
Gotlands företagare, boende och besökare har goda förutsättningar till utveckling och upplever god kvalitet i
kontakten med Region Gotland. De känner till och använder digitala tjänster som utvecklar företagen och
underlättar vardagen.
Projektmål
Region Gotland har en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess, som underlättar företagens ärendehantering
och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar planerings- och byggprocess. Ledorden är tillgänglighet,
transparens och delaktighet. Projektet förenklar statistisk redovisning och uppföljning.
Delmål
1. Medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen ökar, såväl geografiskt mellan stad och landsbygd som
till fler medborgargrupper. Delaktigheten gör samhällsplaneringen mer jämställd, icke-diskriminerande och
hållbar.
Aktiviteter:
* Digitala översiktsplaner - Grundläggande samhällsinformation är tillgänglig, interaktiv och uppdaterad
vilket främjar näringslivet och bidrar till ökad sysselsättning. Digitaliserad medborgardialog ökar möjligheten
för fler medborgargrupper att påverka samhällsutvecklingen.
* Digitala detaljplaner - Med digitala detaljplaner kan företagen planera och bygga kostnadseffektivt.
Handläggning av ärenden är rättssäker och jämlik.
* 3D-visualisering - 3D-modeller underlättar medborgardialog och projektering, och utgör bättre underlag för
beslut.
* E-arkivering - Ökad transparens, tillgänglighet och effektivisering.
2. I en digital kartportal kan företag, boende och besökare hämta samhällsinformation och göra egna analyser.
Öppna geodata, som följer nationell standard, bidrar till hållbar utveckling och likabehandling.
Aktiviteter:
* Webbaserad kartportal - Förenklad tillgång till relevant och aktuell information leder till besparingar och
effektivisering. Öppna geodata bidrar till innovation och tillväxt.
* Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser - Hållbar byggprojekteringen genom effektivare
samhällsbyggnadsprocess och större rättssäkerhet i de beslut som tas.
3. Via digitala tjänster hanterar och följer företag och privatpersoner sina ärenden. Eftersom
ärendehanteringen och kommunikation är digital blir handläggningen jämställd, mer effektiv och företagens
kostnader minskar.
Aktiviteter:
* E-tjänsteplattform - Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster, kortare handläggningstider och förenklad
dialog mellan sökande och myndighet.
* Mina meddelanden - Ökad Nöjd Kund Index när kundernas kontakt med Regionen förenklas och digitala
kanaler ökar jämställdhet och likabehandling.
5.2 Målgrupp(er)
Projektets primära målgrupp är företag och organisationer på Gotland. Även fastighetsägare på Gotland
tillhör den primära målgruppen eftersom de till stor del kommer använda samma information och tjänster
som företagen.
Projektets sekundära målgrupper är myndigheter, andra kommuner och nationella projekt inom
samhällsbyggnad. Även verksamheter och medarbetarna vid Region Gotland som är berörda av
samhällsbyggnadsprocessen utgör denna målgrupp eftersom de kommer påverkas positivt av projektets
resultat. Utvecklingen kommer även gynna verksamheter som skolan, socialtjänsten, samt det regionala
utvecklingsarbetet vid exempelvis strategisk planering av framtida serviceutbud.
För samtliga målgrupper kommer de horisontella kriterierna sättas i fokus. Hållbar utveckling och
miljöcertifiering är en viktig förutsättning för tillväxt inom näringslivet och något som digitalisering i stor
utsträckning bidrar till. Nya digitala lösningar bidrar till jämlikhet, icke-diskriminering och lika möjlighet för
alla att enkelt ta del av samhällsinformation och delta i medborgardialogen.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut

Andelen nöjda kunder som använder Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänster har ökat. Företag upplever att
Region Gotlands service har förbättrats jämfört med 2016 (referensvärde 2,41 i Svenskt Näringslivs
företagsranking 2016). Företag upplever att Region Gotlands information har förbättrats jämfört med 2016
(referensvärde 2,52 i Svenskt Näringslivs företagsranking 2016).
Region Gotland är i framkant i Sverige vad gäller digitala lösningar i samhällsbyggnadsprocessen. En
förbättrad dialog med företagare och privatpersoner som bor och verkar på Gotland har uppnåtts genom att
information finns lagrad korrekt, rättssäkert och med en hög tillgänglighet.
Det är en hög nivå av digitalisering gällande medarbetarnas arbetssätt, lagring och distribution av data.
Genom tillämpning av Region Gotlands policy för informationssäkerhet säkerställs att all information i
samhällsbyggnadsprocessen förvaltas och hanteras korrekt utifrån kraven på spårbarhet, riktighet,
tillgänglighet och konfidentialitet. Sammanställning av statistik och uppföljning av verksamhetsmål och
politiska mål genomförs på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt.
När projektet är avslutat är det enkelt för kunder att komma i kontakt med förvaltningen. Handläggningen är
effektiv och hållbar. Ansökningar kommer in digitalt och vissa moment i handläggningen är automatiserade.
Miljöpåverkan har minskat genom bland annat färre transporter, minskad pappersförbrukning och minskat
lokalutnyttjande.
De viktigaste enskilda resultaten är:
* Ökad nöjdhet hos företagare och privatpersoner i kontakten med Region Gotland
* Snabbare och mer likriktad handläggning av ärenden
* Ökad tillgänglighet för kunder som vill komma i kontakt med förvaltningen
* Ökad jämställdhet och möjligheter för alla grupper i samhället att ta del av samhällsinformation
* Minskad miljöbelastning och bidrag till hållbar utveckling
* Ökad delaktighet och förståelse för företagare och medborgare i samhällsplaneringsprocessen vilket bidrar
till en långsiktigt hållbar utveckling
* Ökat byggande genom en förenklad sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess
5.4 Förväntade effekter på lång sikt
Gotland har den mest digitaliserade samhällsbyggnadsprocessen i Sverige. Automatiserade tjänster
underlättar kommunikationen med företagare och medborgare. Företagare, boende och besökare har vant sig
vid och uppskattar hög tillgänglighet och transparens i kontakten med Region Gotland. Det långsiktiga
resultatet och effekten av projektet blir att Regionen uppfattas som modern och tilltalande.
Projektet har ökat effektiviteten i planerings- och byggprocessen och gjort det enklare att planera och bygga
på Gotland. Ökat byggande har lett till fler arbetstillfällen och bidragit till att lösa bostadsbristen. Projektet
har bidragit till att Gotland når målet att ha 65 000 medborgare år 2025.
Projektet har bidragit till prioriteringarna Smart tillväxt och Hållbar tillväxt i Europa 2020-strategin. Digitala
tjänster har minskat påverkan på miljön och skapat möjligheter för tillväxt på Gotland genom att lokala
företag har utvecklats och växt. Resultaten från projektet har bidragit till att driva på den digitala
utvecklingen för hela regionen, vilket är nödvändigt för att möta framtidens samhällsutmaningar att leverera
kvalitativ service till allt lägre kostnad.
I verksamheten är digitaliserade och automatiserade tjänster naturliga delar av samhällsbyggnadsprocessen.
Resultatet av projektet förvaltas och upprätthålls genom den kunskapsbank som projektet byggt upp. Genom
förändringsledning och rekrytering med digitalisering i fokus vidareutvecklas de arbetssätt och digitala
lösningar som projektet upprättat.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation

1. Projektägare, som bland annat beslutar om genomförande, finansiering och projektmål, samt är ordförande
i styrgruppen. Det är samhällsbyggnadsdirektören som är projektägare.
2. Styrgrupp, som bland annat löpande följer projektet, beslutar om nödvändiga korrigerande åtgärder och
godkänner projektrapportering. Projektstyrgruppen består av samhällsbyggnadsdirektör, direktör för kvalitet
och digitalisering, regional utvecklingsdirektör och representant från näringslivet.
3. Projektledare, som bland annat planerar, leder och fördelar arbetet, återrapporterar till projektägare och
styrgrupp samt ansvarar för projektdokumentationen. Projektadministrationen sköts av projektledaren, med
stöd av projektgruppen. Projektledare är en verksamhetsutvecklare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen med
mångårig erfarenhet i att leda större projekt. Projektledaren ansvarar för samarbetet med andra myndigheter,
kommuner och näringslivet.
4. Biträdande projektledare, som biträder projektledaren i projektets alla frågor. Biträdande projektledare är
en verksamhetsutvecklare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen med flerårig erfarenhet i att leda större
projekt.
5. Projektcontroller, som utses av projektägaren och samordnar alla ekonomiska aktiviteter, gör
konsekvensanalyser och hjälper projektledaren med uppföljning och rapportering. Projektcontrollern ansvarar
även för avtal och upphandling, med hjälp av upphandlingsteamet vid Region Gotland. Projektcontrollern är
ekonomichef vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.
6. Projektkommunikatör, som ansvarar för och genomför kommunikationsplanen. Kommunikatören driver
även den förändringsledning som projektet innebär.
7. Projektgrupp, som utses av projektledaren. Gruppen består av en delprojektledare för varje huvudaktivitet.
Projektgruppen ansvarar för förankringen i verksamheten.
6.2 Arbetssätt
För att nå målen ska projektet ha en aktiv dialog med företagare, och även medborgare och besökare. Det är
nyttan och upplevd kvalitet för företagare, medborgare och besökare som ska stå i fokus, i varje aktivitet och
genom hela projektet. Det är kundernas behov som styr aktiviteterna och dessa ska tydligt och transparent
dokumenteras och kommuniceras. Därtill ska projektet vara fast förankrat i verksamheten, där kunskapen om
de digitala arbetssätten ska byggas, och ta tillvara den politiska viljan till utveckling genom digitalisering.
De horisontella kriterierna ska gå som en röd tråd genom hela projektet. Miljömålen ska kvantifieras och för
varje aktivitet ska det tydligt beskrivas hur denna bidrar till jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering.
Delaktigheten i projektet säkras genom samarbeten med näringslivet och andra kommuner. Projektet ska
aktivt verka för delaktighet från organisationer för funktionsnedsatta och andra minoriteter i samhället,
exempelvis Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet. Projektet ska även samarbeta med Regionens
jämställdhetsstrateg för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av att de horisontella kriterierna följs.
Projektet utförs enligt Region Gotlands projektmodell. I projektmodellen ingår tydliga dokument och
riktlinjer för projektorganisation, planering, genomförande, uppföljning och förvaltning. Projektledningen
kan modellen och i projektnätverk utvecklas kunskaperna ytterligare. Projektet kommer ta fram en plan för
överlämning till förvaltning. Planen följer Region Gotlands systemförvaltarmodell vilket tryggar bestående
resultat från projektet.
Projektorganisationen, med styrgrupp, projektledare och projektgrupp, har en tydlig ansvarsfördelning och
utvärderar kontinuerligt projektets olika delar. En mall för lägesrapportering gör det enklare att redovisa läget
för aktiviteterna inför projektavstämning. Projektledaren ansvarar för att rapportera eventuella avvikelser till
styrgruppen som sedan beslutar ifall åtgärder behöver vidtas.
Informationsträffar kommer genomföras för förvaltningens medarbetare. Information kommer också finnas
på Region Gotlands intranät. Ett sätt att få delaktighet och engagemang för projektet är att arbeta
projektorienterat och digitalt i den dagliga arbetsmiljön. Projektgruppen ska dela med sig av information om
sitt arbete på en egen webbsida som delas av alla i projektet.
En kommunikationsplan tas fram som bland annat beskriver nuläge, mål, målgrupper, budskap och
aktiviteter. Genom att använda flera olika kanaler för information och resultatspridning når resultaten av
projektet ut till företag, medborgare och besökare på Gotland. I kommunikationsplanen ingår även
samarbetskommuner och andra intressenter. Resultaten och erfarenheterna kommer att delas på Dela Digitalt
och andra liknande platser.
Projektet kommer sätta upp en plan för utvärdering och lärande. Utvärderingen ska göras kontinuerligt av en
extern konsult och ska beskriva projektets genomförande, resultat och effekter i relation till de
genomförandeplaner och mål som finns för projektet.

7. Aktiviteter
Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
344 000 Kommunikation och resultatspridning enligt beskrivning i
delaktiviteter.

Delaktivitet
Informationsmaterial

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
80 000 Extern och intern kommunikation och resultatspridning
kommer genomföras under hela projektet och även efter
projektavslut. En plan för framtagande av
informationsmaterial upprättas och vid projektstarten ska
material, som följer Tillväxtverkets riktlinjer, tas fram och
spridas.
Projektets ska sätta upp en webbplats där projektet och
resultaten kontinuerligt kommuniceras. Affisch eller rollup
med information om projektet ska sättas upp på platser som är
tydligt synliga för allmänheten, och även en skylt med
projektets namn och huvudsakliga mål ska sättas upp.
I alla kanaler, utskick och på allt informationsmaterial ska det
tydligt framgå att projektet fått stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Vid möten och andra
informationstillfällen, externt och internt, ska detta tydligt
kommuniceras.
Efter projektavslut ska en permanent skylt med EU-logotypen,
som kommunicerar projektet, målet och det offentliga stödet,
sättas upp där den är tydligt synlig för allmänheten.

Kommunikationsplan

2018-01-01

2021-04-30

264 000 Projektet kommer ta fram en kommunikationsplan i enlighet
med Region Gotlands projektmodell och som följer
Tillväxtverkets riktlinjer för kommunicering av projekt
finansierade via Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projektkommunikatören ansvarar för kommunikationsplanen.
Arbetet med förstudien har visat att förankringen av projektet
och de olika aktiviteterna är mycket viktig för hur projektet
lyckas. Informationskanalerna ska vara tydliga, välkända och
en kontinuerlig dialog med projektets målgrupper ska hållas.
Kommunikationsplanen ska följa intentionerna i Region
Gotlands vision, grundläggande värdering och
kommunikationspolicy. Den ska även följa Region Gotlands
grafiska profil, så att projektet får en tydlig avsändare och
stärker förtroendet gentemot omvärlden.
Kommunikationsplanen ska tydligt beskriva:
* Syftet: Varför behövs kommunikationen och vad ska den
bidra med i projektet?
* Vad behöver kommuniceras: Vilket är budskapet och hur
ska detta anpassas till målgruppens kunskaper, attityder och
erfarenheter?
* Vem är mottagare: Vilka grupper vill vi nå? Vilka är
prioriterade och finns det grupper som vill stödja eller
motverka projektet?
* I vilken form: Vilka kanaler är bäst för att nå olika grupper
och föra fram olika budskap?
* Vid vilka tillfällen: När i tiden och hur ofta är det bäst att
genomföra kommunikationen för att uppnå bäst resultat?
* Vem ansvarar: Vem är den bästa budskapsbäraren för just
denna kommunikationsinsats?
* Budget: Vad kostar kommunikationen i tid, pengar och
kompetens?
Det ska tas fram en plan för hur kommunikationen utvärderas
och hur effekten kontrolleras. Planen ska beskriva vilka
metoder som ska användas för att utvärdera
kommunikationsinsatserna, hur resultatet ska följas upp, när
det ska ske och vilka förbättringar i kommunikationen som
ska genomföras. Utvärderingen ska beskriva hur projektet i
sin kommunikation lyckas uppnå de horisontella kriterierna
och vad som kan göras för att bidra till bättre miljö,
jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2021-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
371 400 Slutredovisningen följer Region Gotlands projektmodell och
uppfyller de krav som Tillväxtverket ställer på avrapportering
av projekt. Projektledaren ansvarar för slutredovisningen.
Under projektet görs löpande utvärdering av varje aktivitet.
Här beskrivs vilka resultat som uppnåtts i aktiviteten,
utvärdering och analys av dessa görs, och ekonomiskt utfall
och eventuella avvikelser redovisas. Varje utvärdering ger
underlag för om något i planen måste ändras och hur
aktiviteten och projektet som helhet ska drivas vidare. Frågor
som ställs vid utvärderingen är:
* Är resultaten uppnådda?
* Leder resultaten mot målet?
* Håller budgeten?
* Håller tidsplanen?
* Är de personella resurserna rätt?
* Har några förutsättningar ändrats? Orsak och verkan.
* Vad återstår och hur drivs arbetet vidare?
I slutredovisningen sammanställs resultaten från alla
aktiviteter och en utvärdering och analys av projektets som
helhet görs. I slutrapporten redovisas:
* Hur projektet bedrivits för att lösa uppgiften.
* Projektbudget med utfall och eventuell avvikelse. Vid sidan
av slutrapporten lämnas en separat, mer detaljerad ekonomisk
rapport.
* Projektets resultat, med kvalitet, tid och orsakerna till
resultatet.
* Rekommendationer framåt från projektet.
* Överlämning som säkrar en god förvaltning av
projektresultatet.
* Plan för spridning av resultatet.

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2021-04-30

Kostnad
Beskrivning
464 196 Projektet kommer anlita en extern aktör för att sköta
utvärdering och uppföljning. Aktören ska rapportera till
projektet och även delta i att utvärderingsresultaten sprids,
såväl internt som till omvärlden. Aktören kommer också
bevaka vilka andra projekt som finansieras inom Regionala
utvecklingsfonden och följa upp att projektet bidrar till Europa
2020-strategins mål: en smart, hållbar och inkluderande
tillväxt i Europa.
Relevanta projektresultat kommer spridas under hela
projekttiden. Flera kommuner och regioner är i samma
digitaliseringssituation och utbyte av erfarenheter och resultat
kommer ske genom Dela Digitalt, workshops och konferenser.
Vid direkta samarbeten kommer också resultaten delges.
Flera nationella digitaliseringsprojekt är intresserade av
resultaten och diskussioner har inletts kring utbyte och
deltagande i referensgrupper där projektet kan bidra till
kunskapsutveckling och lärande.
Projektresultaten kommer spridas till företagare, dels genom
direkt delaktighet vid tester och dialog kring olika digitala
lösningar, dels vid informationsmöten och workshops. På så
vis kan projektet fånga upp användarnas behov och på Region
Gotlands webbplats kommer resultaten delges så att även
finansiärer, boende och andra intressenter får kännedom om
projektet och dess resultat.
Uppföljningen kommer studera och bedöma resultaten i
projektet och analysera hur väl effekterna stämmer överens
med projektets planer och mål, både övergripande och per
delmål.

Aktivitet
Digitala översiktsplaner (Akt
1)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2019-12-31

Kostnad
Beskrivning
1 042 400 Översiktsplan för Gotland, innefattande tolv fördjupningar, är
styrdokument för Region Gotlands mark- och
vattenanvändning utifrån ett långsiktigt perspektiv. Idag har
exploatörer, byggföretag och medborgare endast tillgång till
planerna som inskannade pdf-filer, vilket gör dem svåra att ta
till sig och det går inte att göra sökningar eller analyser. När
aktörer inom byggbranschen inte kan projektera med hänsyn
till planerna är risken för extra kostnader och förseningar stor.
En medborgardialog där alla, oavsett kön, ålder eller ursprung,
kommer till tals är en förutsättning för en hållbar
samhällsutveckling. Idag är det fortfarande till största delen
män i övre medelåldern och vana exploatörer som lämnar
synpunkter och önskemål under samråd och utställning för
översiktsplanerna.
Målet med att digitalisera Region Gotlands översiktsplaner är
att informationen ska finnas tillgänglig, vara interaktiv och
uppdaterad. Informationen främjar näringslivet och bidrar till
ökad sysselsättning.
Gotlands bredbandsnät ger goda förutsättningar att digitalt nå
invånare över hela ön. Digital information förbättrar även
möjligheterna för den stora andelen deltidsboende på Gotland
att ge sina synpunkter och medverka under exempelvis
samrådsfaser.
Medborgardialogens digitala möjligheter gör hela processen
mer transparent, vilket resulterar i en ökad kunskap om
exploatering och bevarande. Näringsliv, invånare och
besökare känner till och använder sina olika möjligheter att
påverka samhällsutvecklingen. Genom digitala kanaler och
moderna arbetssätt ökar jämställdheten där såväl barn som
unga och nyanlända deltar i planeringsprocessen.
Aktiviteten innebär att Gotlands översiktsplaner digitaliseras
och integreras i samma geodatabas som detaljplaner och
planprogram. I en omvärldsanalys kontaktas andra kommuner
för samverkan och för att ta fram den bästa interaktiva
lösningen. Planering och genomförande görs i samverkan med
Länsstyrelsen på Gotland.
Med ett högt tryck på byggande ligger fokus i ordinarie
verksamhet på framtagande av nya och uppdatering av
befintliga översiktsplaner. Projektet möjliggör tolkning och
överföring av befintliga översiktsplaner till en gemensam
geodatakatalog.
En karttjänst för medborgardialoger skapas, som ger
företagare, medborgare och besökare möjlighet att lämna sina
kommentarer, bilder och berättelser. Detta bidrar till
utvecklingen av olika områden och platser i länet. Karttjänsten
breddar medborgarinflytandet till grupper som vanligen inte
deltar i samhällsplaneringen vilket ger en förbättrad och
breddad tillgång till personliga och sociala
planeringsunderlag.
3D-visualisering används som ett naturligt verktyg i
medborgardialogen och i den interna exploaterings- och
planeringsprocessen, i syfte att effektivisera densamma och att
tydligare kommunicera förslag till exploatering och
detaljplaner externt.
Samrådsmöten och utställningar utvecklas med digitala
lösningar som förbättrar dialogen och möjliggör deltagande på
distans via webben.
Effekter
* Bättre vägledning till företag, boende och besökare
* Breddad medborgardialog där fler kan ta del av
översiktsplanerna
* Stärka demokratiska inslag och jämställdhets- och
jämlikhetsarbetet i olika processer som innefattar samråd
* Ökar delaktigheten och förståelsen för
samhällsplaneringsprocessen vilket bidrar till en långsiktigt
hållbar utveckling
* Genom digitala lösningar har samarbetet ökat med skolorna
* Elever och lärare får kunskap om och är direkt delaktiga i

samhällsutvecklingen
* Snabbare handläggning när ärenden är mer kompletta
* Minskade tryckkostnader och minskad påverkan på miljön
* Effektivare aktualisering av översiktsplanerna

Aktivitet
Digitala detaljplaner (Akt 2)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
2 408 030 Dagens analoga lagring och hantering av detaljplaner
försvårar markexploateringen och omöjliggör för företagen att
på ett kostnadseffektivt planera sina byggprojekt. I dagsläget
tolkar kundtjänst för bygglov och bygglovhandläggare
detaljplanebestämmelser från pdf-filer eller analoga kartor.
Handläggningen blir även mindre rättssäker, jämställd och
hållbar.
På Gotland finns det idag 775 detaljplaner. Många äldre
detaljplaner stämmer inte överens med gällande
fastighetsbildning och det är ett tidskrävande arbete att
lokalisera fastigheter på de äldre plankartorna. Digitalisering
av detaljplaner är en av de högst prioriterade förbättringarna
som framkom vid dialog med näringslivet under förstudien.
Målet är att digitalisera gällande detaljplaner så att aktuell
planinformation visas i korrekt geografiskt läge. Med hjälp av
digitala tjänster får exploatörer och byggföretag tillgång till
planeringsunderlag för sina projekt.
Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare
samhällsbyggande. När företagen har tillgång till aktuella och
digitala detaljplaner kan de planera och bygga
kostnadseffektivt. Utvecklingen blir hållbar när informationen
i detaljplanen enkelt kan återanvändas för bland annat digital
kartproduktion, fastighetsbildning, statistiska analyser och
ansökningar om bygglov. När ärenden hanteras digitalt hela
vägen genom handläggning minskar handläggningstiden och
risken för fel minimeras.
Aktiviteten innebär att samtliga Gotlands 775 detaljplaner
digitaliseras enligt Boverkets standard och Region Gotlands
gällande planprogram och riktlinjer. Alla planbestämmelser i
nya och äldre detaljplaner tolkas enligt Boverkets kataloger
för detaljplanebestämmelser. Vid digitaliseringen justeras
detaljplanerna med gällande och kvalitetshöjda
fastighetsgränser. Arbetet läggs upp och budgeteras efter de
erfarenheter som framkom i RIGES-projektet.
Digitaliseringen sker efter uppgjord prioriteringsordning, där
hänsyn tas till exploateringstryck och hur planerna stämmer
överens med befintlig fastighetsindelning. Planering och
genomförande görs i samverkan med Länsstyrelsen på
Gotland.
* Besluta om arbetsmetod, bygger på erfarenheter från
RIGES-projektet
* Personresurser, kartingenjör, bygglovsarkitekt, planingenjör
* Referensgrupp, kvalitetsuppföljning
* Samarbetspartners, erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring
* Utbildning, Boverkets standard, program för plantolkning
och digitalisering
* Digitaliseringsarbete, avstämning kring tolkning,
gränsdragning m.m.
* Lagring och presentation i digitala tjänster
* Plan för förvaltning och ajourhållning
Planinformationen från de digitaliserade detaljplanerna
presenteras i en digital tjänst, där exploatörer, byggföretag,
privatpersoner och handläggare enkelt har tillgång till det
planeringsunderlag de efterfrågar. Med digitala tjänster kan
informationen nås av vem som helst när som helst, vilket ökar
jämställdheten och möjligheten för alla intressenter att
påverka och ta del av informationen. En förutsättning för en
lyckad digitalisering av detaljplaner är att fastighetsgränserna
inom planområdet är av god kvalité och att lägesosäkerheten
är låg, en aktivitet som ska genomföras parallellt inom
projektet.
Effekter
* Ökat byggande
* Konkurrenskraften ökar för mindre exploatörer
* Breddad medborgardialog
* Mer jämställd samhällsutveckling
* Lika möjlighet till delaktighet
* Positiv miljöpåverkan
* Bättre statistik och analyser

* Effektivare planberedskap och planhandläggning
* Mer rättssäker bygglovshandläggning
Aktivitet
3D-visualisering (Akt 3)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
950 400 Det råder ett stort samhällstryck på att öka byggandet av nya
bostäder. För att möta det behovet måste beslutsgången i
byggprocessen göras effektivare och mer rättssäker. I
processen kan användningen av 3D-visualisering göra stor
skillnad. 3D-modeller kan visa detaljplanegränser och
planbestämmelser för aktuellt område och kan kombineras
med landskapsbild samt befintliga och tänkta byggnader. I
modellen kan användaren röra sig fritt, testa olika
projekteringsförslag och se hur resultatet blir från valfria vyer.
Från modellen kan även filmer och bilder tas fram, vilka
ytterligare kan bidra till att underlätta förståelsen av ett
projekt.
För att uppnå detta behöver en arbetsprocess för 3Dvisualisering tas fram, där 3D-modeller skapas med hjälp av
data som idag redan används vid framtagning av 2D-kartor.
Att utveckla konceptet virtuellt byggande är även ett av målen
för en effektivare byggprocess i Regional Digital Agenda för
Gotland.
3D-visualisering och BIM (Byggnadsinformationsmodeller)
används ofta i andra branscher, men inom Region Gotland
saknas kompetens och resurser för att applicera detta i
verksamheten. Projektet tillför det som krävs för att införa
detta vid Region Gotland.
När många intressenter ska samverka blir vikten av
visualisering extra stor. Exploatering ska vägas mot bevarande
och olika intressen ska komma till tals. 3D-modeller bidrar till
att säkerställa att nybyggnationerna harmoniserar med
omgivningen samt att få en säker och effektiv hantering
genom hela processen. Medborgardialogen ökar då 3Dmodellerna gör planeringen mer tillgänglig. Även i den
politiska beslutsgången underlättar 3D-visualisering för att
exempelvis förstå hur en byggnation kommer att förändra
stadsbilden.
* En arbetsprocess och organisation sätts upp som effektivt
kan generera 3D-modeller från geodata som redan finns.
* I ett samarbete med Uppsala Universitet/Campus Gotland
genomförs ytterligare utveckling och test av 3D-modeller.
* Användarnas behov har kartlagts under förstudieprojektet.
Fler användartester och avstämningar görs under projektets
gång och i takt med att tekniken utvecklas.
* En webbaserad tjänst sätts upp där företagare och
medborgare kan testa tjänsterna och lämna kommentarer.
* I projektet utvecklas samarbete och utbyte med andra
kommuner när det gäller arbetsprocesser, lagring och val av
arbetsverktyg.
* Ta fram en plan för förvaltning och uppdatering.
Effekter
* Förbättrad medborgardialog genom tydligare information.
* Ökade möjligheter för medborgare och företag att i ett tidigt
skede få en överblick över hur nya projekt kommer se ut i
verkligheten och hur dessa kan påverka omgivningarna.
* Underlätta för mindre byggfirmor och entreprenörer att göra
rätt i projekteringen.
* 3D-visualisering ger ett bättre beslutsunderlag vid samråd
och bygglovsansökningar, vilket bidrar till en bättre
stadsmiljö, minskade kostnader för inköp av konsulter,
tidsbesparing och förbättrar dialogen med allmänheten och
beslutsfattare.
* 3D-visualisering leder till ökad jämställdhet och bättre
medborgardialog eftersom det ökar möjligheterna för alla
grupper i samhället att förstå hur en förändring kommer se ut
och därför påverka sin kringmiljö i samband med
översiktsplan eller att detaljplaner tas fram.
* Effektiv och rättssäker politisk beslutsprocess

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
Webbaserad kartportal (Akt 4) 2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
1 450 000 Idag har företagare, medborgare och besökare svårt att hitta
och ta del av Region Gotlands kartinformation. Informationen
är ett viktigt planeringsunderlag, men när informationen både
finns analogt och i olika digitala format, samt att olika teman
presenteras i separata kartor, går informationen inte att
använda på ett kostnadseffektivt sätt.
Vid konvertering av geodata från analog lagring till digital
lagring har kunskapen i ordinarie verksamhet inte varit
tillräcklig. Detta har medfört att informationen idag lagras
olika hos respektive verksamhet och att metadata (information
om data) ofta saknas.
Målet är en samlad kartportal där företag, medborgare och
besökare kan hämta information vid exempelvis skolval,
ansökan om bygglov eller nyetablering av verksamheter.
Öppna data gör att informationen kan vidareförädlas av
företag och entreprenörer vilket bidrar till utökad service och
hållbar tillväxt.
Kartportalen är självklar ingång för alla som söker
samhällsinformation. Där presenterar förvaltningarna sin
information på ett lättillgängligt och enkelt sätt. När både
kunder och handläggare har tillgång till samma information
minskar riskerna för missförstånd. Kartportalen bidrar till
jämställdhet och likabehandling, där alla ges samma möjlighet
att ta del av informationen när och var de vill. Via webben kan
informationen läsas upp och även presenteras på olika språk.
Genom förstudien finns det idag en god bild av vilket behov
av information som användarna har. Behovet ändras dock
över tid och behöver uppdateras genom externa enkäter och
sammanställning av förfrågningar till kundtjänst. Även de
olika verksamheterna ska ta fram vilken information de anser
mest relevant att delge för respektive kundgrupp.
När en samlad bild finns över användarnas och
verksamheternas behov av geodata via kartportalen påbörjas
arbetet med att stötta verksamheterna i framtagandet och
strukturering av informationen.
Under förstudien har ett förslag till gränssnitt för en kartportal
tagits fram. Arbetet med denna fortsätter, så att den uppfyller
de krav som användarna har.
En gemensam geodatakatalog ska sättas upp och
informationen ska samlas i ett geodatasystem. I aktiviteten
ingår också arbete med öppna geodata, som utan avgift och
begränsningar kan användas och bidra till tillväxt hos
företagare och entreprenörer.
Effekter
* Karttjänsten ger företagare, medborgare och besökare
förenklad tillgång till relevant och aktuell information som är
lätt att förstå
* Öppna geodata bidrar till innovation, tillväxt, bättre
beslutsunderlag samt större miljö- och kulturhänsyn
* Ökad jämställdhet och möjligheter för alla grupper i
samhället att ta del av samhällsinformation
* Förbättrad extern och intern kommunikation
* Etablering av fler e-tjänster och applikationer hos företagare
och entreprenörer som använder sig av öppna data
* Besparingar och effektivisering genom att data som finns i
kartportalen kan användas vid exempelvis upphandlingar

Aktivitet
Förbättrad kvalitet på
fastighetsgränser (Akt 5)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
3 848 400 Fastighetsgränserna på Gotland har en lägesosäkerhet som
varierar kraftigt, från några centimeter till tiotals meter. När
en ny byggnad ska uppföras krävs att mätingenjörer åker ut till
aktuell fastighet och mäter in denna, för att få en korrekt och
kvalitetssäkrad fastighetsgräns. Detta orsakar extra kostnader
för företagen som vill bygga, längre handläggningstider i
ärendehanteringen och projektering kompliceras av att
kvalitetssäkrade fastighetsgränser inte finns att tillgå.
Eftersom inkomna ansökningar idag styr mätarbetet sker detta
utan plan och den prioritering som är nödvändig för en
effektivisering av byggbranschens processer. Att resurser och
utvecklingsplan saknas för kvalitetshöjning av
fastighetsgränser innebär minskad tillväxt och hållbarhet för
byggföretagen.
Förbättrad kvalitet på fastighetsgränser är en förutsättning för
att den digitalisering av detaljplaner som planeras ska kunna
resultera i en tillförlitlig produkt som kan användas vidare i
processen. Arbetet kommer utföras i form av ett
samverkansprojekt med Lantmäteriet, där Lantmäteriet åtar
sig att prioritera inkommande leveranser och stötta med
kompetens.
Fastighetsgränser är en viktig del av den geodata som
dagligen används av byggföretag, medborgare och
handläggare i samhällsbyggnadsprocessen på Gotland.
Fastighetsgränser har tillkommit under olika epoker och är
framtagna med olika metoder vilket gör att ett enhetligt sätt att
lagra dessa behöver införas.
Målet med aktiviteten är att alla fastighetsgränser inom
detaljplanelagda områden ska ha en låg lägesosäkerhet, med
några centimeters medelfel i plan. Detta ger byggbranschen
tillväxt, gör byggprojekteringen mer hållbar, ger en
effektivare samhällsbyggnadsprocess och större rättssäkerhet i
de beslut som tas.
Flera samarbeten för detta projekt finns redan upprättade:
* Lantmäteriets användargrupp fastighet, där bred kompetens
finns samlad och är tillgänglig för metod- och
resultatdiskussioner.
* Österåkers kommun, vilka under lång tid har arbetat
metodiskt med kvalitetshöjning av fastighetsgränser och har
mycket erfarenhet att dela med sig av.
* Yrkesutbildningar för kart- och mättekniker kommer bidra
till arbetet genom att inom förlägga sina praktikperioder till
Gotland och genomföra en del av de inmätningar som krävs.
Målet uppnås genom att på ett strukturerat sätt
kvalitetskontrollera alla fastighetsgränser inom de
detaljplanelagda områden som finns på Gotland och höja
kvalitén, genom tolkning av förrättningsakter, inmätningar i
fält och beräkningar.
* Prioritering av områden där kvalitén ska förbättras
* Aktuella områden rekognosceras för att optimera inmätning
och transformation.
* Inmätning av utvalda gränspunkter
* Kvalitetshöjda koordinater levereras löpande till
Lantmäteriet och kan därmed utgöra underlag för
digitaliseringen av detaljplaner
Effekter
* Kostnadsbesparing för de som bygger eftersom
fastighetsgränser inte längre behöver mätas i fält
* Möjlighet att genomföra en digitalisering av detaljplaner
med korrekta fastighetsgränser som underlag vilket ger en
användbar och rättssäker slutprodukt
* Mer jämställd handläggning eftersom de som bygger kan ta
del av informationen via webben och inte behöver passa
kundtjänstens tider
* Likabehandling inför lagen eftersom det inte blir
personberoende hur och när handläggningen utförs
* Hållbar samhällsbyggnadsprocess genom effektivisering
* Minskad miljöpåverkan tack vare färre utskrifter och resor
ut i fält minskar då man kan producera nybyggnadskartor på
kontoret eftersom fastighetsgränserna är kvalitetssäkrade och

digitala
* Nya digitala kartprodukter som ersätter äldre mer
tidskrävande varianter
* Snabbare bygglovsbeslut
Aktivitet
E-tjänsteplattform (Akt 6)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
735 000 Utveckling av e-plattformen är ett viktigt steg för att skapa en
mer hållbar process. Det bidrar till att öka effektiviteten hos
kunderna, som genom guidade tjänster enklare kan skicka in
en komplett ansökan. När kunderna inte behöver passa
telefontider för kundtjänst eller besöka mottagningstider hos
handläggare blir hela ansökningsförfarandet mer jämställt. Etjänsteplattformen ger lika möjlighet för fler
medborgargrupper att ta del av informationen och använda
tjänsterna där de befinner sig, vilket bidrar till ickediskriminering.
Idag upplever företag och privatpersoner att etjänsteplattformen inte fullt ut fyller deras behov. För att
företagen ska få önskad tillväxt av sin verksamhet behöver
plattformen utvecklas för att möta behoven. Under förstudien
har enkäter kartlagt användarnas behov. De områden som
framkom och som projektet kommer fokusera på är:
* Utveckla ett gränssnitt till "Mina sidor", där kunden själv
kan gå in och följa sina pågående ärenden.
* Integrera bakomliggande verksamhetssystem mot etjänsteplattformen, för att kunna presentera korrekt och
uppdaterad information till användarna.
* Integrera en mobilanpassad karta, så kunderna enkelt kan
fylla i ansökan och bifoga de kartunderlag som krävs.
* Skapa en betaltjänst som ger kunden möjlighet att betala sitt
ärende online.
I aktiviteten ingår att tillsammans med företag och andra
kommuner utreda och prioritera utvecklingen, samt att ta fram
kravspecifikation och beställa funktion hos leverantör av etjänsteplattformen, se över kopplingar och integration till
befintliga verksamhetssystem. Målet är att företag, boende
och besökare ska välja e-tjänster som första val för
anmälningar och ansökningar till Region Gotland.
* Informationsträffar i seminarieform, 4 st
* Workshops med användarfall, 4 st
* Delta på användarkonferens för e-tjänsteplattform, 2 st
* Webbmöten med samarbetskommuner, 6 st
Effekter
* Ökad tillgänglighet för att söka olika kommunala tjänster,
vilket bidrar till ökad jämställdhet
* Hållbarhet vid färre antal handlingar som kunden behöver ta
fram, vilket även bidrar till mer lika förutsättningar för alla
som söker
* Ökad rättssäkerhet när hanteringen av pappershandlingar
minskar, vilket även sparar på miljön och leder till hållbar
utveckling
* Effektiviseringen för kunderna som på kortare tid kan ha
alla nödvändiga handlingar för sitt ärende
* Förenklad dialog genom handläggningen när handlingar
skickas digitalt och i rätt format
* Kortare handläggningstider när andelen felaktiga handlingar
minskar och kartbilagor är korrekta vad gäller skala och typ
* Antalet frågor till kundtjänst gällande ärendestatus har
minskat

Aktivitet
Mina meddelanden (Akt 7)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2018-12-31

Kostnad
Beskrivning
422 000 Under förstudien framkom att företag och privatpersoner
upplever att väntetider vid handläggning av ärenden är för
långa. I en digital samhällsbyggnadsprocess behöver
handläggningstider och administration ses över. En del i detta
är att minska andelen brev som skickas.
Idag skickas beslut och informationsdokument med posten.
Detta ger långa ledtider på grund av postgång, felaktiga
adressuppgifter och borttappad/returnerad post.
I de fall den sökande ska kontaktas kan en hel del
kommunikation ske per e-post, dock inte beslut eller liknande
eftersom all signering idag måste göras analogt. I
ansökningsförfarandet för exempelvis bygglov kontaktas även
ofta andra än den sökande, det kan exempelvis vara grannar
som ska informeras. Denna kontakt kan idag endast göras per
post, då e-postadresser inte finns att tillgå. Här fyller
myndighetsbrevlådan en god funktion. Med utskick digitalt
kan mottagaren kontaktas och läsa meddelandet oavsett var
man befinner sig.
Region Gotland ska ansluta sig till Skatteverkets Mina
meddelanden. I ett införandeskede ska integration mellan den
digitala brevlådan och verksamhetssystemen testas. Här vill
projektet gå in som pilot för övergången i det nya systemet, så
att samhällsinformationen är rätt förberedd, klar för införande
och enkelt kan distribuera i digitala utskick.
Med en digital brevlåda sparas tid genom att utskicket når
mottagaren direkt, till skillnad mot postgång som tar 1-3
arbetsdagar. Det digitala meddelandet öppnar också för en
lösning där kunden snabbare kan återkoppla och en dialog i
ärendet kan enkelt föras. Tjänsten innebär en minskad
miljöbelastning och bidrar till en hållbar utveckling. Dagens
posthantering med pappersutskrifter, kuvert och transporter
med bil, flyg och tåg försvinner helt med en digital hantering.
Tjänsten är något kunderna efterfrågar och en förutsättning för
att gå mot en hållbar samhällsutveckling. Antalet användare
av "Mina meddelanden" ökar hela tiden och idag är cirka 1,5
miljon svenskar anslutna.
Eftersom alla medborgare och företag inte är anslutna kommer
pappersutskick ske under en övergångsperiod, men då som
komplement. Det digitala ska vara förstahandsvalet. Under
projektets gång kommer allt fler ansluta sig och behovet av
pappersutskick minskar.
* Anpassa brev och mallar för digital signering och
distribution
* Samarbetspartners, erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring
* Utbildning, arbetssätt och rutiner
* Informera boende och företag på Gotland om fördelarna
med att ansluta sig till Mina meddelanden.
* Genomföra informationskampanjer
Effekter
* Ökad Nöjd Kund Index (NKI) när kundernas kontakt med
Regionen förenklas
* Digitala kanaler ökar jämställdhet och likabehandling
* Hållbar utveckling och miljövinster
* Effektivisering både för kunderna och regionen när
medelhandläggningstiden för ett ärende kortas
* Kostnaderna för pappersutskrift och porto minskar

Aktivitet
E-arkivering (Akt 8)

Startdatum Slutdatum
2018-01-01 2020-12-31

Kostnad
Beskrivning
201 600 I en digital samhällsbyggnadsprocess är införandet av ett earkiv en förutsättning för en hållbar och effektiv
ärendehantering. Att ge kunderna digital åtkomst till äldre
handlingar och beslut möjliggör den tillgänglighet och
transparens som kunderna efterfrågar och Region Gotland
eftersträvar.
Region Gotland har idag inget e-arkiv. Ett arbete pågår för att
införa ett e-arkiv, vilket inväntar det förnyade ramavtal som
SKL upphandlar. Ramavtalet ska erbjuda ett gemensamt
arbetssätt och ett förenklat avropsförfarande för kommuner,
landsting och regioner att själv kunna införa, förvalta och
utveckla ett e-arkiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
använda det e-arkiv som Region Gotland inför.
Målet är att tillhandahålla data och testa e-arkivering med de
digitala data som projektet tar fram. Handlingar i både
pappersformat och inskannat format måste förberedas för earkivering och beslut ska tas kring exempelvis vilken
information som ska lagras och hur den digitala hanteringen
ska göras. På så vis blir projektet pilot för e-arkivet och
arkiveringen underlättas när e-arkivet väl finns på plats.
Aktiviteten ska
* Tillhandahålla data för tester
* Införa den information som e-arkivet kräver
* Förbereda data för e-arkivering
Effekter
* Transparens, tillgänglighet och effektivisering
* Snabbare handläggning
* Minskar sårbarheten vid exempelvis brand
* Positiv miljöpåverkan utan pappersutskrifter och
utrymmeskrävande analog lagring
* Mer jämställd hantering av ärenden och lika möjlighet att ta
del av informationen
* Enklare för medborgare och företag att ta del av äldre
handlingar

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
får stöd

Kommentarer till
indikatorerna
Region Gotland

1 organisationer

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

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2018
4 517 400

2019
4 235 400

2020
3 905 400

2021
371 400

- Projektledare

540 000

540 000

540 000

180 000

- Biträdande
projektledare

192 000

192 000

192 000

120 000

- Jurist

39 600

39 600

39 600

20 000

- Ekonom

50 400

50 400

50 400

25 000

- Kommunikatör

79 200

79 200

79 200

26 400

- Planarkitekt
Akt 1

210 000

210 000

0

0

- Planarkitekt
Akt 1

0

42 000

0

0

- KartIngenjör
Akt 1

0

42 000

0

0

- GIS ingenjör
Akt 1

0

36 000

0

0

- GIS ingenjör
Akt 2

360 000

360 000

360 000

0

- Planingenjör
Akt 2

420 000

420 000

420 000

0

- Planarkitekt
Akt 2

420 000

420 000

420 000

0

- GIS ingenjör
Akt 3

90 000

90 000

90 000

0

- Kartingenjör
Akt 3

105 000

105 000

105 000

0

- Gisingenjör
Akt 4

288 000

288 000

288 000

0

- Kartingenjör
Akt 4

210 000

210 000

210 000

0

- Ansv
mätingenjör Akt
5

210 000

210 000

210 000

0

Mätningsingenjö
r Akt 5

288 000

288 000

288 000

0

Mätningsingenjö
r Akt 5

288 000

288 000

288 000

0

Totaler
13 029 600

- Etjänstbyggare
Akt 6

180 000

180 000

180 000

0

- IT-Arkitekt
Akt 6

36 000

36 000

36 000

0

Bygglovsarkitekt
Akt 6

42 000

42 000

42 000

0

- Verksamhets
utv Akt 7

180 000

0

0

0

- IT-Arkitekt
Akt 7

180 000

0

0

0

Bygglovsarkitekt
Akt 7

42 000

0

0

0

- Arkiv ansv Akt
8

67 200

67 200

67 200

0

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

254 049

258 049

206 049

116 049

- Utvärdering

116 049

116 049

116 049

116 049

- Databaskonsult
Akt 1

0

40 000

0

0

Utbildningskons
ult Akt 1

0

12 000

0

0

- Konsult
kartportal Akt 4

28 000

0

0

0

Utvecklingskost
nad till levrantör,
Akt 6

40 000

40 000

40 000

0

- Konsultarvode
intergration Akt
6

50 000

50 000

50 000

0

- Konsultarvode
implementation
Akt 7

20 000

0

0

0

168 500

95 000

60 000

0

0

20 000

0

0

- Studieresa dig.
detaljplan Akt 2

15 000

15 000

0

0

- Workshop
företagarna Akt
2

5 000

0

0

0

- Studieresa
Göteborgsstad
Akt 3

9 000

0

0

0

- Workshop
företagarna Akt
4

5 000

0

0

0

- Studieresa
kvalitetshöjning
fast.Gr Akt 5

13 500

0

0

0

- Mätutbildning
projektarbete /
Utbyte Akt 5

60 000

60 000

60 000

0

6 000

0

0

0

Resor och logi
- Workshop
storymap Akt 1

- Konferens
digitalisering
Akt 6

834 196

323 500

Användarträffar
etjänsteplattform

15 000

0

0

0

- Konferens
smarta städer
Övergripande

40 000

0

0

0

Investeringar
materiel och
externa lokaler

456 800

456 800

456 800

20 000

- Leasing
mätinstrument (
20% restvärde)
Akt 5

292 800

292 800

292 800

0

- Leasing mätbil
Akt 5

144 000

144 000

144 000

0

Kommunikations
medel

20 000

20 000

20 000

20 000

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

2 894 839

2 714 128

2 502 657

237 999

8 349 623

- Löne bi

1 928 026

1 807 668

1 666 824

158 513

966 813

906 460

835 833

79 486

Enhetskostnad

0

0

0

0

0

Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

0

0

0

0

0

8 291 588

7 759 377

7 130 906

745 448

23 927 319

Offentligt bidrag
i annat än pengar

191 400

389 400

389 400

0

970 200

Privat bidrag i
annat än pengar

457 958

457 958

457 958

2 640

1 376 514

Summa, bidrag
i annat än
pengar

649 358

847 358

847 358

2 640

2 346 714

8 940 946

8 606 735

7 978 264

748 088

26 274 033

Investeringar i
portföljbolag

- Schablon 15 %

Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
kostnader

1 390 400

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering

2018
3 821 115

2019
3 456 010

2020
3 141 774

2021
371 404

- Region
Gotland

3 821 115

3 456 010

3 141 774

371 404

Privat
kontantfinansi
ering

0

0

0

0

0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

3 821 115

3 456 010

3 141 774

371 404

10 790 303

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

191 400

389 400

389 400

0

970 200

Länsstyrelsen

33 000

33 000

33 000

0

1:1 medel

Totaler
10 790 303

- Uppsala
Universitet

33 000

231 000

231 000

0

Wisbygymnas
iet

125 400

125 400

125 400

0

Privat bidrag i
annat än
pengar

457 958

457 958

457 958

2 640

- Gotlands
Byggmästaref
örening

35 970

35 970

35 970

2 640

Plushögskolan

153 450

153 450

153 450

0

- Kartotek

268 538

268 538

268 538

0

Summa,
bidrag i annat
än pengar

649 358

847 358

847 358

2 640

2 346 714

Summa,
medfinansieri
ng

4 470 473

4 303 368

3 989 132

374 044

13 137 017

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

4 470 473

4 303 367

3 989 132

374 044

13 137 016

53,92 %

55,46 %

55,94 %

50,18 %

54,9 %

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)

44,88 %

44,68 %

44,26 %

49,65 %

41,07 %

Andel privat
finansiering

5,12 %

5,32 %

5,74 %

0,35 %

0%

8 940 946

8 606 735

7 978 264

748 088

26 274 033

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

Total
finansiering
Sökt belopp

13 137 016

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

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?
Om ja, belopp
Om ja, motivering
9.6 Kommentar till budget

Nej

1 376 514

10. Bilagor
Rad

Bilagans namn
1 Delegationsordning Regionstyrelsen Region Gotland C04.pdf
2 Lantmäteriet - Samverkan fastighetsgränser.docx
3 Riskanalys.xlsx
4 Medfinansieringsintyg Länsstyrelsen Gotland.pdf
5 Medfinansieringsintyg Gotlands Byggmästareförening.pdf
6 Medfinansieringsintyg Uppsala universitet Campus Gotland.pdf
7 Medfinansieringsintyg Wisbygymnasiet.pdf
8 Medfinansiering Kartotek.pdf
9 Medfinansiering Plushögskolan.pdf
10 Beräkningsunderlag medfinansiering.pdf
11 Preliminär upphandlingsplan.xlsx
12 Medfinansiering Region Gotland.pdf

Signatur
Saknas

Beskrivning/Kommentar

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/727
13 september 2017

Annette Glover/Mats Jansson

Regionstyrelsen

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder, till project ”Baltic Wings - Nature tourism for
sustainable rural economic development”
Förslag till beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar projektet Baltic Wings – nature tourism for sustainable
rural economic development med 25,00 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 860 000 kronor, varav 416 898 kronor ur 2018 års anslag, 291
748 kronor ur 2019 års anslag och 151 354 kronor ur 2020 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder, under förutsättning att projektet erhåller finansiering ur
Central Baltic-programmet.
Beslutet avser perioden 2018-01-01 till 2020-12-31

Sammanfattning

.
Turism är en starkt växande näring globalt och den upplevelseinriktade
naturturismen är den andel som ofta uppges öka mest. På Gotland finns mycket goda
förutsättningar för att utveckla naturturism för såväl nationella som internationella
målgrupper. Naturen är speciell och artrik. Idag saknas samordnad och utförlig
information om Östersjöregionens höga natur- och skönhetsvärden. Hela området
har därför en stor potential för att locka nya besökare, eller förlänga besök som redan
planeras. Marknadsföring av området krävs därför, samtidigt som besöken måste bli
innehållsrika och av hög kvalitet.
Idag saknas infrastruktur så som gömslen, fågeltorn med mer på många bra
fågellokaler i området. För att utveckla fågel-/naturturismen inom centrala
Östersjöområdet behövs såväl investeringar i infrastruktur, information, utbildning
av guider och entreprenörer som omfattande marknadsföring. Centralt är att kunna
garantera hög och jämn kvalitet till besökare för att kunna erbjuda paketresor runt
om i området för hårt nischade/krävande turister.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
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RS 2017/727

Syfte

Projektet övergripande syfte är att utveckla attraktiva besöksmål för att öka antalet
naturintresserade besökare i centrala Östersjöområdet inklusive Gotland, för att
skapa nya långsiktigt hållbara inkomstmöjligheter. Projektet ska öka kompetensen
inom besöksnäringen, främst med inriktning på fågelskådning. Nya produkter ska
utvecklas i samarbete mellan projektets partners, men också lokalt på Gotland i
samverkan med besöksnäringen och enskilda företagare. Lokala nätverk ska byggas
upp för att öka kunskaperna om naturturism, fågelskådning och målgruppens behov.
Mål

•
•

•

Målet är att skapa lokal/regional förståelse och kunskap om naturturismens
potential på Gotland och utveckla och ta tillvara denna.
Målet är också
o att hos lokala entreprenörer inom besöksnäringen öka kunskaperna
om fågelskådarnas speciella krav och önskemål,
o att utveckla nya reseupplevelser med fåglar som tema inom det
centrala Östersjöområdet tillsammans med projektets partners,
o att locka internationell natur- och fågelskådningsturism till
Östersjöområdet och Gotland ,
o att utbilda kvalificerade fågelguider och naturguider på Gotland,
Ett långsiktigt mål är att Gotland ska ha en ledande roll för att utveckla
svensk naturturism genom entreprenörskap och samarbete mellan aktörer på
landsbygden.

Målgrupp

Målgrupp är internationella fågelskådare, entreprenörer/researrangörer, journalister,
kryssningsturister, svenska fågelskådare, m. fl.
Horisontella perspektiv
Folkhälsa

Under senare år har forskningen om naturens funktion för hälsa, inklusive
rehabilitering inom sjukvården, och inlärning ökat starkt i såväl Sverige som andra
länder. Att vistelse i naturen gynnar folkhälsan genom fysisk aktivitet, frisk luft etc är
väl känt, men naturens läkande kraft på de som drabbats av utmattningssyndrom,
depressioner och koncentrationssvårigheter undersöks nu närmare världen över.
Projektet syftar till att få ut fler människor i naturen, såväl redan aktiva fågelskådare
som naturintresserade.
Integration

Förhoppningen är att projektet kan skapa samarbete med nätverk för nyanlända så
att informationsverksamheten om fågellivet och naturen på Gotland blir tillgänglig
för alla och nyttjandegraden avseende utställningar/info points ökar. De naturkartor
och annat informationsmaterial som produceras kommer delvis vara översatt till flera
andra språk och guidade turer i naturen kan ske med de inom projektet utbildade
guiderna.
Miljö / ekologisk hållbarhet

Kunskaper om och engagemang för naturen är en förutsättning för att utveckla ett
hållbart samhälle.
Projektet kommer att sträva efter största möjliga miljöanpassning såväl vad gäller den
egna verksamheten som den verksamhet som utvecklas utifrån och stärks av
projektet, dvs naturresor, guidningar, förläggningar och mat. Ekoturismföreningen är
partner i projektet och har kriterier för hållbar turism och dessa kommer att följas
under projektet.
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Projektorganisation

Föreningen Närsholmen och Länsstyrelsen på Gotland är projektets gotländska
partners. Lead partner i Baltic Wings är Stockholms Ornitologiska Förening, StOF,
en regionalavdelning av Bird Life/Sveriges Ornitologiska Förening. Övriga partners
är Dabas Tures i Lettland, ett företag som erbjuder fågelskådningsresor. Dabas
aizsardzības pārvalde (Kurzeme Regional Administration), deltar också för att
utveckla informationen och infrastrukturen på Kolkahalvön.
Från Åland deltar Kökars kommun och Ålands fågelskyddsförening som bidrar med
expertkunskaper om fågellivet på och fågelsträcket på Åland samt kvalificerade
guidekunskaper. Associerade partners är Skärgårdsstiftelsen, Ekoturismföreningen
och Moonsund Eco OÜ, ett litet reseföretag på Dagö i Estland med speciell
inriktning på fågelturism.
Genomförande

Projektet kommer att anordna studieresor till områden och anläggningar av hög
kvalitet. Efter analys av upplägg mm görs investeringar runt om i partnerländerna så
som vindskydd, gömslen, utställningar samt inventering av fågellivet och
informationsmaterial. För att kunna erbjuda guidning av hög kvalitet kommer
gemensamma utbildningar för fågelguider att anordnas.
Parallellt med kunskapsuppbyggande och fysisk utveckling av en rad fågellokaler
kommer utveckling av nya turismprodukter att ske. Paketresor byggs upp utifrån
olika teman (rovfåglar, ugglor eller vadare, fågelfotografering osv). Marknadsföring
kommer att ske genom annonser i internationell och svensk fackpress, en
marknadsföringsfilm om fåglar och natur i samtliga partnerområden, genom
marknadsföringsresa för resejournalister och resesäljare och på fackmässor.
En satsning på information och annan fågelskådningsinfrastruktur behövs för såväl
nationell som internationell turism. Kompetensutveckling hos berörda entreprenörer
är också viktigt: både för att kunna anpassa verksamheten efter målgruppernas behov
och för att kunna bistå med information om intressanta besöksmål.
En speciell satsning för att få ett nav för fågelinformation på Gotland kommer att
skapas på Närsholmen. Denna ambition har länge funnits i bygden och en utställning
kommer byggas upp i fyrträdgården. Avancerade gömslen speciellt för fotografering
kommer att byggas i När-Lau-området. På ytterligare ca tio platser kommer
infoutställningar om fågellivet att placeras och på ytterligare ett tiotal kommer enklare
informationsskyltar om Gotlands och Östersjöregionens fåglar sättas upp.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2018-01-01—2020-12-31
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster
Investeringar
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
Central Baltic-programmet
Summa finansiering

2020
2018
2019
Totalt
243
033
311 493
311 493
866 019
249
500
1 081 000
420 200
1 750 700
36 000
158 000
245 000
439 000
76 881
117 100
190 300
384 281
1 667 593

1 166 993

605 414 3 440 000

416 898
1 250 695
1 667 593

291 748
875 245
1 166 993

151 354
860 000
454 060 2 580 000
605 414 3 440 000
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/727

Särskilda villkor

Projektstödet gäller endast om medfinansiering från Central Baltic erhålles.
Bedömning

Projektet Baltic Wings – nature tourism for sustainable rural economic development ligger i linje
med Tillväxtprogrammets insatsområde ”Att tillgängliggöra och nyttja natur- och
kulturarvsresurser på ett hållbart sätt för affärsutveckling och tillväxt i
besöksnäringen.”
Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 20162020, där utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål är ett viktigt mål.
Beslutsunderlag

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder inkommen 2017-08-11, projekt
”Baltic Wings - Nature tourism for sustainable rural economic development”.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Föreningen Närsholmen
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Ånr

2017 -08-1 4

Region

Gotland

REGION GOTLAND

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Baltic Wings - nature tourism for sustainable rural economic development
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Föreningen Närsholmen

802476-2836

Postadress

Postnummer och ortnamn

c/o A Hörnsten, När Hallbjänne 690

62348 STÅNGA

Församling/socken

Telefon och telefax

När

0704-947566

Arbetsställenummer (CFAR)

e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

agnetahornsten@telia.com

Bg 5038-9816, Swedb 8480-6 944 626 137-3

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

D Ja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
projektets verksamhet.

X Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

860 000 kr (=25% medfinansiering)

X Ja, positivt besked i Steg 1
fjNej

Projektorganisation
Projektledare
Karin Åström

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi
Agneta Hörnsten

Telefon och telefax
073-58400 17

Telefon och telefax

e-post
karin.astrom@miljoinformation.se

e-post

0704-947566
agnetahornsten@telia.com

Sökandens bank
Bankens namn
Swedbank och När Sparbank

Anders Ahlin respektive Anders Lyander

Postadress
Storgatan 57 resp När

Postnummer och ortnamn
62350Hemse resp 623 48 Stånga

Telefon
0498-40 45 00

Kontaktperson

Telefax
0498-48 04 21

e-post
info@narssparbank.se

Sökandens revisor
Evas Företagsservice
Eva Henriksson
(efter projektstart: Sudrets redovisningsbyrå)
Postadress
När Hägdarve 403
Telefon
070-304 1560

Telefax

Kontaktperson
Eva Henriksson 070-304 15 60
(Solveig Björkman Sudrets)
Postnummer och ortnamn
623 48 Stånga
e-post
heve@telia.com
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Bakgrundsbeskrivning:

Turism är en starkt växande näring globalt och den upplevelseinriktade naturturismen är den andel som ofta
uppges öka mest. Det centrala Östersjöområdet har en rik och varierad natur som tillsammans med områdets
relativa orördhet skulle kunna locka mänger av naturintresserade turister. Idag saknas dock samordnad och
utförlig information om Östersjöregionens höga natur- och skönhetsvärden. Hela området har därför en stor
potential för att locka nya besökare. Eller förlänga besöken som redan planeras. Marknadsföring av området
krävs därför, samtidigt som besöken måste bli innehållsrika och av hög kvalitet. Idag saknas infrastruktur så som
gömslen, fågeltorn med mer på många bra fågellokaler i området. Information om naturen och fågellivet saknas i
stort sett överallt utanför naturreservat och nationalparker, l de flesta länder är även tillgången på kvalificerade
guider för internationella fågelskådare eller andra specialintresserade naturturister starkt begränsad.
På Gotland finns mycket goda förutsättningar för att utveckla naturturism för såväl
nationella som internationella målgrupper. Naturen är speciell och artrik, landskapet slående vackert. Ön är
glesbefolkad, men inte övergiven, vilket är lockande för naturintresserade från länder som Storbritannien, USA,
Tyskland och Nederländerna. Gotland har liknande förutsättningar för intressant fågelskådning som vår grannö
Öland, men bara en bråkdel (nära noll) av dess besökande fågelskådare. På södra Öland är boenden ofta slutsålt
över ett halvår i förväg under skådningen vår och höst, tusentals fågelskådare besöker ön och stannar många
nätter. Att Gotland skulle väljas som alternativ av många fågelskådare, som upplever att Öland blivit alltför
trångt, om boende och information fanns är mycket sannolikt, se rapport från studieresa på södra Öland inom
Birding Baltic (tidigare insänt till RG). Men på Gotland saknas information och mycket av det som finns är
föråldrat. Exempelvis finns ingen information om fågelliv/fågelsträcket ens vid Hoburgen, en av landets främsta
fågellokaler där t o m ringmärkning bedrivs sedan decennier. Det samma gäller andra bra fågellokaler och platser
där besökare skulle tänkas önska information om Gotlands natur, l När har det länge bedrivits ett arbete med att
skapa ett Fågelinformationscentrum på Närsholmen, i över 10 år har lokalt engagemang drivit på för att få
tillgång till fyrområdet för att bedriva publik verksamhet som kan stärka bygden. Med stöd från Leader tog
föreningen under hösten 2014 fram en förstudie som beskriver området och potentiell verksamhet.
Behovet av att förlänga turistsäsongen är välkänt på ön och just naturturism - ffa med fåglar i
fokus - har potential till just detta. Fågelskådningen som hobby lockar allt fler - intresset avspeglar sig t o m i
TV-program på bästa sändningstid - och bedrivs som mest intensivt under just den tid, vår och höst, som många
aktörer inom besöksnäringen önskar fler besökande. Fågelskådare, framför allt från andra länder, är vana att
betala för sina naturupplevelser, guidning och föredrar att röra sig och bo på landsbygden. Dock önskar många
av dem, främst internationella besökare, övernattning och matupplevelser av hög standard.
På Gotlands landsbygd finns ett behov av diversifiering av inkomstmöjligheterna. Det småskaliga jordbruket,
som genom de betande djuren skapar det karaktäristiska landskapet med de höga naturvärdena som lockar
besökare och inflyttande, har dålig lönsamhet och behöver kompletterande inkomstkällor. Att utveckla
naturturism i samverkan med de som kan erbjuda kost och logi på landsbygden, men också de som producerar
livsmedel och hantverk lokalt, kan bidra till viktig utveckling av landsbygden. Kunskaper om målgruppen
fågelskådare och naturturister och dess speciella krav saknas dock hos de flesta aktörer.
Den nya kryssningskajen i Visby medför stora utmaningar men också möjligheter för naturturism. Inom
projektet kommer turförslag tas fram för denna målgrupp, men såväl information ute i fält som professionell
guidning måste anpassas för den speciella målgruppen. Den stora kunskap som finns ffa inom Gotlands Förenade
Besöksnäring om målgruppens specifika krav måste spridas till de som är aktiva inom naturturismsektorn för att
även stärka Gotlands position som kryssningsdestination.
Föreningen Närsholmen ansökte om stöd för ett snarlikt projekt, Birding Baltic, hos Central Baltic Programme
i föregående omgång och fick stöd i första omgången i mycket hård konkurrens. Inför steg 2 beslöt Region
Gotland att medfmansiera projektet med erforderliga 25 procent. Föreningen hade under ansökningstiden ett
starkt stöd från Svenska Institutet som bidrog med såddfinansiering för att kunna utveckla projektet med partners
runt Östersjön. Dock fick föreningen avslag i steg 2 av organisatoriska skäl. Baltic Wings är en utveckling av
Birding Baltic med de förändringar som angavs som nödvändiga vid avslaget i steg 2 av tidigare ansökan. En ny
Lead Partner finns i BW, detta underlättar arbetet på Gotland främst genom minskat administrativt arbete. En
förändring i BW är även att projektet denna gång kommer omfatta hela Gotland. En central, utökad
informationsplats - en fågelskådningsnod - skapas även nu på Närsholmen och lång rad informationsplatser med
utställningar byggs upp runt om på hela Gotland. Naturkartor som täcker hela ön ska produceras och finnas lätt
tillgängliga för besökare på en lång rad platser. Rättigheter till skyltoriginal mm kommer vara friköpta för att så
många aktörer som möjligt runt om på ön ska kunna skapa egna miniutställningar.
Baltic Wings har fått positivt besked om finansiering av Central Baltic Programme i Steg l, med en
projektbudget om totalt ca 17 miljoner kronor för sju partners och tre associerade partners i fyra länder.
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Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)

Projektet övergripande syfte är att utveckla attraktiva besöksmål baserade på områdets natur för att öka antalet
naturintresserade besökare i centrala Östersjöområdet inklusive Gotland för att skapa nya långsiktigt hållbara
inkomstmöjligheter. Projektet ska bidra med viktiga investeringar och öka kompetensen inom besöksnäringen för
att skapa en jämn och hög kvalitet hos naturturismprodukter, främst med inriktning på fågelskådning. Lokala
myndigheter och intresseorganisationer sammanförs i arbetet med myndigheter med ideella föreningar och
företag för gemensam och långsiktig utveckling av naturturism med fågelinriktning. Nya produkter ska utvecklas
i samarbete mellan projektets parters, men också lokalt på Gotland i samverkan med besöksnäringen och
enskilda företagare. Lokala nätverk ska byggas upp för att öka kunskaperna om naturturism, fågelskådning och
målgruppens behov. Metoder och kanaler för marknadsföring av produkterna, inklusive de som omfattar Gotland
specifikt, kommer att utvecklas och stärka framtida arbete med naturturism på Gotland.
Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)
Baltic Wings mål är:
* att öka antalet naturturister, främst fågelskådare, i centrala Östersjö-området
* att visa hur fågellivet - främst flytt under vår och höst - binder nationerna runt Östersjön samman med
gemensamma intressen för naturvård som att bevara strandängar, våtmarker mm
* kunna marknadsföra området som natur- och fågelskådardestination på den internationella marknaden, där
enskilda länder inte kan erbjuda tillräckligt lockande resor för de specialintresserade, vilket dock kan göras med
kompletterande resmål i våra partnerländer
* att öka kompetensen om målgruppen och dess specifika behov och krav hos besöksnäringens aktörer
* att göra nödvändiga investeringar i fågelskådarinfrastruktur (gömslen, plattformar, P-platser, toaletter)
* att ta fram och presentera lättillgänglig information om natur och fågelliv i Östersjöområdet
* att lyfta fram
* att utveckla fågelresor till alla eller några partnerländer för att tillsammans kunna erbjuda lockande resor för
kvalificerade gäster med höga krav på fågelskådning, guidning, boende etc
* att stärka landsbygden genom att skapa nya inkomstmöjligheter och arbetstillfällen
* att öka kunskapen om naturvärden knutna till kulturlandskapet och kopplingen mellan småskaligt jordbruk och
höga natur- och skönhetsvärden samt skapa engagemang för natur och miljö
Målen för Gotland är:
* att skapa lokal/regional förståelse och kunskap om naturturismens potential på Gotland och utveckla och ta
tillvara denna
* att hos lokala entreprenörer inom besöksnäringen öka kunskaperna om fågelskådarnas speciella krav och
önskemål - såväl hos nationella som internationella fågelturister - för att kunna erbjuda upplevelser av hög och
jämna kvalitet
* att utveckla nya reseupplevelser med fåglar som tema inom det centrala Östersjöområdet tillsammans med
partners från Stockholms skärgård, Åland, Lettland och Estland.
* att locka internationell natur- och fågelskådningsturism till Östersjöområdet och Gotland genom internationell
marknadsföring
* att utveckla naturturismen i linje med de krav och specifikationer som utvecklats i landet inom
Ekoturismföreningen, en associerad partner i Baltic Wings
* att utbilda kvalificerade fågelguider och naturguider på Gotland som i existerande och/eller nyskapade företag
kan erbjuda guidade turer på Gotland av hög kvalitet även långt efter att Baltic Wings avslutats
* att locka inhemska fågelskådare till Gotland, huvudsakligen i konkurrens med Öland som i allt större
utsträckning har överskott på skådare och underskott på boende
* att i samverkan med gotländska besöksnäringen och Region Gotlands eget arbete med att utveckla naturturism
kunna erbjuda kunskap, erfarenheter och nätverk som kan stärka naturturismen på ön långsiktigt
* att efter projektets slut kunna erbjuda olika dagsturer för att uppleva den gotländska naturen, inkl fågellivet, till
kryssningsturister
* att Gotland ska ha en ledande roll för att utveckla svensk naturturism genom långsiktigt hållbara och lönsamma
entreprenörskap och samarbete mellan aktörer på landsbygden
Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)

* internationella fågelturister som önskar uppleva fågellivet i Östersjöområdet genom specialiserade paketresor.
Observera att just fågelskådare är mest benägna att betala för kvalificerad guidning och paketresor som erbjuder
specifika arter (betalningsviljan/-kulturen finns inte på motsvarande sätt hos t ex botanister)
* entreprenörer/researrangörer inom naturturism som kan, eller vill kunna, erbjuda fågelskådarresor av hög
kvalitet för såväl internationell som svenska fågelturister
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* etablerade och nya företag inom besöksnäringen, men också de som vill skapa nya boendeanläggningar etc på
landsbygden, som önskar en längre säsong (även enskilda lantbrukare som kan hyra ut boende så som på Öland)
* journalister med specialinriktning på natur och fågelliv och generell turistmedia (ex tidningen Turist som redan
skrivit 7 sidor om planerna)
* kryssningsturister som vill återvända till Gotland och uppleva den speciella naturen och stillheten med hjälp av
guider och i paketresor
* svenska fågelskådare och andra naturintresserade
* skickliga fågelskådare som vill utbilda sig till professionella fågelguider med kompetens att guida
internationella fågelskådare
* arrangörer av aktiviteter för kryssningsturister, eventföretag m ti som behöver naturguider och naturaktiviteter
* alla besökare till Gotland som på egen hand vill uppleva och lära med om Gotlands natur
* naturintresserad allmänhet, skolor, boende på ön som kan ta del av information och de investeringar som görs
för att utveckla fågel- och naturturismen
Projektorganisation /deltagare: (Vilka medverkar?)

Föreningen Närsholmen och Länsstyrelsen på Gotland är projektets gotländska partners. Lead partner i Baltic
Wings är Stockholms Ornitologiska Förening, StOF, en regionalavdelning av Bird Life/Sveriges Ornitologiska
Förening. Övriga partners är Dabas Tures i Lettland, ett företag som erbjuder fågelskådningsresor till Lettland,
Finland, Estland, Argentina och många andra länder åt sina gäster som främst kommer från England (stor
fågelskådarnation med många, många tusen skådare), Italien och Holland. Dabas Tures har flera års erfarenhet av
internationell marknadsföring och att planera paketresor för kräsna fågelskådare. Lettlands Naturvårdsverk,
Dabas aizsardzTbas pärvalde (Kurzeme Regional Administration), deltar också för att utveckla informationen och
infrastrukturen på Kolkahalvön på motsvarande sätt som Länsstyrelsen gör tillsammans med Föreningen
Närsholmen på Gotland. Från Åland deltar Kökars kommun, som har ett pågående CBP-projekt redan och
erfarenhet av att samla intressenter och organisera utbildningar inom projekt och som har intressant fågelsträck
vår och höst i yttre havsbandet. Även Ålands fågelskyddsförening är partner och bidrar med expertkunskaper om
fågellivet på och fågelsträcket på Åland samt kvalificerade guidekunskaper. Associerade partners, som deltar i
verksamheten men saknar egen budget, är Skärgårdsstiftelsen, Ekoturismföreningen och Moonsund Eco OU, ett
litet reseföretag på Dagö i Estland med speciell inriktning på fågelturism.
Lokalt på Gotland har redan och kommer en rad entreprenörer inom turism, boende, matställen, caféer och
med gårdsbutiker eller liknande att kontaktas och engageras tillsammans med den centrala aktören Gotlands
samlade besöksnäring, som redan är bekant med projektet. Tillsammans skapar vi nätverk och inom projektet
arrangeras möten, utbildningar, studieresor och speciella exkursioner under expertguidning för de som
exempelvis vill öka sin kompetens om fågellivet och andra naturupplevelser i närheten av sina anläggningar.
Företag som redan arrangerar naturresor, som Gotland Nature, har sedan länge varit med i arbetet med att
utveckla detta projekt och kommer att delta i verksamheten, tillsammans med andra arrangörer som genom
projektet kan utveckla produkter och engagera fler kvalificerade fågelguider. Vi har redan kontaktat ett antal
entreprenörer för att beskriva den planerade verksamheten och har ett antal Letter of intent/Avsiktsförklaringar
som ger stöd för - och intresse av att delta i - verksamheten på Gotland, se bilagor.
En löpande kontakt med ansvariga för Region Gotlands arbete med att utveckla Gotland som naturdestination
är en självklarhet och samarbetet med vår partner Länsstyrelsen är också viktigt för såväl löpande, mer praktiska
beslut, som strategiska beslut kring naturturismutveckling för framtiden (inte minst utveckling av Bästeträskområdet).
Till projektets internationella Steering Group, som har det strategiska ansvaret för projektets genomförande,
avser vi tillfråga engagerad politiker eller tjänsteperson med kännedom om turism och/eller hur CBPprogrammet fungerar för att tillsammans med representant för Föreningen Närsholmen och Länsstyrelsen utgöra
Gotlands andel av den strategiska styrningen av detta internationella projekt.
Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)
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För att utveckla fågel-/naturturismen inom centrala Östersjöområdet behövs såväl investeringar i infrastruktur,
information, utbildning av guider och entreprenörer som omfattande marknadsföring. Centralt är att kunna
garantera hög och järnn kvalitet till besökare för att kunna erbjuda paketresor runt om i området för hårt
nischade/krävande turister.
Projektet kommer därför att anordna studieresor till områden och anläggningar av hög kvalitet, utvärdera de olika
lösningarna för "fågelskådarinfrastruktur" (gömslen etc), information/utställningar, upplägg av olika skådarresor
osv. Efter analys görs investeringar runt om i partnerländerna så som vindskydd, gömslen, utställningar samt
inventering av fågellivet och informationsmaterial. För att kunna erbjuda guidning av hög kvalitet kommer
gemensamma utbildningar för fågelguider att anordnas med deltagare som väljs utifrån nödvändiga
expertkunskaper om fåglar och önskan om framtid som professionell fågel-/naturguide.
Parallellt med kunskapsuppbyggande och fysisk utveckling av en rad fågellokaler kommer utveckling av nya
turismprodukter att ske. Paketresor byggs upp utifrån kompletterande artlistor, vilket innebär urval av lokaler
enligt olika teman (t ex flest ovanliga arter för målgruppen; tema rovfåglar, ugglor eller vadare;
fågelfotografering osv), men också val och kontroll av boende, matställen osv. Dessa nya produkter kommer att
testas av en testgrupp med fågelskådare från flera länder. Marknadsföring av området i stort och projektets
paketresor kommer att ske genom annonser i internationell och svensk fackpress, en speciellt producerad
marknadsföringsfilm om fåglar och natur i samtliga partnerområden, genom marknadsföringsresa för
resejournalister och resesäljare, på fackmässor- främst British Bird Fair, världens största mässa för
fågelskådningsresor - samt kvalificerat arbete för att skapa redaktionella artiklar om projektet och de olika
resmålen.
En satsning på information och annan fågelskådningsinfrastruktur behövs för såväl nationell som internationell
turism, både för de som söker sig till ön på egen hand och de som reser på arrangerade gruppresor.
Kompetensutveckling hos berörda entreprenörer är också viktigt: både för att kunna anpassa sin verksamhet efter
målgruppernas behov och för att kunna bistå med information om intressanta besöksmål. Lokala nätverk för de
som vill utveckla boende och annan service för fågelskådare och andra intresserade kommer att utvecklas och
studieresor till platser som redan har utvecklat fågelturism (Öland, Falsterbo) kommer att erbjudas för lokala
entreprenörer. Guidade turer i närmiljön runt de boendeanläggningar etc som vill delta i verksamheten kommer
att arrangeras. Intresseanmälningar från lokala entreprenörer som vill delta i projektet på Gotland finns redan.
En speciell satsning för att få ett nav för fågelinformation på Gotland kommer att skapas på Närsholmen. Denna
ambition har länge funnits i bygden och en utställning om fågellivet, kulturlandskapet, Östersjön och det
gemensamma fågelsträcket vår och höst inom centrala Östersjön/mellan partnerländerna kommer byggas upp i
fyrträdgården. Delar kommer att översättas till andra språk. I fyrträdgården kommer även mikrobiotoper som
lockar insekter och fåglar att byggas upp och möjligheter att fika vid bord och bänkar skapas. Länsstyrelsen
kommer att ordna ytterligare parkeringsplatser och bygga toaletter på Närsholmen för att öka tillgängligheten och
på så sätt stärka projektet. Länsstyrelsen kommer även bidra med anvisning av lämpliga placeringar av
informationsskyltar etc. En cykelled med specialkarta och informationsskyltar ute i naturen kommer att byggas
upp i När/Lau, projektet kommer köpa in cyklar och viss fältutrustning som kan lånas/hyras tillsammans med
köpta lunchpaket/fikakorgar (t ex Närbodi, Golfrestaurangen eller annan lokal matentreprenör).
Avancerade gömslen speciellt för fotografering kommer att byggas i När-Lau-området. Dessa kommer att locka
en speciell målgrupp - fågel fotografer från både Sverige och andra länder - för vilka Gotland kan vara speciellt
lockande för att fota örnar och vadare. Att nyttja gömslen kommer att vara avgiftsbelagt och intäkterna kommer
att användas för underhåll av samtliga installationer/fysiska investeringar (utställningarna, cykelled, gömslena
mm).
På ytterligare ca tio platser (t ex Norsholmen, Fardume träsk, Storsund, Lausviken, Ronehamn, Grötlingboudd,
Faludden, Inre stockvike, Hoburgen, Näsudden, Nisseviken, Paviken, Klintehamn, Stora Karlsö, Lummelunda)
kommer infoutställningar om fågellivet att placeras och på ytterligare ett tiotal (eller mer) kommer enklare
informationsskyltar om Gotlands och Östersjöregionens fåglar sättas upp (jmf Ölands skyltning om Fågelvägen).
Enkla gratiskartor kommer att produceras, sannolikt en för norra respektive södra Gotland, med information om
fåglar och natur (sv+eng), dessa kan delas ut på boenden, restauranger, i gårdsbutiker med mera och extra
upplaga kan beställas mot tryckkostnad (fria rättigheter för allt informationsmaterial kommer att eftersträvas).
Marknadsföringen sker genom annonser och på mässor, men också genom PR-resa för internationell fackpress
som inkluderar besök på Gotland.
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Ett nära och effektivt samarbete i projektets Management group med sex fysiska möten, varav två på Gotland, är
planerade och en lång rad telemöten och annan projektintern kommunikation kommer att hålla samman arbetet
och se till att kunskapsöverföringen/-spridningen är god.

Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)

Projektet kommer att i detalj analyseras av Central Baltic Programme, som har omfattade rutiner för
rapportering, utvärdering och analys. Kvantifiering av förväntade resultat är en central del av ansökan som
lämnas till CBP, och uppföljning kommer att ske mot de mål som finns uppsatta i denna ("Target values" för
"Activities"). Att resultaten är överförbara och möjliga att duplicera är en central del av CBP-projektens upplägg
vilket innebär att rapporter och utvärderingar kommer att sammanställas och vara tillgängliga för alla som så
önskar.
Utöver de fortlöpande redovisningar och den slutredovisning som krävs inom CBP, kommer arbetet på Gotland
att utvärderas tillsammans med de aktörer som deltagit i den lokala verksamheten. Synpunkter, förslag och idéer
för att stärka utveckling av naturturism på Gotland kommer att samlas in till en skriftlig rapport som delges
aktörerna, men också Region Gotland som önskar utveckling av denna typ av turism i framtiden. En
sammanställning av erfarenheter och utmaningar blir en viktig grund för vidare utveckling av naturturism här
tillsammans med de investeringar som görs inom projektet.
De nätverk som bildas kommer förhoppningsvis även i framtiden kunna stärka arbetet mellan stora som små
aktörer inom besöksnäringen ffa på landsbygden.
Projektet kommer att ha en omfattande marknadsföring internationellt och nationellt och möjlighet till
uppföljning av sålda paketresor, guidade turer och besökande till infopoints kan enkelt göras och jämföras mot
"baseline" före projektstart. På Närsholmen planerar Lst att räkna besökare före respektive efter utvecklingen av
infrastruktur (P-platser, toaletter) och informationscentral i fyrträdgården.

Ange detaljer i bilaga till ansökan
Tid- och aktivitetsplan

Startdatum

Slutdatum

Kostnad

Utvärdering och slutredovisning

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

Vid projektstart

Vid projektets slut

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

Resultatindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

Arbetstillfällen, antal nyskapade
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Deltagare, antal
Företag, antal nya, ledda av
Projektledare

Horisontella mål - beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa

Integration

Jämställdhet

Miljö / ekologisk hållbarhet

Hämta summorna från budgetspecifikationen på följande sidor
Kostnader

2018

2019

2020

Totalt

2018

2019

2020

Totalt

Summa bokförda kostnader
Direktfinansierade kostnader

Totalt för projektet

Offentlig kontant medfinansiering
Region Gotland, anslag 1:1, regional tillväxt
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Privat kontant medfinansiering

Summa kontant medfinansiering

Totalt för projektet

Jag Jifikräftar att jag tagit del av informationen i "handledning till ansökan".
Ucrderskrif av beWfogfir

Namnförtydligaryzie

Ort, datum

knar

//<'/

Budgetspecifikation
Bokförda - faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2018
Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Soc. avg. per
Månad + ITP

Projektledare, deltid, rekrytering sker efter
beslut av CBP

Antal månader

12

Kostnad
273 600

Summa:

2019
Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Projektledare deltid, rekrytering sker efter
beslut av CBP

Antal månader
12

Kostnad

273 600

Summa:
2020

Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Antal månader

Kostnad
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Projektledare, deltid, rekrytering sker efter
beslut av CBP

9

Summa:

205200

752 400

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

Extern personal / köpta tjänster / konsulter
Typ av kostnad

2018

2019

2020

Totalt

25000

25000

25000

75000

Faktatexter till utställningar, annonser, kartor etc
Marknadsföring: trycksaker, webb, annonser
Revision

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

2018

2019

2020

Totalt

0

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

Investeringar
2018

Typ av investering/inventarier
Informationsutställningar, 10 lokalunika "Main
infopoints" + 12 , mindre m samma texter +
naturcykelled

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

10 +

Summa:

2019
Typ av Investering/inventarier

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Summa:
2020

Typ av investering/inventarier

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Investeringar.
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Övriga kostnader
Typ av kostnad
Resor till projektets gemensamma arbetsmöten
(Management Group)
Resor till projektets Steering group-möten
Utrustning till natur-cykelleden (kikare, böcker,
cyklar)

2018

2019

2020

Totalt

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

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

Bilaga nr

Bilagans namn
Dokument som styrker firmatecknarens behörighet
Utförlig projektbeskrivning
Intyg från Skattemyndigheten i det fall projektet inte är redovisningsskyldigt för moms
Anställningsavtal

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Enheten för Hållbar Tillväxt, 621 81
VISBY.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/389
30 augusti 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om
statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att lämna nedanstående skrivelse som svar till regionens
revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av regionens valda revisorer har PwC granskat om regionens arbete
avseende återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet är
ändamålsenligt. Detta är gjort med hjälp av följande kontrollmål:
1. Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader,
samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet. Det finns också en tydlig fördelning av ansvar avseende
statliga ersättningar.
2. Det finns en intern kontroll inom regionen avseende statliga ersättningar.
3. Redovisning sker enligt god redovisningssed.
Förutom regionstyrelsen har PwC granskat barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden samt överförmyndarnämnden. Nämndernas svar, förutom
överförmyndarnämnden, finns som bilagor till denna skrivelse. Socialförvaltningens
svar har inte passerat socialnämnden.
Ärendebeskrivning

Under 2015 skapade regionen ett integrationsnätverk med anledning av det
samordningsbehov som uppstod i samband med den stora flyktingvågen.
Integrationsnätverkets uppdrag är att:
- Delge varandra information och fånga upp behov över förvaltningsgränserna
- Vara förvaltningsövergripande arbetsgrupp i frågor som rör mottagande och
integration
- Nätverket ska underlätta arbetet i vardagen för Region Gotlands kärnverksamheter
- Koordinera och stödja insatser och följa upp regionövergripande arbete
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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 2017/389

Medlemmar i nätverket har ett tydligt mandat från sin förvaltningsledning i frågor
som rör mottagande och integration och har en kanal in i sin förvaltningsledning.
Nätverket träffas månatligen och leds av Region Gotlands strateg med ansvar för
integrationsfrågor.
För att samordna kunskapen kring återsökning av medel från migrationsverket
beslutades att dåvarande serviceförvaltningen skulle få ett uppdrag att administrera all
återsökning centralt. Ansvarig central funktion för återsökning om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet är representerad i Region Gotlands integrationsnätverk.
Samverkan kring ekonomiska frågor avseende statliga ersättningar för
flyktingmottagande sker i det ekonomichefsnätverk som ekonomidirektören leder
och där förvaltningarnas ekonomichefer ingår.
Kommentarer till kontrollmålen

Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och
upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Det finns också en tydlig
fördelning av ansvar avseende statliga ersättningar.
Revisorerna bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att får del av de statliga
ersättningar som de har rätt till. Avseende kartläggning av varje individs behov skapas
nu en samlad mottagningsfunktion som kommer att förbättra arbetet med att
kartlägga den enskildes behov under etableringsfasen.
Inför 2018 kommer en fördelning av schablonersättningen att beslutas i
regionfullmäktige.
Det finns en intern kontroll inom regionen avseende statliga ersättningar.
Revisorerna bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Detta grundas på att man
inte i alla nämnder har med detta i sin internkontrollplan för 2017. Med anledning av
att det för 2017 fanns med i den övergripande internkontrollplanen för
regionstyrelsen och att hanteringen sker centralt inom regionstyrelseförvaltningen
uppfattar regionen dock att det finns en god kontroll.
Redovisning sker enligt god redovisningssed.
Revisorerna bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. Regionen följer god
redovisningssed avseende periodisering av bidrag från och med 2016.
Vissa ansökningar som avsåg 2015 har intäktsförts 2016 vilket inte kan anses
förenligt med god redovisningssed. Anledningen till detta var det särskilda läge som
uppstod 2015 och där regionen inte hann sätta sina rutiner tillräckligt fort.
Vidare redovisas ansökt ännu inte utbetald fordran på Migrationsverket som en skuld
och inte som en fordran. Detta kommer att ändras i samband med delårsbokslut 2 i
år. Anledningen till detta är att när skuldkontot lades upp fanns inte tillräcklig
kunskap om hur processen skulle se ut och att regionen skulle ha fordringar på
Migrationsverket under så lång tid.
I revisionsrapporten skrivs vidare att ”vi föreslår att regionen bokför intäkterna på ett
intäktskonto avsett för ansökningar till Migrationsverket”. Region Gotland bokför
intäkterna på konto 3517 Stb Migrationsverket och har gjort så hela tiden.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/389

Revisorerna menar att försiktighetsprincipen inte alltid tillämpas på ett fullgott sätt
men eftersom endast 2 procent av ansökningarna avslås anser regionen att det görs.
Bedömning

Revisorernas granskning av regionens rutiner visar att Region Gotland har byggt upp
en bra organisation kring återsökning av statsbidrag. Det finns en central funktion
som hanterar återsökningarna, som kan ge stöd åt förvaltningarna och som även
sitter med i det integrationsnätverk som finns.
Avseende kontrollmålen uppfattar vi att en del av de brister som påpekas redan är
åtgärdade och andra är pågående.
Det har funnits vissa oklarheter utifrån revisionsrapporten vilka kontrollmål som har
granskats, men de tre ovanstående är de som är kommenterade av revisorerna och
därmed besvarade av Region Gotland.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse och revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om
statlig ersättning inom flyktingmottagandet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 384
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 59
Barn- och utbildningsnämnden § 60
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse SON 2017/162
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Revisorerna
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Överförmyndarnämnden
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2017-04-25

Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Överförmyndarnämnden

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
granskat om Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Vi bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de
statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Detta
grundar vi på att det idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer
att regelbundna ansökningar sker samt att dessa sker i rätt tid.
Det finns samtidigt en utvecklingspotential inom socialnämnden vad gäller
internkontroll av att återsökning sker av extraordinära ersättningar och vår
granskning visar också att det idag inte fullt ut finns rutiner inom socialnämnden som säkerställer att ansökningar inom detta område.
Vi bedömer att det finns en sårbarhet inom barn- och utbildningsnämnden
samt socialnämnden vad gäller personalsidan då endast en person inom regionen ansvarar för återsökningarna. För att kompensera för detta så Regionstyrelsen tagit fram skriftliga rutiner som skall minska denna sårbarhet inom personalsidan.
För ytterligare specificering avseende bedömningarna samt lämnade rekommendationer hänvisas till revisionsrapporten.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Vi önskar senast den 15 september 2017 bli informerade om vilka åtgärder
som kommer att vidta med anledning av granskningens resultat. Revisionsrapporten överlämnas till Regionstyrelsen för yttrande och övriga nämnder för
kännedom.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com.
För Region Gotlands revisorer
Carin Backlund
Ordförande
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Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

1.

Sammanfattning och revisionell bedömning

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har gett PwC i uppdrag att granska om
Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Vi bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Detta grundar vi på att det
idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer att regelbundna ansökningar
sker samt att dessa sker i rätt tid.
Det finns samtidigt en utvecklingspotential inom socialnämnden vad gäller internkontroll
av att återsökning sker av extraordinära ersättningar och vår granskning visar också att
det idag inte fullt ut finns rutiner inom socialnämnden som säkerställer att ansökningar
inom detta område.
Vi bedömer att det finns en sårbarhet inom barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden vad gäller personalsidan då endast en person inom regionen ansvarar för återsökningarna. För att kompensera för detta så Regionstyrelsen tagit fram skriftliga rutiner
som skall minska denna sårbarhet inom personalsidan.
I sakgranskningen påtalas att det är två personer som arbetar med återsökning och att det
inte helt stämmer med uppgift om en person. Denne har visserligen ett större ansvar men
det finns två tillgängliga personer. Vår bedömning ändras dock inte med denna information.
Vad gäller andra områden som kommit fram inom ramen för vår granskning vill vi uppmärksamma följande. Socialnämnden och barn och utbildningsnämnden samt hälso- och
sjukvårdsnämnden kan med fördel göra stickprov utifrån sina fastställda rutiner för att på
detta sätt kunna upptäcka eventuella brister vad gäller återsökning.
Bedömningen från respektive förvaltning är idag att återsökning fungerar tillfredsställande men man är medveten om att det inte görs någon form av internkontroll på
huruvida återsökning görs. Speciellt viktigt anser vi detta vara inom socialnämnden vad
gäller extraordinära kostnader. Även sällanansökningar inom LSS och äldreomsorgen
som inte anses vara aktuella idag bör ha rutiner för internkontroll. Dock vill vi påtala att
regionen infört internkontroll på området under 2017.
Våra intervjuer ger bilden att förvaltningarna inte automatiskt i samband med ankomst
går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen finns idag
inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers behov och dokumenterar dessa. Vi rekommenderar Regionen att arbeta med detta och skapa rutiner
inom detta område.
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Vår bedömning är att det är viktigt för Regionen att fatta beslut om en formell fördelning
av de schablonmedel som kommer. Efter vår genomgång har regionstyrelsen den 2 februari 2017 fattat beslut om fördelning av vissa schablonersättningar.
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Bedömningar av kontrollmål
Kontrollmål

Kommentar

Det finns ändamålsenliga rutiner
för att identifiera ersättningsgilla
kostnader, samla in underlag och
upprätta ansökan om statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet.

Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt

Det finns vidare en tydlig föredelning av ansvar avseende statliga ersättningar.

Barn- och utbildningsnämnden
Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt
Vår bedömning är att det finns skriftliga rutiner inom nämnden som innebär att de har en
god kontroll över de ersättningar som kan sökas. Det finns också en rutin för uppföljning av
de ersättningar som de återsökt.
Det finns däremot en sårbarhet i att endast en
handläggare hanterar återsökningarna för
nämnden.
Socialnämnden
Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning är att det finns rutiner inom
nämnden som innebär att de har en god kontroll över de ersättningar som kan sökas.
Det saknas däremot en rutin för att kontrollera
vilka intäkter som inkommit samt att säkerställa att extraordinära kostnader återsöks. Det
finns också en sårbarhet då endast en handläggare hanterar återsökningarna.
Överförmyndarnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Vår bedömning är att det finns rutiner inom
nämnden som innebär att de har en god kontroll över de ersättningar som kan sökas.
Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
en god beredskap och rutiner för att identifiera
ersättningsgilla kostnader.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden har rutiner för
hantering av ersättningsbara kostnader. Som
vi nämner senare så finns ett enskilt område
som berör identifiering av kostnader om
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50 000 kronor per person fördelat på tre år
som är svåra att hitta rutiner för då man inte
kan samköra register. Vår totala bedömning
ändras inte av denna del.
Det finns en intern kontroll inom
regionen avseende statliga ersättningar

Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning bygger på att regionen har
påbörjat ett arbete där de infört internkontroll
inom återsökning av statsbidrag.
Detta finns ännu inte inom alla nämnder men
ansvarig är medveten om vikten av internkontroll på området och man avser att införa detta
i alla nämnder.
Vi ser väldigt positivt på att det finns en controller med huvudansvar inom regionen som
ansvarar för nämndernas internkontroll och
att det finns rutiner inom området (se ovan).

Redovisning sker enligt god redovisningssed.

Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning bygger på att regionen följer
god redovisningssed avseende periodisering av
bidrag från och med 2016, som erhålls efter
särskild ansökan men även de som betalas ut
direkt av Migrationsverket utan ansökan.
Vi vill samtidigt påpeka att vissa ansökningar
som avsåg 2015 intäktsförts först 2016, vilket
inte är förenligt med god redovisningssed.
Vidare har vi noterat att ansökt ännu inte utbetald fordran på Migrationsverket redovisas
som en skuld och inte som en fordran. Det är
inte förenligt med god redovisningssed att tilllämpa nettoredovisning utan man skall tilllämpa bruttoredovisning.
Vidare tillämpas inte alltid försiktighetsprincipen på ett fullgott sätt.

Rekommendationer
Region Gotland kan med fördel göra stickprov utifrån sina fastställda rutiner för att på
detta sätt kunna upptäcka eventuella brister vad gäller återsökning.
Bedömningen från respektive förvaltning är idag att återsökning fungerar tillfredsställande men de är medvetna om att det inte görs någon form av internkontroll på huruvida
återsökning görs.
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Speciellt viktigt anser vi detta vara inom socialnämnden vad gäller extraordinära kostnader. Även sällanansökningar inom LSS och äldreomsorgen som inte anses vara aktuella
idag bör ha rutiner för internkontroll.
Social- samt barn och utbildningsnämnden kan med fördel skapa rutiner där dokumentation införs i samband med att individer anländer till kommunen för att man på detta sätt
skall kunna ha en tydlig bild av de behov som finns hos individen. Detta kan i ett senare
skede innebära att man kan påtala eventuella behov som fanns redan när individen anlände till kommunen.
För att arbeta på detta sätt krävs ett brett samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen
som ofta träffar individer i ett tidigt skede. På detta sätt kan en behovsbild skapas som
kan innebära att nämnderna kan återsöka medel med stöd av denna dokumentation. Speciellt viktigt är detta i samband med behov av extraordinär karaktär inom LSS samt inom
socialtjänst.
Våra intervjuer ger bilden att förvaltningarna inte automatiskt i samband med ankomst
går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen finns idag
inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers behov och dokumenterar dessa. Vi rekommenderar regionen att arbeta med detta och skapa rutiner
inom detta område.
Vi ser positivt på att regionen bokar upp intäkter vid ansökan, men fordringar ska bokföras som en tillgång. Vi föreslår att regionen bokför intäkterna på ett intäktskonto avsett
för ansökningar till Migrationsverket, då detta kan innebära väsentliga belopp. Intäktsföring ska göras under det år vilket intäkten avser.
Vi föreslår att regionen använder försiktighetsprincipen och inte bokar upp hela det ansökta beloppet utan storleken på uppbokningen bör anpassas till regionens erfarenhet av
beviljade beslut från Migrationsverket. Det bör då också tydligt anges hur stor del av ansökt belopp som inte är uppbokat som en fordran och skäl till detta bör också anges och
motiveras.
Vi föreslår också att man konsekvent använder samma verifikationstext för olika typer av
bidrag, för att underlätta uppföljning. En översyn av hur uppbokning sker mot balanskonton behöver göras, så att det blir konsekvent och följer god redovisningssed.
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2.

Inledning
Bakgrund

Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med staten och finansieras av statsbidrag. Den statliga ersättningen som kommunen har rätt till regleras i flera
förordningar. Vissa ersättningar betalas ut som schablonbidrag och grundersättningar och
dessa behöver kommunen inte söka själva. Till dessa hör bland annat vissa administrativa
kostnader men också ersättningar kopplade till ensamkommande. En av de största posterna som betalas ut schablonmässigt är de 1600 kronor per plats och dygn som kommunen åtagit sig vad gäller eget HVB. Andra ersättningar måste kommunen ansöka om och
detta kräver goda rutiner och kunskaper så att kommunen inte går miste om enskilda ersättningar. Brist på rutiner kan innebära att ansökningar försenas eller uteblir och därmed kan ersättningar förloras. Vidare har förvaltningen påtalat att utbetalning av sökta
ersättningar från Migrationsverket till samtliga nämnder dröjer vilket försvårar hantering
av medel för kommunen. I Region Gotlands hade vid revisionstillfället fortfarande vissa
nämnder sökta medel från år 2015 som ännu inte har betalats ut från Migrationsverket.

Syfte och revisionsfråga
Granskningens syftar till att bedöma följande revisionsfrågor:
Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet som man har rätt till? Finns en intern kontroll som säkerställer detta.
Redovisas statliga ersättningar för flyktingmottagandet i enlighet med rådet för kommunal redovisnings rekommendation 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar?

Revisionskriterier


Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar



Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Kontrollmål


Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla
in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.



Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kommunens verksamheter.



Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen.

Avgränsning och metod
Granskningen har avgränsats till berörda förvaltningar. Granskningen genomförs genom
intervjuer med ansvariga för hantering och återsökning av statsbidrag inom respektive
verksamhetsområde. Dokumentgranskning av rutiner för hantering och återsökning av
statsbidrag, samt ansökningshandlingar. Rapporten har sakgranskats av regionledning.
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3.

Bakgrund asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd
Asylsökande

Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att
ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand. Verket ger
även ekonomisk ersättning till asylsökande. För ensamkommande barn och ungdomar
delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan.
En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skolgång.
Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när kommunen har
skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn- och ungdomar.
Det gäller oavsett om man bor på förläggning eller har eget boende.
För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda
sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan 2006 särskilda regler. Sedan år 2006 är
det kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den
kommun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med migrationsverket om hur
många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas
emot
Staten ersätter kommunernas kostnader enligt förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Dessutom ersätts kommunerna enligt förordning (2010:1122)
om statlig ersättning för vissa utlänningar. För utbildning ersätts kommunen med en
schablon medan de ersätts med faktiska kostnader för externa placeringar av barn och
ungdom i familjehem eller institution. Ersättning lämnas dessutom i flera fall efter särskilt ansökningsförfarande. En del ersättningsbeslut kan överklagas av berörd kommun.

Nyanlända med uppehållstillstånd
När den nyanlände beviljas uppehållstillstånd folkbokförs denne i kommunen.
Den 1 december 2010 övertog arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i kommunen. Den
nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända som har fyllt 20 år
men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 år men inte 20 år och som
saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den nya lagen.
Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen pågår under två
år. En individuell plan upprättas på arbetsförmedlingen för varje nyanländ.
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4.

Ersättningar som är möjliga att
återsöka

Vid vår genomgång av områden där Region Gotland har möjlighet att återsöka statliga
medel inom flyktingverksamheten redovisas nedan för några av de områden som kan
återsökas.


Ersättning för belagd boendeplats (ensamkommande)



Ersättning för barn boende i ett hem för vård och boende(HVB)



Ersättning för ensamkommande asylsökande barn i stödboende



Ersättning för utredningskostnader för ensamkommande



Ersättning för boende och vård av ensamkommande



Ersättning för ensamkommande asylsökande(Schablon)



Ersättning för stödinsatser för asylsökande (Schablon)



Ersättning för vissa särskilda kostnader eller extraordinära kostnader



Ersättning för tomhyra



Ersättning för etableringsinsatser för nyanlända



Ersättning för varaktig vård



Ersättning för ekonomiskt bistånd samt stöd och hjälp i boende



Elevpeng(Schablon)



Extraordinära kostnader för elevhälsa



Extraordinäre kostnader i samband med skolskjuts.



Godmanskostnader (Både schablon och återsökning)



Varaktig vård inom landstinget 60000kr/3år



Ersättning för hälsoundersökning i samband med ankomst till Gotland.

I vår granskning och genomgång har vi noterar att regionen har tillräckliga rutiner avseende återsökning för merparten av dessa områden. Ett område som däremot upplevs som
svårt att hantera är återsökning av kostnader för så kallad kostnadskrävande vård. Ett
arbete pågår för att få till stånd en lösning.
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5.

Iakttagelser

Mottagandet av nyanlända ensamkommande barn, har varierat under åren.
Kommunen har vid utredningens genomförande kommit överens med migrationsverket
att ta emot 190 nyanlända ensamkommande barn. Utöver detta finns ca 90 barn placerade i hem på Gotland som tillhör andra kommuner. Totalt finns idag ca 250 ensamkommande barn på Gotland.
Övrig verksamhet inom flyktingmottagandet är uppdelad mellan socialnämnden och barn
och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ansvar för ensamkommande ligger under socialnämnden medan SFI och integrationsansvar ligger under Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ansvarsfördelning i kommunen
Insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd ges främst av socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. Ensamkommande barn hanteras av socialnämnden medan integrationsarbetet hanteras inom barn och utbildningsnämnden. Desssutom berörs hälso- och sjukvårdsnämnden som ger insatser i form av hälsoundersökningar och sjukvård i olika former. Det är därmed dessa nämnder som i första hand ansvarar för återsökning av statliga medel inom dessa områden.
I sakgranskningen påtalas att det formella ansvaret ligger under Regionstyrelseförvaltningen. Även överförmyndarnämnden har ett ansvar vad gäller återsökning. Det finns
skriftliga dokument rörande ansvarsfördelning men dessa är inte antagna politiskt men
används inom regionen.

Det finns ändamålsenliga rutiner för att
identifiera ersättningsgilla kostnader,
samla in underlag och upprätta ansökan om
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Det finns flera skriftliga aktuella rutiner i Region Gotland avseende återsökning av statliga
medel. Nämnas kan rutiner gällande återsökning för asylsökande elever. Utbildning och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram en rutinbeskrivning som, på ett tydligt sätt, beskriver hur gången är inom förvaltningen och vem som ansvarar för vilka delar i återsökningsprocessen. De intervjuade påtalar att man inom regionen lagt mycket tid på att ta
fram rutiner och främst rör det schablonersättningar och hur dessa skall fördelas.
Vad gäller internkontrollplan för området har det inte funnits något under 2016 men för
år 2017 har regionen identifierat flera område som tas upp under 2017 års internkontrollplan. Dels avser man kontrollera och göra stickprov för enskilda områden rörande återsökning och dels avser man att kontrollera handläggningsrutiner.
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Barn- och utbildningsnämnden nuvarande rutin är att respektive skola, i verksamhetssystemet Procapita, skriver ner vilka individer som omfattas av återsökning. Detta hämtas
av handläggare som skriver ner allt i en fil som sedan skickas tillbaka till skolorna för
dubbelkontroll. Socialnämnden har en liknande rutin med den skillnaden att filen inte
skickas tillbaka för dubbelkontroll utan här sker dubbelkontroll i form av möte med enhetschef.
Socialnämnden har tagit fram flera dokument som hanterar återsökningsprocessen inom
kommunen och också regionstyrelseförvaltningen har tagit fram dokument som reglerar
vem som ansvarar för återsökning av respektive område.
Vår granskning visar likväl att förvaltningarna idag inte fullt ut har rutiner för att identifiera eventuella merkostnader inom skolans område, socialtjänstens område eller LSS- området. Våra intervjuer ger också bilden av att förvaltningarna inte automatiskt i samband
med ankomst går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen
finns exempelvis idag inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar
individers behov och dokumenterar dessa. Detta är viktigt för att kunna söka ersättningar
i framtiden för individer vars behov av LSS eller försörjningsstöd eller särskilda insatser i
skolan kan komma att behövas.

5.2.1. Ansökningar
Det finns rutiner för hur skriftliga ansökningar skall göras och detta med syfte att säkerställa att om ordinarie personal av någon anledning inte kan svara för återsökningen så
ska någon annan kunna göra det.
Vid vår granskning så har det framkommit att det inte finns någon uppföljning på överförmyndarnämnden av hur mycket av de återsökta kostnaderna som kommunen faktiskt
får tillbaka. Det framgår inte heller hur mycket av de uppbokade återsökta kostnaderna
som faktiskt erhålls och hur mycket som faktiskt avslås. I intervjuerna bekräftas också att
det inte finns rutiner för kontroll av detta.
I sakgranskningen påtalas att alla ansökningar som görs inom regionen sammanställs i ett
dokument där det framgår när ansökan skickats in, vad den avser, belopp samt när och
med vilket belopp utbetalning sker från Migrationsverket. Uppföljning av detta dokument
görs löpande. Rapporter som innehåller bl.a. belopp för återsökningar, utbetalningar och
avslag från Migrationsverket har lämnats till regionledningen vid delår och bokslut.

5.2.2. Långa väntetider på eftersökta medel
Gotland har som många kommuner extremt långa väntetider på de medel som eftersökt. I
vissa fall väntar kommunerna fortfarande på medel från år 2015 beroende på Migrationsverkets långa handläggningstider. Detta har inneburit att Region Gotland vidtagit åtgärder vad gäller bokföring av intäkter som eftersökts.
Inom socialnämnden görs viss uppbokning med en försiktighetsprincip men inom skolan
har man ingen försiktighetsprincip utan där bokas alla sökta medel upp.
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Politiska beslut avseende fördelning av
schablonersättning
De intervjuade påtalar att det idag inte finns något formellt politiskt beslut vad gäller fördelning av medel inom regionen. Vår granskning av protokoll från merparten av nämnderna under 2016 visar också att inget formellt politiskt beslut fattats som rör fördelning
av de schablonersättningar som kommit regionen tillhanda.
I sakgranskningen påtalas att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som enda nämnd
har tagit ett beslut rörande denna nämnd 2016-02-17.
Efter vår genomgång har regionstyrelsen den 2 februari 2017 fattat beslut om fördelning
av vissa schablonersättningar. De ersättningar som rör etablering fördelas med 90 % till
Barn- och utbildningsnämnden och 10 % till Kulturnämnden. Grundersättningen för flyktingar går helt till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Inom socialnämnden, för de schabloner som rör ensamkommande barn, finns idag inga
beslut tagna om en formell fördelning. Här påtalas i intervjuerna att den informella fördelning som finns idag mellan överförmyndarnämnden och socialnämnden bör korrigeras
då den inte anses rimlig.

5.3.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det är viktigt för regionen att fatta beslut om en formell fördelning
av de schablonmedel som kommer och detta av flera skäl.
Dels bör det tydliggöras var kostnader inom flyktingverksamheter ligger. Ett annat skäl
för att fatta ett sådant beslut är de förändringar som sker på området från 1 juli 2017 som
innebär att en allt större del av ersättningar kommer att schabloniseras. Speciellt vad gäller administrativa kostnader så finns risker att vissa delar såsom överförmyndarverksamheten inte får rätt tilldelning av medel vid kommande förändring.
Efter vår granskning har regionen fattat politiska beslut inom vissa områden. Vad gäller
fördelning av schablonersättningar inom området etablering är vi något tveksamma till
den fördelning som innebär att ingenting fördelas till socialnämnden. På flera områden
har socialnämnden ett ansvar vad gäller etablering och det finns risker för att kostnader
uppkommer som inte täcks.

5.3.2. Periodisering av kostnader
För täckandet av vissa administrativa kostnader betalas ut i en engångssumma.
Exempelvis utredningskostnader för ensamkommande barn, där Region Gotland får 31
tkr eller 39 tkr beroende vilken typ av sökande (Asyl eller PUT) det är. Denna summa skall
täcka utredningskostnader för all tid som Region Gotland har ansvar för den enskilda individen. I vår granskning har vi frågat om denna summa fördelas över flera år för att täcka
utredningskostnader som sträcker sig över flera år.
Enligt intervjuerna görs inte någon periodisering av utredningskostnaden. Det påtalas
från förvaltningen att det finns svårigheter med en sådan periodisering, dels kommer den
väldigt långt i efterhand, dels är summorna mindre varför detta inte anses behövas.
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5.3.2.1.

Bedömning

Periodisering av kostnader är ett alternativ att använda då man anser att kostnader finns
för flera år framåt. Bedömningen från nämnderna är att det är relativt små kostnader förknippade med hantering av ensamkommande barn varför detta inte ansetts nödvändigt.

Sker redovisning enligt god redovisningssed
5.4.1.

Nya rutiner från och med år 2016

Region Gotlands huvudprincip vid uppbokning av fordran från Migrationsverket är att
detta sker vid ansökan om bidrag och det uppbokade beloppet bokförs på ett separat
skuldkonto 28905 i balansräkningen och uppbokning sker med sökt belopp. Man tillämpar inte någon försiktighetsprincip utan 100 % av ansökan bokas upp.
Vid granskningstillfället 2017-02-10 var saldot på balanskontot 18 166,8 tkr (och således
en fordran på ännu inte utbetalda medel Migrationsverket och därmed en tillgång).
Det uppbokade beloppet fördelas till berörda förvaltningar från detta konto och intäkter
bokförs på konto 351700 Statsbidrag från Migrationsverket och projektkod 49XXXX utifrån serviceförvaltningens anvisningar. Avstämning av skuldkontot görs när medlen erhålls från Migrationsverket.
Det förekommer att förvaltningar också bokar upp fordran på annat balanskonto. Socialförvaltningen bokar exempelvis upp fordran avseende ensamkommande barn på annat
balanskonto och intäktsför vid uppbokningen.
Ovanstående rutin tillämpas fr.o.m. 2016 och enligt de uppgifter vi har fått så finns inga
fordringar på Migrationsverket från 2015 eller tidigare år och samma gäller intäktsförda
tidigare år. Vid våra kontroller kan vi också se att uppbokningar har gjorts för kvartal 4 år
2016 (och 2016 finns 192 894,7 tkr redovisade som statsbidrag från Migrationsverket).
Det bör samtidigt uppmärksammas att vi vid våra kontroller också har funnit intäkter som
avser 2015 och som har intäktsförts vid utbetalning 2016 eller bokats upp under 2015.

5.4.2.

Bokföring av ersättning med ansökan

De statsbidrag som förvaltningarna via Regionen ansöker om hos Migrationsverket bokförs hos respektive förvaltning som intäkt vid ansökan. Motbokning sker på balanskontot
28905. När utbetalningen sker från Migrationsverket sker avstämning mellan den uppbokade ersättningen på balanskontot och justering görs om det finns en avvikelse.

5.4.3.

Bokföring av ersättning utan ansökan

De statsbidrag som betalas ut från Migrationsverket utan ansökan bokförs hos berörda
förvaltningar när ekonomiadministrationen har fått utbetalningsunderlaget från Migrationsverket. Schablonbidraget för nyanlända som har fått uppehållstillstånd och som utbetalas under två år bokförs vid utbetalning.
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5.4.4.

Engångsersättning – tillfälligt stöd

Region Gotland erhöll totalt 7 843 tkr i tillfälligt stöd år 2015 med anledning av flyktingsituationen. Detta belopp har i enlighet beslut i regionstyrelsen under år 2015 intäktsbokförts med 1/13 på år 2015 och med 12/13 eller 7 240 tkr på år 2016 vilket överensstämmer
med Rådet för Kommunal Redovisnings yttrande över hur posten skall bokföras. .

5.4.5.

Bedömning

Vi bedömer att regionen följer god redovisningssed genom att sökta bidrag redovisas på
det år som ansökan avser fr.o.m. 2016. Samma sak gäller för de bidrag som betalas ut direkt av Migrationsverket utan ansökan.
Vi ser det som positivt att konto 351700 används för intäkter avseende dessa statsbidrag
vilket förenklar möjlighet till uppföljning i redovisningen. Vi vill samtidigt uppmärksammas att våra kontroller visar att vissa ansökningar som avsåg 2015 har intäktsförts 2016.
Vi vill också uppmärksamma att försiktighetsprincipen inte alltid tillämpas
Vi bedömer att det inte är förenligt med god redovisningssed att boka upp fordran på Migrationsverket på ett skuldkonto vid ansökan utan detta belopp skall bokas upp på ett tillgångskonto. Med nuvarande redovisning är det också svårt att se hur stor den aktuella
fordran på Migrationsverket är samt hur mycket medel som ännu inte är fördelade till
verksamheterna. Om saldot blir stort påverkas soliditeten.
Det bör också uppmärksammas att regionens anvisning att intäkterna ska redovisas med
projektkod 49xxx inte alltid följs. Då detta avser internredovisningen är det inget vi har
synpunkter på, men regionen behöver vara medveten om det vid sin uppföljning.
1 Regionstyrelsen

Rutiner för återsökningar av kostnader
Alla återsökningar om statlig ersättning (med undantag för Överförmyndarnämnden)
görs centralt av ekonomer inom Regionstyrelseförvaltningen vilken t o m år 2016 hette
förvaltningen Serviceförvaltningen.
Inom regionstyrelseförvaltningen är det två ekonomer som arbetar vardera 50 % med
detta (alltså en tjänst men två personer). Således mindre sårbarhet då två personer jobbar
med återsökningar. Förvaltningarna ansvarar för att underlagen till ansökan finns tillgängliga.

5.5.1.

Barn- och utbildningsnämnden/Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Merparten av återsökningarna inom utbildning och arbetslivsförvaltningen görs av två
handläggare. Handläggarna hanterar både grundskola och gymnasieskola samt förskola
och förskoleklass. Detta anses vara en fördel för att skapa mer kunskap om de elever som
finns och att inte riskera att förbise elever.
Utbildning och arbetslivsförvaltningen har rätt att återsöka medel för extraordinära kostnader inom skolan. Även om det är en restriktiv bedömning av detta område hos Migrationsverket finns möjlighet att återsöka medel för speciellt anpassade lokaler, skolskjuts
för särskoleelever samt om det behövs anställas personal för elever med särskilda behov.
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Detta sköts av handläggarna inom utbildning och arbetslivsförvaltningen, men varje skolas rektor ansvarar för att avisera dessa behov så att det kommer till berörd handläggares
kännedom. Våra intervjuer visar att hanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Dessa individers uppgifter skickas in från respektive skola på en fil till handläggare
centralt som sedan sammanställer allt och därefter skickas en sammanställd lista tillbaka
till skolan för kontroll.
Ett område där förvaltningen idag anser att det inte fungerar helt tillfredställande är hanteringen av mindre barn i förskolan. Avisering av dessa individer sker direkt från respektive förskola och kan innebära att ansvarig handläggare får information sent. Då vissa
återsökningar regleras av en tidsgräns kan detta innebära en risk att enskilda delar inte
hinner återsökas. Utifrån vad som framkommit vid våra intervjuer så kan detta område
utvecklas. Vid sakgranskningen säger man sig inte se denna risk då verksamheten inom
förskolan skall följa samma rutiner som grundskolan.
Vad gäller friskolor så görs hela återsökningsprocessen av handläggare inom Regionstyrelseförvaltningen.
Då det är långa väntetider på att erhålla medel så får nämnderna göra uppbokningar av
förväntade intäkter och inom utbildningsverksamheten bokas alltid alla intäkter upp som
man återsökt d.v.s. 100 %.

5.5.1.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns goda rutiner för hantering av återsökning inom barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vi anser att rutinen
för dubbelkontroller av de återsökningar som görs är viktig och bra och minimerar risker
för fel.
Vi vill samtidigt påtala vissa risker med att inte tillämpa försiktighetsprincipen utan istället boka upp 100 % av förväntade intäkter. Även om nämnden har en god kontroll kan
vissa enskilda delar bli föremål för omprövning varför viss försiktighetsprincip är att föredra enligt vår bedömning.

5.5.2.

Socialnämnden

Återsökningar inom socialnämnden görs av två handläggare centralt inom Regionstyrelseförvaltningen. Vid våra intervjuer påtalas att det finns rutiner och att det finns ett utvecklat arbete vad gäller återsökning av kostnader.
Ensamkommande barn hanteras av ansvariga handläggare och även extraordinära kostnader hanteras av samma handläggare som går igenom samtliga individer. För detta arbete krävs att socialsekreterare inom förvaltningen tydligt aviserar att det finns individer
som det finns möjligheter att återsöka kostnader för. Våra intervjuer ger en bild att det
inte görs dubbelkontroll av dessa ärenden. Det som görs som avser dubbelkontroll är att
man träffar chef inom verksamheten för att gå igenom och kontrollera så uppgifter stämmer.

5.5.2.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns en god kontroll av återsökningar av statsbidrag även inom
socialnämndens område.
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Vi vill samtidigt peka på att den rutin som tillämpas inom skolan (som innebär att verksamheten dubbelkollar skriftligt) är en rutin som även skulle kunna användas inom socialnämndens område där det idag bara görs en muntlig genomgång.

5.5.3.

Hälso-sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har flera rutiner som innebär att de har en kontroll på de
återsökningar som avser hälsoundersökningar inom regionen. Hälsoundersökningar registreras via kassakoder. Därefter blir denna del enkel att kontrollera och därmed återsöka.
Vad gäller den kostnadskrävande vården så är återsökningar svårare att kontrollera. Då
en individ går från att vara asylsökande till att få permanent uppehållstillstånd så finns
det inget bra sätt att kontrollera dessa individer. Främsta anledningen är att chefsläkare
påtalat att det inte går att parallellköra register för att på detta sätt få en kontroll av vilka
individer som skulle kunna vara aktuella för regionen att återsöka. Frågan är dock inte
färdigutredd och man arbetar på att hitta en lösning.

5.5.3.1.

Bedömning

Vid vår granskning blir det tydligt att regionen diskuterat en hel del kring hur man skall
komma tillrätta med att man inte har någon bra rutin för kontroll av individer som erhåller kostnadskrävande vård. Vår bedömning är att detta är ett område där regionen bör
lägga tid på att snarast hitta rutiner. Vår bedömning är att det speciellt inom psykiatrin
kommer att vara viktigt i framtiden då det där finns uppenbara risker för stor volym för
kostnadskrävande och omfattande vård. Vår bedömning är i övrigt att det finns goda rutiner för återsökning.

5.5.4.

Regionstyrelsen

Vår granskning visar det finns en god organisation för återsökning av statsbidrag inom
flyktingverksamheten och inom nämnderna. Förutom en central organisation där vi identifierar flera skriftliga rutiner för samtliga nämnder så finns övergripande controllerfunktion inom området. En central organisation för återsökning bildades under senhösten
2016.
Denna centrala ekonomifunktion har ett samordningsansvar att kontrollera nämndernas
internkontroll. Flera av nämnderna har också en särredovisning av ekonomi som rör återsökning. Vid våra intervjuer påtalas att detta också medfört att de medel som man erhållit
gjort att ersättningen räckt för att inom regionen hantera all verksamhet inom den ram
som finns. Vid våra intervjuer påtalas vidare att det finns en god samverkan mellan
nämnderna. En integrationsstrateg har ansvar för att ett samarbete kommer till stånd
både för den delen som rör återsökning men också för flyktingverksamheten i stort.

5.5.4.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det centralt inom regionstyrelsen finns en god kontroll av nämndernas återsökningsprocesser samt av den internkontroll som finns inom nämnderna.
Även om vi i enskilda delar i granskningen som rör återsökning av extraordinära kostnader lämnar synpunkter på att det idag inte fungerar helt med internkontroll är vår bedömning att regionen har ett välfungerande arbete med återsökning av statsbidrag.
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5.5.5.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den enda nämnden inom region Gotland där det inte finns en
central hantering. Anledningen till detta är att man inom regionen bedömt att verksamheten har en så god kontroll av verksamheten att detta bedömts onödigt.
Arbetet inom överförmyndarnämnden hanteras av två jurister och två handläggare totalt
3,75 anställda. Ansvaret för återsökningar ligger på två personer. De intervjuade inom
överförmyndarverksamheten påtalar att det finns flera skrivna rutiner för återsökning
inom överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden får in 99,8 % av de medel
som de återsöker och då man inte får in sökta medel så beror det oftast på att individer
fått permanent uppehållstillstånd, vilket överförmyndarförvaltningen inte haft kunskap
om. Under år 2016 så har det inte funnits någon internkontroll inom nämnden av återsökningar men detta finns inlagt i intern kontrollplan för år 2017.

5.5.5.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns god kontroll över den verksamheten och de återsökningar
som görs av Överförmyndarnämnden. Dels går det att utläsa i de skriftliga rutiner som
finns och dels är de intervjuade tydliga i sin redovisning över vilka rutiner som gäller.
Även om regionen har mycket goda rutiner för kontroll från centralt håll i andra nämnder
är vår bedömning samtidigt att det i någon form borde finnas en viss central kontroll även
inom detta område även om det inte påverkar vår helhetsbedömning.

Samverkan inom kommunen rörande återsökning av statliga medel.
Vår granskning visar att det i dag inte finns någon formell eller strukturerad samverkan
rörande återsökning av kostnader från Migrationsverket. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt socialförvaltningen upprättar underlag för återsökning var för sig och
träffas inte regelbundet för att diskutera eventuella områden där man kan hjälpa varandra
eller ge varandra tips. Då alla återsökningar ligger centralt finns dock kunskap om flera
förvaltningar hos den som ansvarar för återsökning. Vid vår granskning har dock påtalas
att det finns vissa samverkansforum mellan överförmyndarförvaltningen och socialförvaltningen.
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Tommy Nyberg

Uppdragsledare
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-06-14

HSN § 384

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för
ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet

HSN 2017/222
HSN-AU § 387

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens rapport om
revisionsrapporten gällande granskning av rutinerna för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet.

Sammanfattning

Revisionsrapportens bedömning är att rutinerna gällande ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet i huvudsak fungerar tillfredsställande. Det
påpekande i rapporten som gäller hälso- och sjukvårdsnämnden är dels att
stickprovskontroller genomförs för återsökningar av främst ersättning för hälsoundersökningar samt att regionen avsätter tid för att snarast hitta rutiner för
återsökning av varaktig vård för personer som fått permanent uppehållstillstånd.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är densamma som granskningens
bedömning. I huvudsak fungerar återsökning av medel från migrationsverket väl.
Svårigheter finns dock att hitta rutiner för återsökning av varaktig vård för personer
som fått permanent uppehållstillstånd vilket förvaltningen arbetar vidare med.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2017
Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 387
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens rapport om
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

revisionsrapporten gällande granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet.
Skickas till
Regionstyrelsen
Carin Hultgren, PwC

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/222
4 maj 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om
statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens rapport om
revisionsrapporten gällande granskning av rutinerna för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet.

Sammanfattning

Revisionsrapportens bedömning är att rutinerna gällande ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet i huvudsak fungerar tillfredsställande. Det
påpekande i rapporten som gäller hälso- och sjukvårdsnämnden är dels att
stickprovskontroller genomförs för återsökningar av främst ersättning för hälsoundersökningar samt att regionen avsätter tid för att snarast hitta rutiner för
återsökning av varaktig vård för personer som fått permanent uppehållstillstånd.
Ärendebeskrivning

På uppdrag av revisorerna i Region Gotland har PwC granskat om Region Gotland
bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga ersättningar inom
flyktingområdet. Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätts i huvudsak med ett
schablonbelopp per asylsökande som ska täcka kostnader för hälso- och sjukvård och
tandvård. De ersättningar som hälso- och sjukvården har möjlighet att ansöka om är
ersättning för hälsoundersökningar, ersättningar för kostsam vård under asyltiden
och ersättning för varaktig vård då den asylsökande fått permanent uppehållstillstånd.
I huvudsak fungerar rutiner väl och regionstyrelseförvaltningen återsöker ersättning
för såväl hälsoundersökningar och kostsam vård under asyltiden. Under
asylprocessen har den asylsökanden ett särskilt LMA-kort med ett individuellt
nummer som den asylsökande visar vid kontakt med sjukvården. Detta för att den
asylsökande ska söka och få hälso- och sjukvård och tandvård enligt det regelverk
som gäller asylsökande. När personen sedan fått permanent uppehållstillstånd gäller
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Tjänsteskrivelse
HSN 2017/222

samma regelverk, avgifter med mera som vilken annan person som helst med svenskt
personnummer. Ingen särskild registrering görs och hälso- och sjukvården har
därmed också svårt att särskilja personer med permanent uppehållstillstånd från
andra personer. Därmed är det också svårigheter att utreda ifall dessa individer har
fått varaktig vård som berättigar till ansökan om extra bidrag från migrationsverket.
Arbete pågår för att se hur andra landsting löst denna fråga för att på ett bra sätt
kunna fånga kostnader för varaktig vård hos dessa personer.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är densamma som granskningens bedömning. I huvudsak
fungerar återsökning av medel från migrationsverket väl. Svårigheter finns dock att
hitta rutiner för återsökning av varaktig vård för personer som fått permanent
uppehållstillstånd vilket förvaltningen arbetar vidare med.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2017
Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Carin Hultgren, PwC
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-14

GVN § 59

Information. Revisionsrapport. Granskning av
rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet

GVN 2017/78
AU § 49

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Informationen togs emot.

Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för
att ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand.
Verket ger även ekonomisk ersättning till asylsökande. För ensamkommande barn
och ungdomar delas ansvaret mellan stat och kommun.
De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har gett PwC i uppdrag att granska
om Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Revisorerna bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de
statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Det grundar
revisorerna på att det idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer att
regelbundna ansökningar sker samt att dessa sker i rätt tid.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick att vi kontrollmålen var uppfyllda
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1.

Sammanfattning och revisionell bedömning

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har gett PwC i uppdrag att granska om
Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Vi bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Detta grundar vi på att det
idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer att regelbundna ansökningar
sker samt att dessa sker i rätt tid.
Det finns samtidigt en utvecklingspotential inom socialnämnden vad gäller internkontroll
av att återsökning sker av extraordinära ersättningar och vår granskning visar också att
det idag inte fullt ut finns rutiner inom socialnämnden som säkerställer att ansökningar
inom detta område.
Vi bedömer att det finns en sårbarhet inom barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden vad gäller personalsidan då endast en person inom regionen ansvarar för återsökningarna. För att kompensera för detta så Regionstyrelsen tagit fram skriftliga rutiner
som skall minska denna sårbarhet inom personalsidan.
I sakgranskningen påtalas att det är två personer som arbetar med återsökning och att det
inte helt stämmer med uppgift om en person. Denne har visserligen ett större ansvar men
det finns två tillgängliga personer. Vår bedömning ändras dock inte med denna information.
Vad gäller andra områden som kommit fram inom ramen för vår granskning vill vi uppmärksamma följande. Socialnämnden och barn och utbildningsnämnden samt hälso- och
sjukvårdsnämnden kan med fördel göra stickprov utifrån sina fastställda rutiner för att på
detta sätt kunna upptäcka eventuella brister vad gäller återsökning.
Bedömningen från respektive förvaltning är idag att återsökning fungerar tillfredsställande men man är medveten om att det inte görs någon form av internkontroll på
huruvida återsökning görs. Speciellt viktigt anser vi detta vara inom socialnämnden vad
gäller extraordinära kostnader. Även sällanansökningar inom LSS och äldreomsorgen
som inte anses vara aktuella idag bör ha rutiner för internkontroll. Dock vill vi påtala att
regionen infört internkontroll på området under 2017.
Våra intervjuer ger bilden att förvaltningarna inte automatiskt i samband med ankomst
går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen finns idag
inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers behov och dokumenterar dessa. Vi rekommenderar Regionen att arbeta med detta och skapa rutiner
inom detta område.
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Vår bedömning är att det är viktigt för Regionen att fatta beslut om en formell fördelning
av de schablonmedel som kommer. Efter vår genomgång har regionstyrelsen den 2 februari 2017 fattat beslut om fördelning av vissa schablonersättningar.
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Bedömningar av kontrollmål
Kontrollmål

Kommentar

Det finns ändamålsenliga rutiner
för att identifiera ersättningsgilla
kostnader, samla in underlag och
upprätta ansökan om statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet.

Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt

Det finns vidare en tydlig föredelning av ansvar avseende statliga ersättningar.

Barn- och utbildningsnämnden
Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt
Vår bedömning är att det finns skriftliga rutiner inom nämnden som innebär att de har en
god kontroll över de ersättningar som kan sökas. Det finns också en rutin för uppföljning av
de ersättningar som de återsökt.
Det finns däremot en sårbarhet i att endast en
handläggare hanterar återsökningarna för
nämnden.
Socialnämnden
Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning är att det finns rutiner inom
nämnden som innebär att de har en god kontroll över de ersättningar som kan sökas.
Det saknas däremot en rutin för att kontrollera
vilka intäkter som inkommit samt att säkerställa att extraordinära kostnader återsöks. Det
finns också en sårbarhet då endast en handläggare hanterar återsökningarna.
Överförmyndarnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Vår bedömning är att det finns rutiner inom
nämnden som innebär att de har en god kontroll över de ersättningar som kan sökas.
Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
en god beredskap och rutiner för att identifiera
ersättningsgilla kostnader.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kontrollmålet är uppfyllt
Hälso- och sjukvårdsnämnden har rutiner för
hantering av ersättningsbara kostnader. Som
vi nämner senare så finns ett enskilt område
som berör identifiering av kostnader om
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50 000 kronor per person fördelat på tre år
som är svåra att hitta rutiner för då man inte
kan samköra register. Vår totala bedömning
ändras inte av denna del.
Det finns en intern kontroll inom
regionen avseende statliga ersättningar

Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning bygger på att regionen har
påbörjat ett arbete där de infört internkontroll
inom återsökning av statsbidrag.
Detta finns ännu inte inom alla nämnder men
ansvarig är medveten om vikten av internkontroll på området och man avser att införa detta
i alla nämnder.
Vi ser väldigt positivt på att det finns en controller med huvudansvar inom regionen som
ansvarar för nämndernas internkontroll och
att det finns rutiner inom området (se ovan).

Redovisning sker enligt god redovisningssed.

Kontrollmålet är delvis uppfyllt
Vår bedömning bygger på att regionen följer
god redovisningssed avseende periodisering av
bidrag från och med 2016, som erhålls efter
särskild ansökan men även de som betalas ut
direkt av Migrationsverket utan ansökan.
Vi vill samtidigt påpeka att vissa ansökningar
som avsåg 2015 intäktsförts först 2016, vilket
inte är förenligt med god redovisningssed.
Vidare har vi noterat att ansökt ännu inte utbetald fordran på Migrationsverket redovisas
som en skuld och inte som en fordran. Det är
inte förenligt med god redovisningssed att tilllämpa nettoredovisning utan man skall tilllämpa bruttoredovisning.
Vidare tillämpas inte alltid försiktighetsprincipen på ett fullgott sätt.

Rekommendationer
Region Gotland kan med fördel göra stickprov utifrån sina fastställda rutiner för att på
detta sätt kunna upptäcka eventuella brister vad gäller återsökning.
Bedömningen från respektive förvaltning är idag att återsökning fungerar tillfredsställande men de är medvetna om att det inte görs någon form av internkontroll på huruvida
återsökning görs.
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Speciellt viktigt anser vi detta vara inom socialnämnden vad gäller extraordinära kostnader. Även sällanansökningar inom LSS och äldreomsorgen som inte anses vara aktuella
idag bör ha rutiner för internkontroll.
Social- samt barn och utbildningsnämnden kan med fördel skapa rutiner där dokumentation införs i samband med att individer anländer till kommunen för att man på detta sätt
skall kunna ha en tydlig bild av de behov som finns hos individen. Detta kan i ett senare
skede innebära att man kan påtala eventuella behov som fanns redan när individen anlände till kommunen.
För att arbeta på detta sätt krävs ett brett samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen
som ofta träffar individer i ett tidigt skede. På detta sätt kan en behovsbild skapas som
kan innebära att nämnderna kan återsöka medel med stöd av denna dokumentation. Speciellt viktigt är detta i samband med behov av extraordinär karaktär inom LSS samt inom
socialtjänst.
Våra intervjuer ger bilden att förvaltningarna inte automatiskt i samband med ankomst
går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen finns idag
inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers behov och dokumenterar dessa. Vi rekommenderar regionen att arbeta med detta och skapa rutiner
inom detta område.
Vi ser positivt på att regionen bokar upp intäkter vid ansökan, men fordringar ska bokföras som en tillgång. Vi föreslår att regionen bokför intäkterna på ett intäktskonto avsett
för ansökningar till Migrationsverket, då detta kan innebära väsentliga belopp. Intäktsföring ska göras under det år vilket intäkten avser.
Vi föreslår att regionen använder försiktighetsprincipen och inte bokar upp hela det ansökta beloppet utan storleken på uppbokningen bör anpassas till regionens erfarenhet av
beviljade beslut från Migrationsverket. Det bör då också tydligt anges hur stor del av ansökt belopp som inte är uppbokat som en fordran och skäl till detta bör också anges och
motiveras.
Vi föreslår också att man konsekvent använder samma verifikationstext för olika typer av
bidrag, för att underlätta uppföljning. En översyn av hur uppbokning sker mot balanskonton behöver göras, så att det blir konsekvent och följer god redovisningssed.
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2.

Inledning
Bakgrund

Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med staten och finansieras av statsbidrag. Den statliga ersättningen som kommunen har rätt till regleras i flera
förordningar. Vissa ersättningar betalas ut som schablonbidrag och grundersättningar och
dessa behöver kommunen inte söka själva. Till dessa hör bland annat vissa administrativa
kostnader men också ersättningar kopplade till ensamkommande. En av de största posterna som betalas ut schablonmässigt är de 1600 kronor per plats och dygn som kommunen åtagit sig vad gäller eget HVB. Andra ersättningar måste kommunen ansöka om och
detta kräver goda rutiner och kunskaper så att kommunen inte går miste om enskilda ersättningar. Brist på rutiner kan innebära att ansökningar försenas eller uteblir och därmed kan ersättningar förloras. Vidare har förvaltningen påtalat att utbetalning av sökta
ersättningar från Migrationsverket till samtliga nämnder dröjer vilket försvårar hantering
av medel för kommunen. I Region Gotlands hade vid revisionstillfället fortfarande vissa
nämnder sökta medel från år 2015 som ännu inte har betalats ut från Migrationsverket.

Syfte och revisionsfråga
Granskningens syftar till att bedöma följande revisionsfrågor:
Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet som man har rätt till? Finns en intern kontroll som säkerställer detta.
Redovisas statliga ersättningar för flyktingmottagandet i enlighet med rådet för kommunal redovisnings rekommendation 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar?

Revisionskriterier


Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar



Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Kontrollmål


Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla
in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.



Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kommunens verksamheter.



Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen.

Avgränsning och metod
Granskningen har avgränsats till berörda förvaltningar. Granskningen genomförs genom
intervjuer med ansvariga för hantering och återsökning av statsbidrag inom respektive
verksamhetsområde. Dokumentgranskning av rutiner för hantering och återsökning av
statsbidrag, samt ansökningshandlingar. Rapporten har sakgranskats av regionledning.
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3.

Bakgrund asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd
Asylsökande

Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att
ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand. Verket ger
även ekonomisk ersättning till asylsökande. För ensamkommande barn och ungdomar
delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan.
En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skolgång.
Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när kommunen har
skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn- och ungdomar.
Det gäller oavsett om man bor på förläggning eller har eget boende.
För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda
sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan 2006 särskilda regler. Sedan år 2006 är
det kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den
kommun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med migrationsverket om hur
många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas
emot
Staten ersätter kommunernas kostnader enligt förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Dessutom ersätts kommunerna enligt förordning (2010:1122)
om statlig ersättning för vissa utlänningar. För utbildning ersätts kommunen med en
schablon medan de ersätts med faktiska kostnader för externa placeringar av barn och
ungdom i familjehem eller institution. Ersättning lämnas dessutom i flera fall efter särskilt ansökningsförfarande. En del ersättningsbeslut kan överklagas av berörd kommun.

Nyanlända med uppehållstillstånd
När den nyanlände beviljas uppehållstillstånd folkbokförs denne i kommunen.
Den 1 december 2010 övertog arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i kommunen. Den
nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända som har fyllt 20 år
men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 år men inte 20 år och som
saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den nya lagen.
Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen pågår under två
år. En individuell plan upprättas på arbetsförmedlingen för varje nyanländ.
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4.

Ersättningar som är möjliga att
återsöka

Vid vår genomgång av områden där Region Gotland har möjlighet att återsöka statliga
medel inom flyktingverksamheten redovisas nedan för några av de områden som kan
återsökas.


Ersättning för belagd boendeplats (ensamkommande)



Ersättning för barn boende i ett hem för vård och boende(HVB)



Ersättning för ensamkommande asylsökande barn i stödboende



Ersättning för utredningskostnader för ensamkommande



Ersättning för boende och vård av ensamkommande



Ersättning för ensamkommande asylsökande(Schablon)



Ersättning för stödinsatser för asylsökande (Schablon)



Ersättning för vissa särskilda kostnader eller extraordinära kostnader



Ersättning för tomhyra



Ersättning för etableringsinsatser för nyanlända



Ersättning för varaktig vård



Ersättning för ekonomiskt bistånd samt stöd och hjälp i boende



Elevpeng(Schablon)



Extraordinära kostnader för elevhälsa



Extraordinäre kostnader i samband med skolskjuts.



Godmanskostnader (Både schablon och återsökning)



Varaktig vård inom landstinget 60000kr/3år



Ersättning för hälsoundersökning i samband med ankomst till Gotland.

I vår granskning och genomgång har vi noterar att regionen har tillräckliga rutiner avseende återsökning för merparten av dessa områden. Ett område som däremot upplevs som
svårt att hantera är återsökning av kostnader för så kallad kostnadskrävande vård. Ett
arbete pågår för att få till stånd en lösning.
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5.

Iakttagelser

Mottagandet av nyanlända ensamkommande barn, har varierat under åren.
Kommunen har vid utredningens genomförande kommit överens med migrationsverket
att ta emot 190 nyanlända ensamkommande barn. Utöver detta finns ca 90 barn placerade i hem på Gotland som tillhör andra kommuner. Totalt finns idag ca 250 ensamkommande barn på Gotland.
Övrig verksamhet inom flyktingmottagandet är uppdelad mellan socialnämnden och barn
och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ansvar för ensamkommande ligger under socialnämnden medan SFI och integrationsansvar ligger under Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ansvarsfördelning i kommunen
Insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd ges främst av socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. Ensamkommande barn hanteras av socialnämnden medan integrationsarbetet hanteras inom barn och utbildningsnämnden. Desssutom berörs hälso- och sjukvårdsnämnden som ger insatser i form av hälsoundersökningar och sjukvård i olika former. Det är därmed dessa nämnder som i första hand ansvarar för återsökning av statliga medel inom dessa områden.
I sakgranskningen påtalas att det formella ansvaret ligger under Regionstyrelseförvaltningen. Även överförmyndarnämnden har ett ansvar vad gäller återsökning. Det finns
skriftliga dokument rörande ansvarsfördelning men dessa är inte antagna politiskt men
används inom regionen.

Det finns ändamålsenliga rutiner för att
identifiera ersättningsgilla kostnader,
samla in underlag och upprätta ansökan om
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Det finns flera skriftliga aktuella rutiner i Region Gotland avseende återsökning av statliga
medel. Nämnas kan rutiner gällande återsökning för asylsökande elever. Utbildning och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram en rutinbeskrivning som, på ett tydligt sätt, beskriver hur gången är inom förvaltningen och vem som ansvarar för vilka delar i återsökningsprocessen. De intervjuade påtalar att man inom regionen lagt mycket tid på att ta
fram rutiner och främst rör det schablonersättningar och hur dessa skall fördelas.
Vad gäller internkontrollplan för området har det inte funnits något under 2016 men för
år 2017 har regionen identifierat flera område som tas upp under 2017 års internkontrollplan. Dels avser man kontrollera och göra stickprov för enskilda områden rörande återsökning och dels avser man att kontrollera handläggningsrutiner.
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Barn- och utbildningsnämnden nuvarande rutin är att respektive skola, i verksamhetssystemet Procapita, skriver ner vilka individer som omfattas av återsökning. Detta hämtas
av handläggare som skriver ner allt i en fil som sedan skickas tillbaka till skolorna för
dubbelkontroll. Socialnämnden har en liknande rutin med den skillnaden att filen inte
skickas tillbaka för dubbelkontroll utan här sker dubbelkontroll i form av möte med enhetschef.
Socialnämnden har tagit fram flera dokument som hanterar återsökningsprocessen inom
kommunen och också regionstyrelseförvaltningen har tagit fram dokument som reglerar
vem som ansvarar för återsökning av respektive område.
Vår granskning visar likväl att förvaltningarna idag inte fullt ut har rutiner för att identifiera eventuella merkostnader inom skolans område, socialtjänstens område eller LSS- området. Våra intervjuer ger också bilden av att förvaltningarna inte automatiskt i samband
med ankomst går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen
finns exempelvis idag inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar
individers behov och dokumenterar dessa. Detta är viktigt för att kunna söka ersättningar
i framtiden för individer vars behov av LSS eller försörjningsstöd eller särskilda insatser i
skolan kan komma att behövas.

5.2.1. Ansökningar
Det finns rutiner för hur skriftliga ansökningar skall göras och detta med syfte att säkerställa att om ordinarie personal av någon anledning inte kan svara för återsökningen så
ska någon annan kunna göra det.
Vid vår granskning så har det framkommit att det inte finns någon uppföljning på överförmyndarnämnden av hur mycket av de återsökta kostnaderna som kommunen faktiskt
får tillbaka. Det framgår inte heller hur mycket av de uppbokade återsökta kostnaderna
som faktiskt erhålls och hur mycket som faktiskt avslås. I intervjuerna bekräftas också att
det inte finns rutiner för kontroll av detta.
I sakgranskningen påtalas att alla ansökningar som görs inom regionen sammanställs i ett
dokument där det framgår när ansökan skickats in, vad den avser, belopp samt när och
med vilket belopp utbetalning sker från Migrationsverket. Uppföljning av detta dokument
görs löpande. Rapporter som innehåller bl.a. belopp för återsökningar, utbetalningar och
avslag från Migrationsverket har lämnats till regionledningen vid delår och bokslut.

5.2.2. Långa väntetider på eftersökta medel
Gotland har som många kommuner extremt långa väntetider på de medel som eftersökt. I
vissa fall väntar kommunerna fortfarande på medel från år 2015 beroende på Migrationsverkets långa handläggningstider. Detta har inneburit att Region Gotland vidtagit åtgärder vad gäller bokföring av intäkter som eftersökts.
Inom socialnämnden görs viss uppbokning med en försiktighetsprincip men inom skolan
har man ingen försiktighetsprincip utan där bokas alla sökta medel upp.
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Politiska beslut avseende fördelning av
schablonersättning
De intervjuade påtalar att det idag inte finns något formellt politiskt beslut vad gäller fördelning av medel inom regionen. Vår granskning av protokoll från merparten av nämnderna under 2016 visar också att inget formellt politiskt beslut fattats som rör fördelning
av de schablonersättningar som kommit regionen tillhanda.
I sakgranskningen påtalas att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som enda nämnd
har tagit ett beslut rörande denna nämnd 2016-02-17.
Efter vår genomgång har regionstyrelsen den 2 februari 2017 fattat beslut om fördelning
av vissa schablonersättningar. De ersättningar som rör etablering fördelas med 90 % till
Barn- och utbildningsnämnden och 10 % till Kulturnämnden. Grundersättningen för flyktingar går helt till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Inom socialnämnden, för de schabloner som rör ensamkommande barn, finns idag inga
beslut tagna om en formell fördelning. Här påtalas i intervjuerna att den informella fördelning som finns idag mellan överförmyndarnämnden och socialnämnden bör korrigeras
då den inte anses rimlig.

5.3.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det är viktigt för regionen att fatta beslut om en formell fördelning
av de schablonmedel som kommer och detta av flera skäl.
Dels bör det tydliggöras var kostnader inom flyktingverksamheter ligger. Ett annat skäl
för att fatta ett sådant beslut är de förändringar som sker på området från 1 juli 2017 som
innebär att en allt större del av ersättningar kommer att schabloniseras. Speciellt vad gäller administrativa kostnader så finns risker att vissa delar såsom överförmyndarverksamheten inte får rätt tilldelning av medel vid kommande förändring.
Efter vår granskning har regionen fattat politiska beslut inom vissa områden. Vad gäller
fördelning av schablonersättningar inom området etablering är vi något tveksamma till
den fördelning som innebär att ingenting fördelas till socialnämnden. På flera områden
har socialnämnden ett ansvar vad gäller etablering och det finns risker för att kostnader
uppkommer som inte täcks.

5.3.2. Periodisering av kostnader
För täckandet av vissa administrativa kostnader betalas ut i en engångssumma.
Exempelvis utredningskostnader för ensamkommande barn, där Region Gotland får 31
tkr eller 39 tkr beroende vilken typ av sökande (Asyl eller PUT) det är. Denna summa skall
täcka utredningskostnader för all tid som Region Gotland har ansvar för den enskilda individen. I vår granskning har vi frågat om denna summa fördelas över flera år för att täcka
utredningskostnader som sträcker sig över flera år.
Enligt intervjuerna görs inte någon periodisering av utredningskostnaden. Det påtalas
från förvaltningen att det finns svårigheter med en sådan periodisering, dels kommer den
väldigt långt i efterhand, dels är summorna mindre varför detta inte anses behövas.
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5.3.2.1.

Bedömning

Periodisering av kostnader är ett alternativ att använda då man anser att kostnader finns
för flera år framåt. Bedömningen från nämnderna är att det är relativt små kostnader förknippade med hantering av ensamkommande barn varför detta inte ansetts nödvändigt.

Sker redovisning enligt god redovisningssed
5.4.1.

Nya rutiner från och med år 2016

Region Gotlands huvudprincip vid uppbokning av fordran från Migrationsverket är att
detta sker vid ansökan om bidrag och det uppbokade beloppet bokförs på ett separat
skuldkonto 28905 i balansräkningen och uppbokning sker med sökt belopp. Man tillämpar inte någon försiktighetsprincip utan 100 % av ansökan bokas upp.
Vid granskningstillfället 2017-02-10 var saldot på balanskontot 18 166,8 tkr (och således
en fordran på ännu inte utbetalda medel Migrationsverket och därmed en tillgång).
Det uppbokade beloppet fördelas till berörda förvaltningar från detta konto och intäkter
bokförs på konto 351700 Statsbidrag från Migrationsverket och projektkod 49XXXX utifrån serviceförvaltningens anvisningar. Avstämning av skuldkontot görs när medlen erhålls från Migrationsverket.
Det förekommer att förvaltningar också bokar upp fordran på annat balanskonto. Socialförvaltningen bokar exempelvis upp fordran avseende ensamkommande barn på annat
balanskonto och intäktsför vid uppbokningen.
Ovanstående rutin tillämpas fr.o.m. 2016 och enligt de uppgifter vi har fått så finns inga
fordringar på Migrationsverket från 2015 eller tidigare år och samma gäller intäktsförda
tidigare år. Vid våra kontroller kan vi också se att uppbokningar har gjorts för kvartal 4 år
2016 (och 2016 finns 192 894,7 tkr redovisade som statsbidrag från Migrationsverket).
Det bör samtidigt uppmärksammas att vi vid våra kontroller också har funnit intäkter som
avser 2015 och som har intäktsförts vid utbetalning 2016 eller bokats upp under 2015.

5.4.2.

Bokföring av ersättning med ansökan

De statsbidrag som förvaltningarna via Regionen ansöker om hos Migrationsverket bokförs hos respektive förvaltning som intäkt vid ansökan. Motbokning sker på balanskontot
28905. När utbetalningen sker från Migrationsverket sker avstämning mellan den uppbokade ersättningen på balanskontot och justering görs om det finns en avvikelse.

5.4.3.

Bokföring av ersättning utan ansökan

De statsbidrag som betalas ut från Migrationsverket utan ansökan bokförs hos berörda
förvaltningar när ekonomiadministrationen har fått utbetalningsunderlaget från Migrationsverket. Schablonbidraget för nyanlända som har fått uppehållstillstånd och som utbetalas under två år bokförs vid utbetalning.
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5.4.4.

Engångsersättning – tillfälligt stöd

Region Gotland erhöll totalt 7 843 tkr i tillfälligt stöd år 2015 med anledning av flyktingsituationen. Detta belopp har i enlighet beslut i regionstyrelsen under år 2015 intäktsbokförts med 1/13 på år 2015 och med 12/13 eller 7 240 tkr på år 2016 vilket överensstämmer
med Rådet för Kommunal Redovisnings yttrande över hur posten skall bokföras. .

5.4.5.

Bedömning

Vi bedömer att regionen följer god redovisningssed genom att sökta bidrag redovisas på
det år som ansökan avser fr.o.m. 2016. Samma sak gäller för de bidrag som betalas ut direkt av Migrationsverket utan ansökan.
Vi ser det som positivt att konto 351700 används för intäkter avseende dessa statsbidrag
vilket förenklar möjlighet till uppföljning i redovisningen. Vi vill samtidigt uppmärksammas att våra kontroller visar att vissa ansökningar som avsåg 2015 har intäktsförts 2016.
Vi vill också uppmärksamma att försiktighetsprincipen inte alltid tillämpas
Vi bedömer att det inte är förenligt med god redovisningssed att boka upp fordran på Migrationsverket på ett skuldkonto vid ansökan utan detta belopp skall bokas upp på ett tillgångskonto. Med nuvarande redovisning är det också svårt att se hur stor den aktuella
fordran på Migrationsverket är samt hur mycket medel som ännu inte är fördelade till
verksamheterna. Om saldot blir stort påverkas soliditeten.
Det bör också uppmärksammas att regionens anvisning att intäkterna ska redovisas med
projektkod 49xxx inte alltid följs. Då detta avser internredovisningen är det inget vi har
synpunkter på, men regionen behöver vara medveten om det vid sin uppföljning.
1 Regionstyrelsen

Rutiner för återsökningar av kostnader
Alla återsökningar om statlig ersättning (med undantag för Överförmyndarnämnden)
görs centralt av ekonomer inom Regionstyrelseförvaltningen vilken t o m år 2016 hette
förvaltningen Serviceförvaltningen.
Inom regionstyrelseförvaltningen är det två ekonomer som arbetar vardera 50 % med
detta (alltså en tjänst men två personer). Således mindre sårbarhet då två personer jobbar
med återsökningar. Förvaltningarna ansvarar för att underlagen till ansökan finns tillgängliga.

5.5.1.

Barn- och utbildningsnämnden/Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Merparten av återsökningarna inom utbildning och arbetslivsförvaltningen görs av två
handläggare. Handläggarna hanterar både grundskola och gymnasieskola samt förskola
och förskoleklass. Detta anses vara en fördel för att skapa mer kunskap om de elever som
finns och att inte riskera att förbise elever.
Utbildning och arbetslivsförvaltningen har rätt att återsöka medel för extraordinära kostnader inom skolan. Även om det är en restriktiv bedömning av detta område hos Migrationsverket finns möjlighet att återsöka medel för speciellt anpassade lokaler, skolskjuts
för särskoleelever samt om det behövs anställas personal för elever med särskilda behov.
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Detta sköts av handläggarna inom utbildning och arbetslivsförvaltningen, men varje skolas rektor ansvarar för att avisera dessa behov så att det kommer till berörd handläggares
kännedom. Våra intervjuer visar att hanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Dessa individers uppgifter skickas in från respektive skola på en fil till handläggare
centralt som sedan sammanställer allt och därefter skickas en sammanställd lista tillbaka
till skolan för kontroll.
Ett område där förvaltningen idag anser att det inte fungerar helt tillfredställande är hanteringen av mindre barn i förskolan. Avisering av dessa individer sker direkt från respektive förskola och kan innebära att ansvarig handläggare får information sent. Då vissa
återsökningar regleras av en tidsgräns kan detta innebära en risk att enskilda delar inte
hinner återsökas. Utifrån vad som framkommit vid våra intervjuer så kan detta område
utvecklas. Vid sakgranskningen säger man sig inte se denna risk då verksamheten inom
förskolan skall följa samma rutiner som grundskolan.
Vad gäller friskolor så görs hela återsökningsprocessen av handläggare inom Regionstyrelseförvaltningen.
Då det är långa väntetider på att erhålla medel så får nämnderna göra uppbokningar av
förväntade intäkter och inom utbildningsverksamheten bokas alltid alla intäkter upp som
man återsökt d.v.s. 100 %.

5.5.1.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns goda rutiner för hantering av återsökning inom barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vi anser att rutinen
för dubbelkontroller av de återsökningar som görs är viktig och bra och minimerar risker
för fel.
Vi vill samtidigt påtala vissa risker med att inte tillämpa försiktighetsprincipen utan istället boka upp 100 % av förväntade intäkter. Även om nämnden har en god kontroll kan
vissa enskilda delar bli föremål för omprövning varför viss försiktighetsprincip är att föredra enligt vår bedömning.

5.5.2.

Socialnämnden

Återsökningar inom socialnämnden görs av två handläggare centralt inom Regionstyrelseförvaltningen. Vid våra intervjuer påtalas att det finns rutiner och att det finns ett utvecklat arbete vad gäller återsökning av kostnader.
Ensamkommande barn hanteras av ansvariga handläggare och även extraordinära kostnader hanteras av samma handläggare som går igenom samtliga individer. För detta arbete krävs att socialsekreterare inom förvaltningen tydligt aviserar att det finns individer
som det finns möjligheter att återsöka kostnader för. Våra intervjuer ger en bild att det
inte görs dubbelkontroll av dessa ärenden. Det som görs som avser dubbelkontroll är att
man träffar chef inom verksamheten för att gå igenom och kontrollera så uppgifter stämmer.

5.5.2.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns en god kontroll av återsökningar av statsbidrag även inom
socialnämndens område.
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Vi vill samtidigt peka på att den rutin som tillämpas inom skolan (som innebär att verksamheten dubbelkollar skriftligt) är en rutin som även skulle kunna användas inom socialnämndens område där det idag bara görs en muntlig genomgång.

5.5.3.

Hälso-sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har flera rutiner som innebär att de har en kontroll på de
återsökningar som avser hälsoundersökningar inom regionen. Hälsoundersökningar registreras via kassakoder. Därefter blir denna del enkel att kontrollera och därmed återsöka.
Vad gäller den kostnadskrävande vården så är återsökningar svårare att kontrollera. Då
en individ går från att vara asylsökande till att få permanent uppehållstillstånd så finns
det inget bra sätt att kontrollera dessa individer. Främsta anledningen är att chefsläkare
påtalat att det inte går att parallellköra register för att på detta sätt få en kontroll av vilka
individer som skulle kunna vara aktuella för regionen att återsöka. Frågan är dock inte
färdigutredd och man arbetar på att hitta en lösning.

5.5.3.1.

Bedömning

Vid vår granskning blir det tydligt att regionen diskuterat en hel del kring hur man skall
komma tillrätta med att man inte har någon bra rutin för kontroll av individer som erhåller kostnadskrävande vård. Vår bedömning är att detta är ett område där regionen bör
lägga tid på att snarast hitta rutiner. Vår bedömning är att det speciellt inom psykiatrin
kommer att vara viktigt i framtiden då det där finns uppenbara risker för stor volym för
kostnadskrävande och omfattande vård. Vår bedömning är i övrigt att det finns goda rutiner för återsökning.

5.5.4.

Regionstyrelsen

Vår granskning visar det finns en god organisation för återsökning av statsbidrag inom
flyktingverksamheten och inom nämnderna. Förutom en central organisation där vi identifierar flera skriftliga rutiner för samtliga nämnder så finns övergripande controllerfunktion inom området. En central organisation för återsökning bildades under senhösten
2016.
Denna centrala ekonomifunktion har ett samordningsansvar att kontrollera nämndernas
internkontroll. Flera av nämnderna har också en särredovisning av ekonomi som rör återsökning. Vid våra intervjuer påtalas att detta också medfört att de medel som man erhållit
gjort att ersättningen räckt för att inom regionen hantera all verksamhet inom den ram
som finns. Vid våra intervjuer påtalas vidare att det finns en god samverkan mellan
nämnderna. En integrationsstrateg har ansvar för att ett samarbete kommer till stånd
både för den delen som rör återsökning men också för flyktingverksamheten i stort.

5.5.4.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det centralt inom regionstyrelsen finns en god kontroll av nämndernas återsökningsprocesser samt av den internkontroll som finns inom nämnderna.
Även om vi i enskilda delar i granskningen som rör återsökning av extraordinära kostnader lämnar synpunkter på att det idag inte fungerar helt med internkontroll är vår bedömning att regionen har ett välfungerande arbete med återsökning av statsbidrag.
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5.5.5.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den enda nämnden inom region Gotland där det inte finns en
central hantering. Anledningen till detta är att man inom regionen bedömt att verksamheten har en så god kontroll av verksamheten att detta bedömts onödigt.
Arbetet inom överförmyndarnämnden hanteras av två jurister och två handläggare totalt
3,75 anställda. Ansvaret för återsökningar ligger på två personer. De intervjuade inom
överförmyndarverksamheten påtalar att det finns flera skrivna rutiner för återsökning
inom överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden får in 99,8 % av de medel
som de återsöker och då man inte får in sökta medel så beror det oftast på att individer
fått permanent uppehållstillstånd, vilket överförmyndarförvaltningen inte haft kunskap
om. Under år 2016 så har det inte funnits någon internkontroll inom nämnden av återsökningar men detta finns inlagt i intern kontrollplan för år 2017.

5.5.5.1.

Bedömning

Vår bedömning är att det finns god kontroll över den verksamheten och de återsökningar
som görs av Överförmyndarnämnden. Dels går det att utläsa i de skriftliga rutiner som
finns och dels är de intervjuade tydliga i sin redovisning över vilka rutiner som gäller.
Även om regionen har mycket goda rutiner för kontroll från centralt håll i andra nämnder
är vår bedömning samtidigt att det i någon form borde finnas en viss central kontroll även
inom detta område även om det inte påverkar vår helhetsbedömning.

Samverkan inom kommunen rörande återsökning av statliga medel.
Vår granskning visar att det i dag inte finns någon formell eller strukturerad samverkan
rörande återsökning av kostnader från Migrationsverket. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt socialförvaltningen upprättar underlag för återsökning var för sig och
träffas inte regelbundet för att diskutera eventuella områden där man kan hjälpa varandra
eller ge varandra tips. Då alla återsökningar ligger centralt finns dock kunskap om flera
förvaltningar hos den som ansvarar för återsökning. Vid vår granskning har dock påtalas
att det finns vissa samverkansforum mellan överförmyndarförvaltningen och socialförvaltningen.

2017-04-05

Carin Hultgren

Tommy Nyberg

Uppdragsledare

Projektledare
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18

BUN § 60
Au § 52

Information. Revisionsrapport avseende granskning av rutinerna
för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet
BUN 2017/308
- Revisionsskrivelse 2017-04-25, inklusive revisionsrapport (mars)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-05

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Informationen tas emot.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC granskat om
Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet.
Regionens revisorer bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del
av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Grunden för
bedömningen är att samtliga nämnder har rutiner som säkerställer att regelbundna
ansökningar sker samt att dessa sker i rätt tid.
När det gäller barn- och utbildningsnämnden (och socialnämnden) bedömer regionens
revisorer att det finns en sårbarhet vad gäller personalsidan då endast en person inom
regionen ansvarar för återsökningarna. Revisorerna konstaterar även att regionstyrelsen,
för att kompensera detta, tagit fram skriftliga rutiner.
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande
och övriga nämnder för kännedom.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bedömning är att återsökningen av statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet fungerar tillfredsställande för båda
utbildningsnämndernas verksamhetsområden samt att den enskildes behov under
etableringsfasen kommer att förbättras genom att inrätta en samlad
mottagningsfunktion.
Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden:

Informationen tas emot.
Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18

Forts. BUN § 60
Yrk anden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslår, i likhet med arbetsutskottet, att informationen tas
emot.

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att detta vunnit bifall.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/308, GVN 2017/78

Jimmy Söderström
Ekonomichef

5 maj 2017

Barn och utbildningsnämnden och
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om
statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot

Bakgrund

Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för
att ordna boende åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand.
Verket ger även ekonomisk ersättning till asylsökande. För ensamkommande barn
och ungdomar delas ansvaret mellan stat och kommun.
De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har gett PwC i uppdrag att granska
om Region Gotland bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende återsökning av
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
Revisorerna bedömer att ansvariga nämnder säkerställer att kommunen får del av de
statliga ersättningarna inom flyktingmottagandet som de har rätt till. Det grundar
revisorerna på att det idag finns rutiner inom samtliga nämnder som säkerställer att
regelbundna ansökningar sker samt att dessa sker i rätt tid.
Bedömning av kontrollmålen

PwC har genom intervjuer kommit fram till om kontrollmålen är uppfyllda. Kontrollmålen som är riktade mot nämnderna är:
• Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla
in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet.
• Det finns vidare en tydlig fördelning av ansvar avseende statliga ersättningar.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/308, GVN 2017/78

Kommentarerna som barn- och utbildningsnämnden respektive gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden fick från revisorerna är:
BUN

GVN

Kontrollmålet är i allt väsentligt uppfyllt
Vår bedömning är att det finns skriftliga
rutiner inom nämnden som innebär att de
har en god kontroll över de ersättningar
som kan sökas. Det finns också en rutin
för uppföljning av de ersättningar som de
återsökt.
Det finns däremot en sårbarhet i att endast
en handläggare hanterar återsökningarna
för nämnden.

Kontrollmålet är uppfyllt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har en god beredskap och rutiner för att
identifiera ersättningsgilla kostnader.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att återsökning av statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet fungerar tillfredsställande för nämndernas verksamhetsområden.
Genom att inrätta en samlad mottagningsfunktion kommer kartläggning av den
enskildes behov under etableringsfasen att förbättras.
Beslutsunderlag

- Revisionsrapport. Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen – för information
Carin Hultgren, revisor PwC
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Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/162
3 juli 2017

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Svar på revisionsrapport: Granskning av rutinerna för ansökan
om statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Förslag till beslut

•
•
•

Socialnämnden godkänner informationen.
Socialnämnden avlämnar förvaltningens svar som eget yttrande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat om regionen har ett ändamålsenligt arbete avseende
återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagning. Socialförvaltningen och
regionsstyrelseförvaltningen beredes mycket kort tid för faktagranskning av utkast till
rapporten och tyvärr har revisorerna inte beaktat våra kommentarer fullt ut. Detta
gör att delar av rapporten innehåller felaktigheter, vilket påtalats. Revisorernas
övergripande bedömning är dock att det finns en god kontroll av återsökningar av
statsbidrag inom socialförvaltningens område men att det finns förbättringsområden
vilket rör intern kontroll av extraordinära ersättningar och identifiering av
merkostnader.
Vad gäller extraordinära ersättningar är det svårt att förstå vad revisorernas
kommentarer avser. Förvaltningen håller ändå med om att det kan finnas tillfällen då
det uppstår extraordinära kostnader inom socialförvaltningen och att det är viktigt att
det finns rutiner för att detta återsöks. Idag finns inga sällanansökningar inom LSS
och äldreomsorgen men revisorerna anser att förvaltningen ändå bör ha rutiner för
internkontroll av återsökning av medel för detta.
Revisorerna är tveksamma till att socialförvaltningen inte får del av
schablonersättning för etablering då förvaltningen inom flera områden har ett ansvar
vid etablering vilket kan leda till kostnader. Revisorerna anser att det inte finns en
formell fördelning av ersättningar till överförmyndarnämnden. Förvaltningen anser
att de beslut som fattats i socialnämnden och överförmyndarnämnden är beslut om
formell fördelning. Dock finns brister i principerna vad gäller fördelning av medel
vilket ska ses över inför 2018.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/162

Rutin för återsökningar görs av två handläggare. Revisorerna anser att dubbelkontroll
inte utförs trots att de skriver att en muntlig genomgång också sker.
Socialförvaltningen anser att den genomgången är en dubbelkontroll. Revisorerna
anser även att det saknas rutin för att kontrollera vilka intäkter som inkommit. Detta
är inte korrekt då handläggare som gör återsökningar löpande stämmer av intäkter
från Migrationsverket och vilka ersättningar som betalats ut.
Revisorernas intervjuer visar att förvaltningarna inte automatiskt i samband med
ankomst går igenom och dokumenterar den enskildes behov. Under etableringsfasen
finns idag inga tydliga rutiner som innebär att förvaltningarna identifierar individers
behov och dokumenterar dessa. Revisorernas rekommendation är att rutiner tas fram
för att senare i processen kunna påvisa individens behov, oavsett vilken verksamhet
eller förvaltning det rör. Detta är viktigt för att kunna söka ersättningar i framtiden
för individer som kan komma att behöva LSS, försörjningsstöd eller särskilda insatser
i skolan.
Bedömning

Socialförvaltningen bör ta fram rutiner för att identifiera och återsöka extraordinära
kostnader.
En rutin för intern kontroll bör finnas för sällanansökningar av medel för LSSinsatser och äldreomsorg, trots att det ännu inte skett några ansökningar.
Regionstyrelseförvaltningen i samarbete med berörda förvaltningar ska ta fram ett
förslag till fördelning av schablonersättningen inför 2018 och det är viktigt att en
andel tillfaller socialförvaltningen. Dagens beslut om fördelning av medel till
överförmyndarnämnden bör upphävas. Fördelning av medel till
överförmyndarnämnden kan istället vara en del av schablonersättningen.
En gemensam rutin för hela regionen bör tas fram för att dokumentera den enskildes
behov, från etableringsfasen och framåt. Detta för att senare använda
dokumentationen för att påvisa behov och därmed kunna söka ersättningar för till
exempel LSS och försörjningsstöd.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport: Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom
flyktingmottagandet Region Gotland, PWC
Svar på revisionsrapport: Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet, socialförvaltningen
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Åsa Högberg ekonomidirektör, RSF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/537
13 september 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Detaljplan för Visby Dovhjorten 6 m fl, samråd
Förslag till beslut

Planförslag för Visby Dovhjorten 6 m fl tillstyrks.

Sammanfattning

För Dovhjorten 6 finns ett planuppdrag för en utveckling av fastigheten med en
påbyggnad av bostäder. Exploatören har lämnat skissförslag som underlag för
detaljplanen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för tillskapandet av ca 5 000
kvm mark för bostäder och ca 8 000 kvm mark för centrumändamål.
Detaljplanen har sin utgångspunkt i Planprogram för Östercentrum från 2013. Syftet
med programmet är att möjliggöra en utveckling av området Östercentrum från
handelscentrum till stadskärna. I programmet lyfts bland annat fram att stråk ska
utvecklas och tydliggöras, baksidor ska utformas så att de upplevs som framsidor och
att kopplingen mellan innerstaden och Östercentrum ska förstärkas. Dessutom ska
särskilt beaktas att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.
Den nya bebyggelsen som detaljplanen redovisar är uppdelad på tre byggnadskroppar
- A, B, C enligt bilagd skiss, om totalt ca 53 lägenheter. I planarbetet har stor vikt
lagts vid arbetet med gestaltning och tillåten byggnadshöjd med hänsyn till det
särskilda läget i anslutning till bl a muren och världsarvet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/537

Bild. Översikt placering av byggrätter

Fastigheten omges av lokalgatorna Skolportsgatan och Kung Magnus väg, samt
gågatan Österväg. En målsättning i planprogrammet är att Kung Magnus väg ska
stängas för biltrafik, men i planarbetet har det bedömts att detta skulle kunna ge
kapacitetsproblem i korsningen Solbergagatan/Österväg, varför planförslaget inte
redovisar några sådana förslag.
Planförslaget anger vidare att parkering för tillkommande bostäder ska lösas inom
den egna fastigheten i källarplanet. Med utgångspunkt i gällande parkeringsriktlinjer
beräknas behovet till ca 60 p-platser. För befintliga verksamheter görs bedömningen
att de p-platser som fastigheten via tidigare parkeringsköp förfogar över, är
tillräckliga. I planförslaget föreslås att tekniska nämnden häver ett senare avtal om
fastighetens ansvar för anordnande av 51 st allmänna p-platser.
Planförslaget förutsätter en överföring (mot marknadsmässig ersättning) av ett
mindre markområde om ca 30 kvm mark från regionens fastighet Visby Solberga
1:19 till Visby Dovhjorten 6.
Genomförande av detaljplanen medför inga kostnader för regionen, men däremot
uppkommer en mindre intäkt från försäljning av mark.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att detaljplaneförslaget följer tidigare antagna
plandokument som fördjupad översiktsplan och planprogram. Förvaltningen ser
också positivt på att en utveckling av området kommer till stånd med tillskapandet av
mark för bostäder och verksamhetslokaler i ett centralt läge som kan bidra till ett
levandegörande av Visbys mest centrala delar.
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/537

Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan, samrådshandling
Beslut byggnadsnämnden §104/2017

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2015/871
3 maj 2017

Byggnadsnämnden

VISBY DOVHJORTEN 6 m fl
Samrådsbeslut - Visby Dovhjorten 6

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2017-05-03,
enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning

Ansökan om planbesked inkom 2015-03-30 med önskan om ändring av detaljplan
för att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av påbyggnad av en befintlig
butiksbyggnad (Åhlénshuset). Byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 201505-12, § 99. Ett plankostnadsavtal tecknades i mars 2016 och i samband med detta
överlämnades också planeringsförutsättningarna för kvarteret. Påverkan på
solförhållandena på Österväg samt den volymmässiga relationen till omgivande
fastigheter och ringmuren är kritiska punkter i planarbetet.
Exploatören har vid ett par tillfällen lämnat skissförslag som har studerats i regionens
3D-modell. SBF har haft en kontinuerlig dialog med exploatörens arkitekt och
byggombud och har kommunicerat SBF:s bedömning. Förslaget har bearbetats under
hand och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag daterat 201703-05.
Planförhållanden

Fördjupad översiktsplan för Hela Visby (antagen 2009-12-14) anger:
Östercentrum ska utvecklas till en del av en naturligt levande och livskraftig
stadskärna för hela Visbyområdet.
Ett planprogram för Östercentrum godkändes av BN 2013-12-12. Syftet med programmet
är att genom förslag till strategi för den övergripande markanvändningen i framtiden
möjliggöra en utveckling av Östercentrum från handelscentrum till stadskärna.
Planprogrammet lyfter bl a;


Stråk ska utvecklas och tydliggöras. Baksidor utformas så att de upplevs som
framsidor. Kopplingen mellan innerstaden och Östercentrum ska förstärkas.



Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur.



Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida.
Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv.
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Det är viktigt att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.
Skuggstudier ska göras i samband med detaljplaneläggning.



En galleria skulle kunna uppföras på parkeringsdäckets västra del och ansluta
till Åhlénshuset, Dovhjorten 6. En ny entré till Dovhjorten 6 från
Skolportsgatan - Kung Magnus väg öppnar upp mot söder.



Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området.

För området gäller detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14. Planen anger område för
handel. Planförslaget omfattar också delar av detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11.
Där anges gatumark.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning inte behövs

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlénshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en
miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet. Detta eftersom
platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen partikelhalter (PM10)
redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till riksintresset och världsarvet
Visby Innerstad.
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte kan
antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby Innerstad,
miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen kan utredas och
regleras inom detaljplaneprocessen.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-05-12, § 99, med beslut om
planuppdrag. Ett plankostnadsavtal tecknades i mars 2016.
Byggnadsnämnden diskuterade 2017-02-08 samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning av inlämnat skissförslag daterat 2016-11-25. Förvaltningen ansåg att
redovisat förslag medför en allt för negativ effekt på skuggverkan på Österväg och
platsen kring korsningen Kung Magnus väg/Österväg för att vara acceptabelt.
Dessutom upplevs byggnaden mot Skolportsgatan som för hög i jämförelse med
omgivande bebyggelse. Byggnadsnämnden beslutade, §9, att exploatörens förslag
daterat 2016-11-25 ska utgöra underlag för det fortsatta planarbetet.

Bedömning

För fastigheten Dovhjorten 6 finns ett planuppdrag för en utveckling av fastigheten
med en påbyggnad med bostäder. Exploatören har lämnat skissförslag som underlag
för detaljplanen.
Förslagen redovisar en positiv omvandling av befintligt handels-/kontorshus med en
påbyggnad av bostäder och gestaltningen kan sannolikt bidra till en förbättrad
stadsmässighet i Östercentrum. Förslaget har ett tilltalande angreppssätt genom att
bygga så att det kommer att upplevas som tre skilda huskroppar: - mot Österväg mot Kung Magnus väg - mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och
exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i
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hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till
kvartersmark med fortsatt tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Förslaget möjliggör ca 5 000 kvm för bostäder och ca 8 000 kvm för
centrumändamål..
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201705-03, och rekommenderar byggnadsnämnden att besluta om samråd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2017-05-03
Planförslag (karta & beskrivning), daterat 2017-05-03
Planprogram, 2013-12-13 (med tillhörande samrådsredogörelse och
kulturmiljöanalys)
HIA, 2016-01-27
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Eva Werkelin
Planarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Förslag till detaljplan för

Visby Dovhjorten 6 m fl
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Övrigt underlag:
Planprogram 2013-12-13 (med tillhörande samrådsredogörelse och kulturmiljöanalys)
HIA 2016-01-27

Samrådshandling

Ärendenr: BN 2015/871
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-05-03

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/871
Visby Dovhjorten 6 m fl
2017-05-03
____________________________________________________________________________________________

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande med anledning av läget intill känsliga miljöer som världsarvet och riksintresset Visby innerstad. Förslaget har också ett principiellt intresse som det första större utvecklingsprojektet inom ramen för planprogrammet för Östercentrum.
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 201505-12, § 99. Byggnadsnämnden har 2017-02-08, § 9, beslutat att gå vidare
med planarbetet utifrån exploatörens skisser, daterade 2016-11-25.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2016-07-05 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH 1900).
Planens syfte och huvud- Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler bostädrag
der bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Planförslaget möjliggör en positiv omvandling av befintligt handelshus med en
påbyggnad av bostäder. Gestaltningen ska anpassas i volym och utformning till
närmiljön och kan sannolikt bidra till en förbättrad stadsmässighet och ökad
attraktivitet i Östercentrum. Syftet är att påbyggnaden med bostäder och förändringen av befintlig byggnad ska innebära att det även i gatuplan upplevs
som tre olika huskroppar: - mot Österväg – mot Kung Magnus väg – mot Skolportsgatan. Entréer orienteras mot gatan och exteriören får ett öppnare uttryck mot samtliga gatusidor. Gatumarken i hörnavskärningen vid korsningen
Skolportsgatan/Kung Magnus väg omvandlas till kvartersmark med fortsatt tillgänglighet i gatuplan för allmänheten.
Planförslaget innebär att befintlig byggnad förutsätts att byggas på, och förslaget är skräddarsytt för den komplexa situationen på fastigheten. Om befintlig
byggnad skulle rivas torde planförslaget inte ge tillräcklig flexibilitet.
Bedömning av miljö-påverkan

Länsstyrelsen anser i yttrande 2016-06-16 att en detaljplan för att möjliggöra
byggande av bostäder ovanpå ”Åhlenshuset”, Visby Dovhjorten 6, kan innebära en miljöpåverkan på kulturmiljön och människors hälsa och säkerhet.
Detta eftersom platsen redan idag är sårbar utifrån att miljökvalitetsnormen
partikelhalter (PM10) redan överstigs och att den ligger i nära anslutning till
riksintresset och världsarvet Visby Innerstad
Länsstyrelsen instämmer dock i Region Gotlands bedömning att planen inte
kan antas få en betydande miljöpåverkan enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
Frågeställningar gällande riksintresse för kulturmiljö och världsarvet Visby Innerstad, miljökvalitetsnormer för luft och förorenad mark anser länsstyrelsen
kan utredas och regleras inom detaljplaneprocessen.
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PLANDATA

Översiktskarta samt översikt av gällande detaljplaner kring nuvarande planförslag

Lägesbestämning
Areal
Markägoförhållanden

Området ligger i Östercentrum och gränsar till Österväg, Kung Magnus väg och
Skolportsgatan.
Planområdets yta är 6 920 m2.
Visby Dovhjorten 6 är i privat ägo. Marken på Visby Solberga 1:19, i hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg, ägs av Region
Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området ändamålet stadskärna
med målet att Östercentrum med omnejd ska gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en del av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för
hela Visbyområdet.
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Utdrag ur fördjupad översiktsplan – Hela Visby, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14

Detaljplaner

Gällande detaljplan 09-Vis-56, antagen 1971-06-14, anger område för handel.
Befintliga tillåtna byggnadshöjder är ca 6 m mot Österväg, ca 10 m mot Kung
Magnus väg och ca 6.5 mot Skolportsgatan. Föreskriven taklutning i gällande
plan är 0 grader. Gällande detaljplan togs fram för Tempovaruhuset och parkering skulle lösas genom parkering i källarplanet och genom s k friköp av parkeringsplatser direkt öster om varuhuset.
Del av gällande detaljplan A1 1959, antagen 1959-05-11, anger gatumark för
Skolportsgatan och Kung Magnus väg samt för hörnavskärningen vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg.
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Program för planområdet

”Planprogram för Östercentrum m m”, godkänt av byggnadsnämnden 201312-13, § 279.

Utdrag ur plankarta för planprogram för Östercentrum, godkänd 2013-12-12

Kriterier i programmet som har koppling till den nya detaljplanen är:
 Kung Magnus väg stängs för biltrafik
 Stråken genom området utvecklas och tydliggörs
 Baksidor utformas så att de upplevs som framsidor
 Kopplingen Innerstaden – Östercentrum förstärks
 Möjliggöra bostäder, kontor, verksamheter och kultur
 Tillskapande av gröna tak, parkmiljöer, planteringar skulle lyfta området
”En variation i byggnader, volymer och ska eftersträvas. Mot Norra Hansegatan kan bebyggelsen vara högre och vid mötet med Innerstaden och ringmuren ska stor hänsyn tas till världsarvsstaden.”
”Bottenvåningarna ska utformas så att de blir en del av ett välkomnande
stadsliv.”
”Påbyggnad på befintliga hus i kvarteret Dovhjorten möjliggör fler bostäder.
Takfotshöjden är relativt lika på byggnaderna längs Östervägs södra sida.
Denna höjd bör bibehållas och påbyggnader dras in från fasadliv. Det är viktigt
att nya påbyggnader inte bidrar till ökad skuggning av gågatan.”
Planförslaget bedöms i stort följa intentionerna i programmet.
__________________________________________________________________________________
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Kommunala beslut
i övrigt

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och Region Gotland.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom planområdet finns inga grönytor. Möjlighet ges att på befintligt tak tillskapa s k grönt tak. Närmaste parkyta är området runt ringmuren, ca 150 meter från planområdet.

Östergravar

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning ska göras senast innan granskningsskedet för att utreda grundläggningsförutsättningar m m.

Radon

Planområdet ligger inom område med normal till hög risk. Strålningsmätning
av berggrunden ska utföras under planläggningen. Vid förekomst av karst är
det stor risk för hög radonhalt. Radonsäker grundkonstruktion krävs.

Förorenad mark

På fastigheten har det tidigare funnits miljöfarliga verksamheter som kan ha
orsakat föroreningar i mark.
PentaCon AB har 2001 åt SPIMFAB sammanställt historik om fastigheten Dovhjorten 6. Av sammanställningen framgår bl a följande: Bergnivån bedöms
ligga mellan +37.0 och +38.0 meter. Berget överlagras av tät, lerig eller siltig
morän. Inom fastigheten har bensinförsäljning pågått. Inom Dovhjorten 6 har
schakter utförts ner till kalkstensberget. Cisternerna är demonterade och all
omsluten jord är borttagen. Schakter för både nybyggnader och ledningar i anslutning till de gamla cisternerna gör även att det mesta av den omgivande jorden idag är ersatt med ny fyllningsjord. Befintlig byggnad är grundlagd med
källare direkt på kalkstensberget.
Sanering av PCB i fogar i fasad utfördes år 2005.
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Länsstyrelsen utförde 2005 en riskklassning enligt MIFO fas 1 (historisk undersökning utan provtagning). Här framgår det att det på fastigheten tidigare funnits plantskola, bensinstationer och verkstäder. Bland annat har petroleumämnen och organiska lösningsmedel använts vid verksamheterna. Vid den samlade riskbedömningen anser länsstyrelsen att risken för människor och hälsa är
måttlig (riskklass 3), bl a eftersom de byggnader där verksamheterna bedrevs
har rivits och jorden till stor del antas ha forslats bort då nuvarande byggnad
uppfördes.
I samband med ombyggnad 2007-2008 konstaterades höga halter av PAH:er
från asfalt som finns under delar av källarlokalerna (överbyggnad av garageyta). På asfalten lades en ny golvkonstruktion som skulle vara tätande. Efterföljande mätning av inomhusluft visade på förhöjda halter av naftalen jämfört
med normalförhållanden. Halterna bedömdes dock vara låga jämfört med hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverket.
Fastigheten har bedömts ha en måttlig risk för föroreningar vilket innebär att
det är viktigt med en uppföljande kontroll vid ändrad markanvändning. Möjlig
risk är inträngning av hälsoskadliga ångor från eventuella resterande föroreningar i mark eller från gammal överbyggd asfalt i källarplan. För att säkerställa en god inomhusmiljö i kommande bostäder ovan befintliga affärslokaler
ska därför kontrollmätning av inomhusluft först ske under planläggningen i befintliga lokaler i markplan. I det fall markarbeten ska utföras ska ansvariga vara
uppmärksamma på att föroreningar kan finnas.
Vattenskydd

Planområdet ligger utanför primärt och sekundärt vattenskyddsområde.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Eftersom området redan är
ianspråktaget krävs ingen särskild utredning för exploateringen.
Visby innerstad utgör fast fornlämning, RAÄ Visby 107:1, medeltida stadslager
och ringmuren är en fast fornlämning, RAÄ Visby 105:1. Fornlämningen
sträcker sig fram till Kung Magnus väg och utanför detta område sträcker sig
ett skyddsområde. Detta innebär att eventuella markingrepp i god tid måste
anmälas till länsstyrelsen.

Bebyggelseområden
Bostäder

Planförslaget medger en påbyggnad för främst bostäder. Det innebär att drygt
50 lägenheter kan byggas från plan 2 och uppåt. Parkering för tillkommande
bostäder löses i källarplanet (plan 0).
Befintlig byggnad, innehållande kommersiella lokaler föreslås delvis få byggas
på med bostäder. Befintlig byggnad klarar inte tekniskt att byggas på helt och
hållet varför en påbyggnad föreslås i byggnadens utkanter, mot fastighetens
gränser. Detta ger också en god stadsbild och skapar en mer småskalig och attraktiv miljö med möjlighet till en varierad och uppbruten fasad med upplevelsen av en kvartersstruktur med flera huskroppar. Det är angeläget att gatuplanet får en publik och öppen karaktär. Detta kan åstadkommas genom en medveten fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
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Översikt över placering av byggrätter

Huskroppen mot Skolportsgatan (Hus A)
Huset ges en tillåten takfotshöjd på +51.4 m (ca 12.4 m). Nockhöjden får vara
+56.6 m (ca 17.6 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespiser, trapphus eller dylikt får överskrida
takfoten, men ej vara högre än + 54.1 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra högst 60 % av byggnadens längd.
Balkonger ska vara indragna och får sticka ut högst 0.8 m mot Skolportsgatan.
Takutsprång får vara högst 0.5 m.
Gaveln mot Dovhjorten blir ganska dominerande och bör gestaltas på ett medvetet sätt. Här finns möjlighet att exempelvis arbeta med en ”grön fasad” med
växtlighet.
Byggnadskroppen tillåts kraga ut över det som idag är en hörnavskärning, ca
30 kvm, vid korsningen Skolportsgatan/Kung Magnus väg. Avskärningen ska
dock finnas kvar i gatuplan och vara tillgänglig för allmänheten genom ett s k
x-område. Källare under denna del är inte tillåtet.

Volymstudie i 3D-modell - Skolportsgatan mot Skolporten. Vy mot gavel på hus A.
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Befintlig vy i korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan

Fotomontage gestaltningsidé - korsningen Kung Magnus väg/Skolportsgatan, hus
A mot Skolportsgatan

Huskroppen mot Kung Magnus väg (Hus B)
Detta hus har ett extra känsligt läge som entrébyggnad till Östercentrum i
korsningen Kung Magnus väg/Österväg. Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd
på +52.3 m ö h(ca 12 m). Nockhöjden får vara +55.3 m ö h (ca 15 m).
Översta våningen ska vara indragen minst 0.8 m mot Österväg och Kung Magnusväg, inglasning är inte tillåten och takutsprång får vara högst 0.5 m. Detta
för att minska skuggverkan på Österväg.
Två trapphus får överskrida nockhöjd/takfot dock högst till + 56.3 m ö h. Inga
utanpåliggande balkonger är tillåtna mot Österväg och Kung Magnus väg.
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Befintlig vy mot öster, utanför Österport

Fotomontage gestaltningsidé - vy mot öster, utanför Österport, hus B och C
(Tyréns)

Huskroppen mot Österväg (Hus C)
Byggrätten ges en tillåten takfotshöjd på +51.0 m ö h (ca 10 m). Nockhöjden
får vara +54.5 m ö h (ca 13.5 m).
Enstaka byggnadsdelar så som frontespis eller dylikt får överskrida takfoten,
men får ej vara högre än + 52.7 m ö h. Dessa delar få sammantaget utgöra
högst 40 % av byggnadens längd.
Utanpåliggande balkonger är inte tillåtna mot Österväg för att bibehålla den
karaktär som idag råder längs Österväg. Takutsprång får vara högst 0.5 m.
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Befintlig vy Österväg

Fotomontage gestaltningsidé – vy Österväg, hus C

Generellt gäller att enstaka skorstenar och ventilationshuvar inte ingår i begränsande nockhöjd. Nock- och takfotshöjder har hållits så låga som möjligt
för att hålla en skala jämförbar med övrig bebyggelse samt minska skuggeffekter på omgivande utemiljöer. Ingen bruttoarea eller våningsantal regleras eftersom byggrätterna är skräddarsydda för aktuellt projekt. Eftersom en begränsning av takfots- och nockhöjder görs bedöms att taklutningen inte heller
behöver regleras.
__________________________________________________________________________________
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Huskroppen mot Dovhjorten 11, ”Åhlénsparkeringen” (Hus D)
Inom byggrätten för teknik finns möjlighet att bygga ett orangeri och gemensam uteplats för de boende som nås via spänger från trapphusen. Taket på befintlig byggnad ska hållas fri från skorstenar, ventilationshuvar och liknande för
att skapa en upplevelse av bostadsgård. Taket får gärna beläggas med sedumtak eller liknande.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Offentlig service
Kommersiell service

Planområdet har ett cityläge med god tillgång till kommersiell och allmän service med skolor, bad mm.
Centrumändamål är tillåtet i gatuplan (plan 1), plan 2 samt i källarplan.
I gatuplan och i delar av källarplanet finns idag affärslokaler med tillhörande
lager. Mot Kung Magnus väg finns en banklokal på andra våningen. Ytorna i
källarplanet kommer att minska eftersom att fler parkeringsplatser, trapphus
m m måste tillskapas. Bostädernas trapphus och återvinningsrum kommer att
innebära att även verksamhetsytor i gatuplan kommer att bli påverkade. Sammantaget påverkas drygt 800 kvm av befintliga verksamhetsytor.
Den del av befintlig byggnad som inte får någon byggrätt för påbyggnad ges en
nockhöjd på +48.0 m ö h. Det är ca 1.5 m högre än befintlig höjd, vilket ger
möjlighet att förändra taket/takkonstruktionen för en trevligare och grönare
boendemiljö. Exempelvis finns möjlighet att bygga spänger till en gemensam
uteplats och orangeri.
Gatuplanet ska ha en gestaltning som skapar en god stadsmässighet och en
öppen utformning som riktar sig till allmänheten. Detta kräver en medveten
fönstersättning och ett tydligt fasaduttryck.
Teknikutrymme (Hus D) finns i fastighetens östra del mot Dovhjorten 11. Byggrätten får en nockhöjd på + 51.0 m ö h (ca 10 m) samma höjd som takfotshöjden på huskroppen mot Österväg. Teknikutrymmet samordnas med möjlighet
till ett orangeri eller liknande för de boende. Inga skorstenar, ventilationsaggregat eller liknande är tillåtna på taket till befintlig byggnad eftersom detta
kommer att bli bostädernas visuella ”bostadsgård”.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse/kulturmiljö

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
En utveckling av Östercentrum med dess öppna läge i närheten av världsarvet
innebär att stor hänsyn måste tas till den gängse skalan, upplevelsen av muren
och innerstaden.
Inför utvecklingen av området kring Östercentrum och vid Söderport har en s k
HIA (Heritage Impact Assessment), daterad 2015-12-14/2016-01-27, gjorts
som kunskapsunderlag för att beskriva och bedöma konsekvenserna av fyra
förslag på förändringar i anslutning till världsarvet, där Östercentrum är ett av
projekten.
Den visar på att en upprustning och tydliggörande av Österväg som infartsoch handelsväg har en positiv påverkan på upplevelsen av Hansestaden Visby.
Förvaltningsmålen för Visby som världsarv bedöms också få en positiv påverkan om det blir en upprustning och vitalisering av området och ökad attraktivitet kring Österport.
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Ambitionen med planförslaget är att stärka Österväg som stråk och att ny bebyggelse inordnas i den brokighet som omgivande bebyggelse har både avseende utformning och skala. Siktlinjer och vyer av ringmuren och gravarna påverkas marginellt.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från korsningen Jägargatan/Kung
Magnus väg

En påbyggnad av befintligt hus med en gestaltning som även bryter upp huset i
gatuplan bidrar till att förstärka Österväg som infartsväg till innerstaden.
Närheten till världsarvet innebär att gestaltning, siktlinjer höjder mm har anpassats till omgivande bebyggelse och upplevelsen av innerstaden och muren.
Exempelvis har nockhöjden på den nya huskroppen (Hus B) i korsningen Österväg/Kung Magnus väg givits samma nockhöjd som byggnaden på Tärnan 25.
Samma nockhöjd gäller även för Dovhjorten 10. Den översta våningen är dessutom indragen för att ge bättre solförhållanden på Österväg samt ge upplevelsen av en lägre takfotshöjd. Förslaget har studerats i Regionens 3D-modell
över området.

Volymstudie i 3D-modell – vy mot söder, från gångväg i Östergravar

__________________________________________________________________________________
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Påbyggnaden längs Österväg (Hus C) får en något lägre nockhöjd och sammantaget bedöms dessa byggrätter ge en neutral till positiv påverkan på världsarvet. Volymmässigt ger höjderna ingen negativ påverkan på världsarvet och det
bedöms som positivt att infartsvägen mot Österport förstärks.
Byggnaden mot Skolportsgatan (Hus A) avviker i höjd och har fått en högre tilllåten nockhöjd. I byggnadens närhet finns Solbergaskolan med en storskalig
volym. Bestämmelser finns för takfotshöjden för att ta ner den upplevda skalan. Takfotshöjden föreslås bli ungefär samma som på föreslagen byggrätt
längs Kung Magnus väg. Sammantaget bedöms dock att en högre byggnad i
detta läge kan bidra till den brokighet i skala och hustyper som råder i närområdet och därmed påverkas inte världsarvet negativt.

Friytor

Lek och rekreation

Fotomontage - vy från Skolportsgatan mot den östra delen av Dovhjorten 6

Befintlig byggnad klarar inte tekniskt en påbyggnad med en hel innergård på
våning två. Utemiljön får istället lösas med terrasser/balkonger. Inom byggrätten för teknik finns möjlighet till ett orangeri eller liknande. I närheten av fastigheten finns Murgrönan och en större kvarterslekpark finns i Östergravar, ca
200 m bort.
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Lekplats ”Hästarnas dal” i Östergravar

Murgrönan

Naturmiljö

Planområdet har ett centralt stadsläge men med god närhet till gravarna.
Det kommunala naturreservatet Galgberget finns på promenadavstånd, ca 1.2
km norrut.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Fastigheten omges av lokalgatorna Skolportsgatan och Kung Magnus väg. Österväg är en gågata. De sträckor av Skolportsgatan och Kung Magnus väg som
gränsar mot Dovhjorten 6 ingår i planområdet. Den hörnavskärning som utgör
gatumark i gällande detaljplan övergår till att bli kvartersmark. Marken får
dock inte bebyggas i gatuplan och ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik genom s k x-område.
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Målsättningen i tidigare framtaget planprogram är att Kung Magnus väg ska
stängas för biltrafik. Detta har i dagsläget inte genomförts p g a de kapacitetsproblem som finns i korsningen Solbergagatan/Österväg.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken trafikerar Kung Magnus väg med både stadstrafiken och en
del landsbygdslinjer och busstationen ligger endast ca 300 m från fastigheten.

Busstationen

Parkering, angöring och
utfart

Parkering
Parkering för tillkommande bostäder ska lösas på den egna fastigheten i källarplanet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som ställs i regionens
parkeringsriktlinjer. Beräknat behov blir ca 60 parkeringsplatser. För att klara
gällande riktlinjer måste en del av nuvarande verksamhetsyta tas i anspråk.
Angöring till fastighetens parkeringsgarage sker via parkeringen på Dovhjorten
11 som ägs av Region Gotland.
En parkeringsbedömning för befintliga verksamheter utifrån gällande riktlinjer
visar att de parkeringsplatser som fastigheten förfogar över genom tidigare
"parkeringsköp" 1969 & 1976, 313 st, bedöms vara tillräckliga för dagens verksamheter på fastigheten.
Det innebär att de 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga
för allmänheten på den egna fastigheten inte behövs i dagsläget. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta
avtal och att parkeringsbehovet för de nya byggrätterna kan och ska ordnas på
den egna fastigheten. Inga nya "parkeringsköp" är möjliga.
Behovet av parkeringsplatser för de nya byggrätterna jämställs i dagsläget
med de krav som ställdes på Dovhjorten 10 för några år sedan. Det innebär ca
13/1000 kvm bta eller mer konkret: 2 rok el mindre 1 bpl/lgh, 3 rok 1,2
bpl/lgh, 4 rok el mer 1,4 bpl/lgh. Det pågår ett arbete att ta fram nya parkeringsriktlinjer.
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Cykelparkering löses i källarplanet. En lösning för 116 platser finns redovisad.

Angöring
Fastigheten angörs via parkeringsdäcket/garaget på Dovhjorten 11. Servitut
finns.
Lastning/lossning/leveranser till verksamheter sker via befintlig inlastning mot
Skolportsgatan.

Störningar
Buller

Vägtrafikbuller
En trafikräkning är gjord för Kung Magnus väg och Skolportsgatan under maj
2016. Den visar att Kung Magnus Väg hade 38159 passerande fordon i båda
riktningarna 17-24 maj 2016. Skolportsgatan hade 17371 passerande fordon i
båda riktningarna 10-17 juni 2016.
På båda gatorna är hastigheten låg, alltså runt 30 km/h eller lägre. Några få
fordon har passerat i högre hastighet.
Ovanstående utgör underlag i den bullerberäkning/analys som Region Gotland
har gjort av planförslaget enligt Naturvårdsverkets modell. Fasaderna mot
Skolportsgatan och Kung Magnus väg berörs av vägtrafikbuller ekvivalentvärde
ca 55 dBA respektive ca 60 dBA. Gällande riktvärden inomhus ska klaras. Eventuellt kan extra krav behöva ställas på fasader, fönster och dylikt mot Kung
Magnus väg.
Majoriteten av lägenheterna kommer att ha balkonger som inte vetter mot gator. Dessutom kommer det finnas möjlighet till en gemensam uteplats på taket
på befintlig byggnad.
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Övrigt buller
Utomhus
Buller från fläktar, ventilation, varuleveranser m m räknas som industri-/verksamhetsbuller. Bullret mäts utomhus vid bostadsfasad.
Följande utomhusvärden gäller för externt industri-/verksamhetsbuller vid bostäder:
50 dBA ekvivalent ljudnivå dag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå kväll kl 18-22 samt söndag och helgdag kl 06-18
45 dBA ekvivalent ljudnivå natt kl 22-06
Utöver detta gäller följande frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
Maximala ljudnivåer (Lmax >55dBA) bör inte förekomma nattetid kl 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en
ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpande sidan.
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens
buller karakteriseras av ofta förekommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot eller liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter, bör värdena i tabellen ovan sänkas med 5 dBA.
I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår.
Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid
kortare händelser.
Andra värden gäller vid byggnation med s k ”tyst sida”.
Inomhus
Följande riktvärden gäller buller inomhus:
45 dBA maximalnivå
30 dBA ekvivalentnivå
25 dBA ekvivalentnivå ljud med hörbara tonkomponenter
25 dBA ekvivalentnivå ljud från musikanläggningar
Vid lågfrekvent buller ska särskilda mätningar göras för att visa att man klarar
gällande riktvärden.

Teknisk försörjning
Vatten/avlopp/dagvatten Fastigheten är ansluten till Region Gotlands va-nät.
Ur dagvattenssynpunkt är s k ”gröna tak” positivt eftersom möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten är starkt begränsad med anledningen av
att hela fastigheten är bebyggd. På grund av befintlig byggnads konstruktion
kan det dock finnas svårigheter att åstadkomma ”gröna tak”. Föreskriven
nockhöjd har dock satts så att det ska vara möjligt at göra förändringar med
taket, t ex sedumtak eller planteringar.
Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör utformas så att förutsättningarna för miljövänliga
lösningar optimeras. Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
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El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom Region Gotlands försorg. Exploatören ansvarar
för att tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Återvinningsrum finns i anslutning till nuvarande inlastning
och planeras i anslutning till bostädernas trapphus.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd sommaren 2017
Granskning hösten 2017
Godkännande/Antagande vintern 2018

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för genomförande av planen vilket bland annat omfattar
iordningställande av byggnader, angöring till gata, parkeringsplatser, fastighetsbildning, bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar m m. exploatören står för alla kostnader förenade med exploateringen.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

Avtal:
Exploateringsavtal markanvändningsavtal

De 51 platser som enligt avtal, från 2006, ska finnas tillgängliga för allmänheten på den egna fastigheten bedöms inte behövas i dagsläget utifrån nuvarande verksamheter. Därför föreslås att teknikförvaltningen/tekniska nämnden under planarbetet häver detta avtal och att parkeringsbehovet för de nya
byggrätterna därmed kan och ska ordnas på den egna fastigheten. Inga nya
"parkeringsköp" är möjliga.
För att reglera och tydliggöra ansvarsfördelningen vid plangenomförandet kan
eventuellt exploateringsavtal behöva upprättas.
För angörings- och etableringsytor under byggtiden kommer allmän platsmark
att behöva ianspråktas. Polistillstånd ska sökas för detta och upplåtelsen hanteras därefter i vanlig ordning av Region Gotland.
För de ca 30 kvm av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in ska köpeavtal, alternativt överenskommelse om fastighetsreglering
upprättas.
Servitut för gångtrafik ska upprättas för x-området (allmän gångtrafik) i den
del som förvärvas av exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
mm

Avtalsservitut finns för angöring till fastigheten via parkeringsgarage på Visby
Dovhjorten 11.
Genom fastighetsreglering ska del av Visby Solberga 1:19 föras över till Visby
Dovhjorten 6.
Vid exempelvis bildande av bostadsrättsföreningar kan det bli aktuellt med avstyckning från fastigheten. Bildande av en eller flera gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och andra gemensamma anläggningar kan då bli
nödvändigt. Den eller dessa ska då förvaltas av en samfällighetsförening.
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Vid bildande av ägarlägenheter ska gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening bildas.
Fastighetsplan

För Visby Dovhjorten 6 gäller en tomtindelning från 1973, aktnr 09-VIS-70. Den
upphävs i samband med detaljplanens antagande.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.

Region Gotlands kostnader och intäkter

Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för Region Gotland.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens kommer att ha kostnader för uppförande av byggnader, parkeringsanläggning, angöring till gata, anslutningsavgifter, köp av mark, fastighetsbildning och andra lantmäteriförättningskostnader m m. Intäkterna kommer att hänföras till uthyrning och/eller försäljning av lägenheter och lokaler.

Inlösen, ersättning

För den del av Region Gotlands fastighet Visby Solberga 1:19 som behöver lösas in för planens genomförande ska marknadsmässig ersättning erläggas.

Region Gotland kommer att ha intäkter från försäljning av mark.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Området ska enligt ”Handlingsplan för skydd och säkerhet i Gotlands kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna. Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än fyra våningar medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av
bärbar stegutrustning. Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara
sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer
än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Under planläggningen, inför granskningsskedet, ska utredningar avseende
markradon, geoteknik och kontrollmätning av inomhusluft göras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget möjliggör

Bostäder ca 5 000 kvm, ca 53 lägenheter
Centrumändamål ca 8 000 kvm.

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder
får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.
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Planområdet ligger i direkt anslutning till riksintresset Visby innerstad för kulturmiljövården, beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05, enligt 3 kap 6 §
MB.

Fotomontage – vy från Österport

I planprogrammet för Östercentrum framhöll länsstyrelsen att, för planprogrammet skulle vara förenligt med länsstyrelsens prövningsgrunder, behövdes
särskilda utredningar klargöra exploateringens påverkan på stads- och landskapsbilden, siktlinjer, fornlämningsmiljön, världsarvet och riksintresset Visby
innerstad. Utredningarna bör belysa de planerade byggnadshöjdernas påverkan på ringmuren och världsarvet. Inför kommande detaljplanering ska en s k
HIA presenteras. Länsstyrelsen vill erinra om att riksintresset för kulturmiljön
behöver belysas och att platsen är mycket känslig för högre byggnader som
kommer att ”sticka upp” över ringmuren och därmed förändra fonden bakom
riksintresset Visby innerstad.
Aktuellt planförslag har anpassats och avvägningar har gjorts mellan förslaget
inverkan på stadsbild, upplevelse av Visby innerstad och önskemålet om att
genom fler bostäder och gestaltningsförändringar öka attraktiviteten i Östercentrum. Se även beskrivning under rubriken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse/kulturmiljö”. Förslaget bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller påverka världsarvet negativt.
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Strukturstudie i 3D-modell – flygperspektiv från väster

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Planområdet har brist på större ytor för lek och utevistelse i direkt anslutning
till de nya bostäderna men i närheten finns strövområden (gravarna) med
kvarterslekplats. De planerade bostäderna ovanpå befintliga handelslokaler
kommer att ha en god närhet till förskolor och skolor. Tillgängligheten till kollektivtrafik, gång- och cykelbanor är god vilket underlättar för barn att ta sig till
olika mål.

Solbergabadet, Solbergaskolan, Murgrönan och busstationen
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Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Bostäderna kommer att ha ett centralt läge i en upplyst stadsmiljö med omedelbar närhet till kommersiell och allmän service samt kollektivtrafik. Planområdet har också en god närhet till gc-vägar, natur, förskola och skola vilket innebär goda möjligheter för ett jämställt boende.
Fler bostäder i området ger ett större flöde av människor i olika åldrar alla timmar på dygnet, vilket främjar möten. Det bidrar till att göra stadsmiljön mer
trygg och mer levande dygnet runt.

Tillgänglighet

Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig i närområdet. Parkering kommer att finnas i källarplanet med direkt
åtkomst från ca hälften av trapphusen. Tillgängligheten till kommersiell service
är också god.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning avser att förbättra områdets kvaliteter och
skapa en stadsmässig bebyggelse i Visbys mest centrala del. Samtidigt finns en
närhet till rekreativa grönytor.
Detaljplanen har utformats särskilt för att uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar som syftar till
att stärka Östercentrum som stadskärna.
Befintlig byggnad har en homogen och storskalig karaktär med ett stort platt
tak. En påbyggnad utifrån planens principer skulle ge området en större variation i skala och en brokighet som bättre förmedlar en stadsmässig karaktär.

Befintlig vy från bostäderna i Dovhjorten 10, i 3D-modell
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Volymstudie i 3D-modell - vy från bostäderna i Dovhjorten 10

En påbyggnad i kv Dovhjorten medför dock en negativ påverkan av solförhållandena, framför allt på Österväg p g a dess sträckning i öst-väst. Störst påverkan blir från lunchtid och framåt under vinterhalvåret, oktober–mars, då solen
står som lägst. Det kan innebära att delar av Österväg inte kommer att upplevas lika klimatmässigt attraktiva under viss tid soliga dagar. Byggnadsnämnden
har dock bedömt att tillskottet med bostäder väger tyngre för att uppnå en
förbättrad attraktivitet och utveckling av Östercentrum som stadskärna.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.
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Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 12. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från befintlig bebyggelse.

Solstudie Österväg i 3D-modell vårdagjämning 20 mars kl 16. Skuggeffekt från föreslagen ny bebyggelse.
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som har identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen medför en förbättring av området som helhet eftersom markanvändningen kan kompletteras med bostäder. Det är dock viktigt att ha bostäderna i
fokus vid utformning av byggnadskonstruktioner, placering av bullrande och
estetiskt störande teknisk utrustning med avseende på blandningen av markanvändning.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte att överskridas då buller hanteras
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnormen för partikelhalter (PM10) överskrids i Visby. Mätningarna
sker i anslutning till aktuellt planområde. Syftet med miljökvalitetsnormen är
att skydda människors hälsa. I planprogrammet för Östercentrum lyfter Region
Gotland att luftföroreningarna är den miljöfråga som kräver störst uppmärksamhet. Utomhusluftens kvalitet måste vara lämplig för bostäder. Förutom vid
mätplatsen är det i dagsläget svårt att veta var eller om miljökvalitetsnormen
överskrids. I dagsläget tas ett åtgärdsprogram fram av Region Gotland som syftar till att sänka PM10-halterna i Visby. Åtgärder har genomförts i väghållningen vårvintern 2017 för att minska partikelhalterna. Inom ramen för åtgärdsprogrammet kommer en kartläggning att göras för att ta reda på hur partikelhalten är på flera ställen i Visby. Analyser kommer även att göras av befintliga luftfilter för att om möjligt ta reda på källan till partiklarna. Arbetet
med åtgärdsprogrammet beräknas vara slutfört under 2017.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.
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Medverkande tjänstemän

Eva Werkelin, planarkitekt – planförslag
Lena Beckman, planingenjör – layout, foto & plankarta
Lennart Klintbom, trafikplanerare – trafikfrågor
Per Seigerlund, markingenjör – genomförandefrågor
Christian Hegardt, stadsarkitekt – gestaltningsfrågor
Mikael Westberg, bygglovarkitekt – bygglovsfrågor
Maria James, regionantikvarie – kulturmiljöfrågor
Claudia Castillo, miljöskyddsinspektör – markföroreningar
Anna Fagerberg, miljöskyddsinspektör - miljöfrågor
Jimmy Holpers, regionekolog – mkb-frågor
Tomas Looström, kartingenjör – 3D-modell
Kerstin Jakobsson, kartingenjör – grundkarta & fastighetsförteckning
M fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 3 maj 2017

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 2015/871
Handlingstyp Kungörelse
Datum 8 juni 2017

KUNGÖRELSE
Detaljplan för Visby Dovhjorten 6 m fl (Åhlénsfastigheten),
Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en
detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av
förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att
samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området,
dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2017-05-03, har tagits
fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region
Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby. Handlingar och tillhörande underlag
finns också tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner fr o m 12 juni 2017 t o
m 3 juli 2017.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Fler
bostäder bedöms ge ökat liv åt Östercentrum.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby eller e-post: registrator-bn@gotland.se, senast den 3 juli 2017. Ange
namn, postadress och ärendenummer (BN 2015/871).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan
inneboende som berörs.
När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Upplysningar lämnas av planarkitekt Eva Werkelin, tfn 0498-269195, eller epost eva.werkelin@gotland.se
BYGGNADSNÄMNDEN

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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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.
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Instans

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/774
5 september 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för Södra hällarna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 361 000 kr avseende södra
hällarna.

•

Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2013 att omvandla området Södra hällarna till
ett naturreservat. Ärendet blev överklagat och beslut togs 2014-08-14 av regeringen
om att området ska bli ett naturreservat.
Under 2015 har vägarna i Södra hällarnas naturreservat tillgängliggjorts, toaletter har
anlagts, möbleringsprogram har tagits fram och utifrån det har det anlagts bänkar,
grillplatser, papperskorgar, toaletter etc. Ett skyltprogram har tagits fram och
informationsskyltar har placerats ut. Trappor har anlagts för att möjliggöra att
komma ner och upp för klippkanterna och ner till stranden. En spång har byggts för
att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med en möjlighet att
slippa korsa väg 140. Spången utgör också en möjlighet för allmänheten och
rörelsehindrade att ta sig ut och få uppleva en värdefull naturmiljö/våtmark.
Invigning av färdigställt projekt genomfördes av Tommy Gardell och Isabel Enström
våren 2016.
Spången blev 50 meter längre än vad vi hade kalkylerat med på grund av dragningen
och markförhållandena i våtmark. Det blev även problem med grundläggningen. Ett
antal markprover visade att det var relativt stabila våtmarker vi skulle bygga spången
över, men ett område där marken sög mycket gjorde att spången inte blev stabil. Här
fick man i ett parti använda längre och kraftiga markskruvar. Detta har gjort att
projektet med spången har blivit dyrare än förväntat.
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Investeringar har genomförts vid södra hällarna under perioden 2013 - 2016.
År 2013 beviljades en investeringsbudget för med totalt 2 000 000 kr.
År 2015 beviljades tilläggsanslag för investeringar vid Södra hällarna med 1 500 000
kr.
År 2016 beviljades ytterligare tilläggsanslag med ytterligare 442 000 kr.
De totala investeringsutgifterna för Södra hällarna uppgår till 4 303 000 kr vilket
innebär ett budgetunderskott med 361 000 kr, vilket nu tekniska nämnden hemställer
om tilläggsanslag för att täcka underskott.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag
Beslutsunderlag

TN § 189
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonomi.
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 189

Tilläggsanslag för Södra hällarna

TN 2017/1142

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
361 000 kr.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2013 att omvandla området Södra hällarna till
ett naturreservat. Ärendet blev överklagat och beslut togs 2014-08-14 av regeringen
om att området ska bli ett naturreservat.
Under 2015 har vägarna i Södra hällarnas naturreservat tillgängliggjorts, toaletter har
anlagts, möbleringsprogram har tagits fram och utifrån det har det anlagts bänkar,
grillplatser, papperskorgar, toaletter etc. Ett skyltprogram har tagits fram och
informationsskyltar har placerats ut. Trappor har anlagts för att möjliggöra att
komma ner och upp för klippkanterna och ner till stranden. En spång har byggts för
att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med en möjlighet att
slippa korsa väg 140. Spången utgör också en möjlighet för allmänheten och
rörelsehindrade att ta sig ut och få uppleva en värdefull naturmiljö/våtmark.
Invigning av färdigställt projekt genomfördes av Tommy Gardell och Isabel Enström
våren 2016.
Spången blev 50 meter längre än vad vi hade kalkylerat med på grund av dragningen
och markförhållandena i våtmark. Det blev även problem med grundläggningen. Ett
antal markprover visade att det var relativt stabila våtmarker vi skulle bygga spången
över, men ett område där marken sög mycket gjorde att spången inte blev stabil. Här
fick man i ett parti använda längre och kraftiga markskruvar. Detta har gjort att
projektet med spången har blivit dyrare än förväntat.

Investeringar har genomförts vid södra hällarna under perioden 2013 - 2016. I
nedanstående tabell redovisas beviljad budget samt investeringsutgifter för respektive
år.
År 2013 beviljades en investeringsbudget för med totalt 2 000 000 kr.
År 2015 beviljades tilläggsanslag för investeringar vid Södra hällarna med 1 500 000
kr.
År 2016 beviljades ytterligare tilläggsanslag med ytterligare 442 000 kr.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Bedömning

De totala investeringsutgifterna för Södra hällarna uppgår till 4 303 000 kr vilket
innebär ett budgetunderskott med 361 000 kr. Teknikförvaltningen bedömer att
tilläggsanslag erfordras med 361 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-28.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
361 000 kr.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1142
28 juni 2017

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för Södra hällarna
Förslag till beslut

•

Att tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt
361 000 kr.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2013 att omvandla området Södra hällarna till
ett naturreservat. Ärendet blev överklagat och beslut togs 2014-08-14 av regeringen
om att området ska bli ett naturreservat.
Under 2015 har vägarna i Södra hällarnas naturreservat tillgängliggjorts, toaletter har
anlagts, möbleringsprogram har tagits fram och utifrån det har det anlagts bänkar,
grillplatser, papperskorgar, toaletter etc. Ett skyltprogram har tagits fram och
informationsskyltar har placerats ut. Trappor har anlagts för att möjliggöra att
komma ner och upp för klippkanterna och ner till stranden. En spång har byggts för
att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter med en möjlighet att
slippa korsa väg 140. Spången utgör också en möjlighet för allmänheten och
rörelsehindrade att ta sig ut och få uppleva en värdefull naturmiljö/våtmark.
Invigning av färdigställt projekt genomfördes av Tommy Gardell och Isabel Enström
våren 2016.
Spången blev 50 meter längre än vad vi hade kalkylerat med på grund av dragningen
och markförhållandena i våtmark. Det blev även problem med grundläggningen. Ett
antal markprover visade att det var relativt stabila våtmarker vi skulle bygga spången
över, men ett område där marken sög mycket gjorde att spången inte blev stabil. Här
fick man i ett parti använda längre och kraftiga markskruvar. Detta har gjort att
projektet med spången har blivit dyrare än förväntat.
Investeringar har genomförts vid södra hällarna under perioden 2013 - 2016. I
nedanstående tabell redovisas beviljad budget samt investeringsutgifter för respektive
år.
År 2013 beviljades en investeringsbudget för med totalt 2 000 000 kr.
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År 2015 beviljades tilläggsanslag för investeringar vid södra hällarna med 1 500 000
kr.
År 2016 beviljades ytterligare tilläggsanslag med ytterligare 442 000 kr.

År

Budget, tkr

2013
2014
2015
2016
Total

Utfall, tkr

2 000
1500
442
3 942

457
6
1415
2425
4 303

Bedömning

De totala investeringsutgifterna för Södra hällarna uppgår till 4 303 000 kr vilket
innebär ett budgetunderskott med 361 000 kr. Teknikförvaltningen bedömer att
tilläggsanslag erfordras med 361 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-28.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/775
6 september 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder Västerhejde skola
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 300 000 kr avseende
ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola

•

Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Ärendebeskrivning

Det har under lång tid diskuterats vad som skall hända med Västerhejde skola utan
att något definitivt beslut är taget. I skolan finns några ventilationsanläggningar som
inte är godkända. Under de osäkra förutsättningarna som har varit har
Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) medvetet avvaktat med åtgärder i avvaktan
på vad som skulle hända med skolan. I förslag till investeringsbudget för 2018-2019
och plan 2020-2022 finns det inte pengar avsatta förrän år 2022 och då endast med 1
mkr för VVV-skola(Västerhejde, Vibble, Visborg). Nu när investeringen skjutits på
framtiden så måste något göras åt ventilationen för att få den OVK godkänd. Det är i
två byggnader, 01A och i 03 som anläggningarna måste bytas ut. Ett
förfrågningsunderlag är framtaget och FFA har fått ett anbud på dessa åtgärder på 1
200 000 kr.
Ytterligare åtgärder måste göras i hus 03, där det är en värmepump som värmer upp
lokalen med varmluft, den kommer att tas bort och elvärme installeras i stället, denna
åtgärd är bedömd att kosta 100 000 kr.
FFA bedömer att den totala kostnaden för allt kommer att uppgå till 1 300 000 kr.
Av årets (2017) anslag ,6 625 000 kr, för ventilationsåtgärder så har totalt 4 605 000
kr förbrukats tom juni och resterande budgetmedel är planerat för andra projekt.
Mot bakgrund av detta hemställer tekniska nämnden hos regionstyrelsen om
tilläggsanslag på 1 300 000 kr för att ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola ska
kunna verkställas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag
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Beslutsunderlag

TN 2017/§190

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonomi.
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 190

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder
Västerhejde skola

TN 2017/2219

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag för ventilationsåtgärder vid
Västerhejde skola med totalt 1 300 000 kr.

Sammanfattning

Ventilationen i Västerhejde skola är inte godkänd enligt OVK (obligatorisk
ventilationskontroll). I förslag till investeringsbudget för 2018-2019 och plan 20202022 finns medel avsatta först år 2022 och då endast med 1 mkr för VVVskola(Västerhejde, Vibble, Visborg). Ventilationsanläggningarna i byggnaderna 01A
och 03 måste bytas ut omgående. Ett förfrågningsunderlag är framtaget och
fastighetsförvaltningsavdelningen har fått ett anbud på dessa åtgärder på 1 200 000
kr.
I hus 03 behöver en värmepump som värmer upp lokalen med varmluft tas bort och
ersättas med elvärme. Denna åtgärd bedömds att kosta 100 000 kr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen bedömer att den totala investeringsutgiften
kommer att uppgå till 1 300 000 kr totalt.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med totalt 1 300 000 kr för
ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola. Av årets anslag för ventilationsåtgärder
med 6 625 000 kr har totalt 4 605 000 kr förbrukats till och med juni och resterande
är inplanerat för andra projekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-30.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag för ventilationsåtgärder vid
Västerhejde skola med totalt 1 300 000 kr.
Skickas till
Regionstyrelsen.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/2219
30 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder Västerhejde skola
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag för ventilationsåtgärder vid
Västerhejde skola med totalt 1 300 000 kr

Sammanfattning

Det har under lång tid diskuterats vad som skall hända med Västerhejde skola utan
att något definitivt beslut är taget. I skolan finns några ventilationsanläggningar som
inte är godkända. Under de osäkra förutsättningarna som har varit har
Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) legat lågt med att åtgärda dessa. I förslag till
investeringsbudget för 2018-2019 och plan 2020-2022 finns det inte pengar avsatta
förrän år 2022 och då endast med 1 mkr för VVV-skola(Västerhejde, Vibble,
Visborg). Nu när investeringen skjutits på framtiden så måste något göras åt
ventilationen för att få den OVK godkända. Det är i två byggnader, 01A och i 03
som anläggningarna måste bytas ut. Ett förfrågningsunderlag är framtaget och FFA
har fått ett anbud på dessa åtgärder på 1 200 000 kr.
Ytterligare åtgärder måste göras i hus 03, där det är en värmepump som värmer upp
lokalen med varmluft, den kommer att tas bort och elvärme installeras i stället, denna
åtgärd är bedömd att kosta 100 000 kr.
FFA bedömer att den totala kostnaden för allt kommer att uppgå till 1 300 000 kr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med totalt 1 300 000 kr för
ventilationsåtgärder vid Västerhejde skola. Av årets anslag för ventilationsåtgärder
med 6 625 000 kr har totalt 4 605 000 kr förbrukats tom juni och resterande är
inplanerat för andra projekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/776
6 september 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Omdisponering av budgetmedel VA-ledning VästergarnKlintehamn
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden medges omdisponering av anslag med 5 000 000 kr för att
genomföra investeringsprojektet ”VA-ledning Västergarn-Klintehamn.
Omdisponering sker med 5 000 000 kr från projekt Gotlands
vattenförsörjning.

Sammanfattning

VA-ledningarna på sträckan mellan Västergarn och Klintehamn är byggda på mitten
av 1980-talet och är i mycket dåligt skick. Det uppkommer ofta läckage på
vattenledningen samtidigt som ledningen är av stor vikt för överföringen av vatten
från Visby till södra Gotland, i framtiden när vattenverket i Kvarnåkershamn
kommer i drift så kommer vattenverket även kunna avlasta Visby. VA-ledningarna är
i dagsläget förlagda inom vägområdet för väg 140 vilket medför problem och
fördyringar när åtgärder måste göras på ledningsnätet.
Investeringsprojektet för anläggning av VA-ledning mellan Västergarn – Klintehamn
har projekterats och kostnadsberäknats till totalt 9 000 000 kr. I nuvarande budget
finns endast 4 000 000 kr upptagna. För att kunna fullgöra VA-projektet behöver en
omdisponering göras med totalt 5 000 000 kr
Tekniska nämnden föreslår en omdisponering av medel från projekt ”Gotlands
vattenförsörjning” till ”VA-ledning ”Västergarn-Klintehamn görs.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot en omdisponering av medel
enligt förslag och stöder förslaget från tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

TN §191
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 191

Omdisponering för VA-ledning VästergarnKlintehamn

TN 2017/2340

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av anslag med
5 000 000 kr för att genomföra investeringsprojektet ”VA-ledning VästergarnKlintehamn” projektnummer 12427.
Omdisponering sker med 5 000 000 kr från projekt nr 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”.

Sammanfattning

VA-ledningarna på sträckan mellan Västergarn och Klintehamn är byggda på mitten
av 1980-talet och är i mycket dåligt skick. Det uppkommer ofta läckage på
vattenledningen samtidigt som ledningen är av stor vikt för överföringen av vatten
från Visby till södra Gotland, i framtiden när vattenverket i Kvarnåkershamn
kommer i drift så kommer vattenverket även kunna avlasta Visby. VA-ledningarna är
i dagsläget förlagda inom vägområdet för väg 140 vilket medför problem och
fördyringar när åtgärder måste göras på ledningsnätet. Det finns ett behov av att
åtgärda vattenledningarna varför ett tilläggsanslag erfordras.
Bedömning

Investeringsprojektet för anläggning av VA-ledning mellan Västergarn – Klintehamn
har projekterats och kostnadsberäknats till totalt 9 000 000 kr. I nuvarande budget
finns endast 4 000 000 kr upptagna. För att kunna fullgöra VA-projektet behöver en
omdisponering göras med totalt 5 000 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-14.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget yttrande.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/2340
14 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering anslag för VA-ledning Västergarn-Klintehamn
Förslag till beslut

•

•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av
anslag med 5 000 000 kr för att genomföra investeringsprojektet ”VA-ledning
Västergarn-Klintehamn” projektnummer 12427.
Omdisponering sker med 5 000 000 kr från projekt nr 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”.

Sammanfattning

VA-ledningarna på sträckan mellan Västergarn och Klintehamn är byggda på mitten
av 1980-talet och är i mycket dåligt skick. Det uppkommer ofta läckage på
vattenledningen samtidigt som ledningen är av stor vikt för överföringen av vatten
från Visby till södra Gotland, i framtiden när vattenverket i Kvarnåkershamn
kommer i drift så kommer vattenverket även kunna avlasta Visby. VA-ledningarna är
i dagsläget förlagda inom vägområdet för väg 140 vilket medför problem och
fördyringar när åtgärder måste göras på ledningsnätet. Det finns ett behov av att
åtgärda vattenledningarna varför ett tilläggsanslag erfordras.
Bedömning

Investeringsprojektet för anläggning av VA-ledning mellan Västergarn – Klintehamn
har projekterats och kostnadsberäknats till totalt 9 000 000 kr. I nuvarande budget
finns endast 4 000 000 kr upptagna. För att kunna fullgöra VA-projektet behöver en
omdisponering göras med totalt 5 000 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/778
6 september 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Omdisponering av anslag till aktivitetspark
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges att medel omdisponeras från investeringsprojekt
Murgrönan aktivitetspark till nytt investeringsprojekt, aktivitetspark A7•

•

Medel som omdisponeras mellan projekten uppgår till 3 756 000 kr

Ärendebeskrivning

På grund av problematiken kring att placera en aktivitetspark i området för
Världsarvet, tidigare föreslagen plats Murgrönan, föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk tillsammans med
befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. Stråket är inte beläget i direkt
anslutning till boenden, vilket utgör att ingen blir störd. Det är verksamheter och
skolor som kantar stråket som då utgör en bra plats att anlägga en aktivitetspark. Med
tanke på att det exploateras i stora områden i anslutning till stråket, kommer med
stor sannolikhet en blivande aktivitetspark att hamna vid ett framtida genomflöde
och en central plats mellan ”nya A7” och Visby innerstad. Anläggandet av
aktivitetsparken kommer framför allt att skapa ett mer aktivt område och höja dess
attraktivitet. Visby och Gotland är i ett stort behov av att tillgodose behoven av
aktiviteter för ungdomar i form av ”skejt” och ”parkour” mm.
Den medborgardialog om önskemål av aktiviteter som har genomförts i samband med
Murgrönan kan användas för planering av aktivitetspark A7.
Teknikförvaltningen bedömer att 3 756 000 kr behöver omdisponeras från projektet
aktivitetspark Murgrönan till nytt investeringsprojekt vid A7.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot en omdisponering av medel
enligt förslag och stöder förslaget från tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

TN §192

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, Regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 192

Omdisponering anslag till aktivitetspark

TN 2017/1905

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag omdisponeras
från investeringsprojekt nr 12214 Murgrönan aktivitetspark med totalt 3 756 000
kr.
Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag omdisponeras till
investeringsprojekt aktivitetspark A7 med totalt 3 756 000 kr.

Sammanfattning

I beslut TN § 306 (2013-12-17) fattade TN beslut att förvaltningen ska planera för
anläggandet av en aktivitetspark vid Murgrönan. På grund av problematik kring att
placera en aktivitetspark i området för Världsarvet föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området, se bifogad karta. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk
tillsammans med befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. I förlängningen
formas ett sk ”grönt finger” ut från centrum genom att Honnörsparken på nya A7
området tar vid där en framtida föreslagen aktivitetspark slutar.
Bedömning

På grund av problematiken kring att placera en aktivitetspark i området för
Världsarvet, tidigare föreslagen plats Murgrönan, föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk tillsammans med
befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. Stråket är inte beläget i direkt
anslutning till boenden, vilket utgör att ingen blir störd. Det är verksamheter och
skolor som kantar stråket som då utgör en bra plats att anlägga en aktivitetspark. Med
tanke på att det exploateras i stora områden i anslutning till stråket, kommer med
stor sannolikhet en blivande aktivitetspark att hamna vid ett framtida genomflöde
och en central plats mellan ”nya A7” och Visby innerstad. Anläggandet av
aktivitetsparken kommer framför allt att skapa ett mer aktivt område och höja dess
attraktivitet. Visby och Gotland är i ett stort behov av att tillgodose behoven av
aktiviteter för ungdomar i form av skejt och parkour mm.
Den medborgardialog om önskemål av aktiviteter som har genomförts i samband
med Murgrönan kan användas för planering av aktivitetspark A7.
Teknikförvaltningen bedömer att 3 756 tkr behöver omdisponeras från projektet
aktivitetspark Murgrönan till nytt investeringsprojekt vid A7.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-29.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Arbetsutskottets beslut
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget yttrande. En ny skrivelse
kommer i kallelsen till tekniska nämndens sammanträde 23/8.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1905
29 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Omdisponering anslag till aktivitetspark
Förslag till beslut

•
•

Att tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag
omdisponeras från investeringsprojekt nr 12214 Murgrönan aktivitetspark med
totalt 3 756 000 kr.
Att tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om att anslag
omdisponeras till investeringsprojekt aktivitetspark A7 med totalt 3 756 000 kr.

Sammanfattning

I beslut TN § 306 (2013-12-17) fattade TN beslut att förvaltningen ska planera för
anläggandet av en aktivitetspark vid Murgrönan. På grund av problematik kring att
placera en aktivitetspark i området för Världsarvet föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området, se bifogad karta. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk
tillsammans med befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. I förlängningen formas
ett sk ”grönt finger” ut från centrum genom att Honnörsparken på nya A7 området tar
vid där en framtida föreslagen aktivitetspark slutar.
Bedömning

På grund av problematiken kring att placera en aktivitetspark i området för
Världsarvet, tidigare föreslagen plats Murgrönan, föreslås att aktivitetsparken istället
anläggs på A7-området. Platsen utvecklas då till ett aktivitetsstråk tillsammans med
befintlig fotbollsplan, multiarena och lekplats. Stråket är inte beläget i direkt
anslutning till boenden, vilket utgör att ingen blir störd. Det är verksamheter och
skolor som kantar stråket som då utgör en bra plats att anlägga en aktivitetspark. Med
tanke på att det exploateras i stora områden i anslutning till stråket, kommer med
stor sannolikhet en blivande aktivitetspark att hamna vid ett framtida genomflöde
och en central plats mellan ”nya A7” och Visby innerstad. Anläggandet av
aktivitetsparken kommer framför allt att skapa ett mer aktivt område och höja dess
attraktivitet. Visby och Gotland är i ett stort behov av att tillgodose behoven av
aktiviteter för ungdomar i form av skejt och parkour mm.
Den medborgardialog om önskemål av aktiviteter som har genomförts i samband med
Murgrönan kan användas för planering av aktivitetspark A7.
Teknikförvaltningen bedömer att 3 756 tkr behöver omdisponeras från projektet
aktivitetspark Murgrönan till nytt investeringsprojekt vid A7.
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Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/816
13 september 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Visby Sergeanten 5, exploateringsavtal och köpekontrakt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
•

godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Gotlandshem AB

•

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 5 till Gotlandshem AB
för en köpeskilling av 8 092 450 kronor

Sammanfattning

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Sergeanten 5 fastställdes av RF 2016-04-25. Planen
för Visby Sergeanten 5 anger bostadsändamål i två till tre våningsplan.
Regionstyrelsen beslutade 2015-10-29 (RS §316) att tilldela Gotlandshem AB ett
markområde i kvarteret omfattande Visby Sergeanten 5. 2017-06-15 (RS§159)
beslutade Regionstyrelsen att godkänna upprättat markanvisningsavtal med
Gotlandshem AB.
Gotlandshem AB har för avsikt att genomföra bostadsproduktion på fastigheten och
Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt.
Gotlandshem AB har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form
av en undertecknad genomförandeplan.
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
RS 2017/816

Exploateringsområdet utgörs av Sergeanten 5, vilken markanvisats till exploatören.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Till grund för avtalet ligger Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33 kv
Sergeanten m fl, dess planbestämmelser och intentioner,
genomförandebeskrivning och detaljplanekarta, beslut om markanvisning (RS
§ 159 2017-06-15).

-

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

-

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

-

Exploatören ska under januari 2017/2018 påbörja byggnationen av
bostadshus för färdigställande senast under 2018/19.

-

Exploateringsavtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.

I tidigare tecknat markanvisningsavtal regleras att exploatören ska upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av projektet.
Genomförandeplanen framgår av bilaga 2b.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Köpeskillingen uppgår till 8 092 450 kronor.
-

Tillträde sker den dag när bygglov medges om den infaller efter det att
regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Om bygglov medges före beslut i
regionfullmäktige sker tillträdet den dag då regionfullmäktiges beslut vunnit
laga kraft. Förtida tillträde kan ske mot erläggande av handpenning om 10%
av köpeskillingen.

-

Samtliga med köpet förenade kostnader betalas av köparen.

Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt att
regionstyrelsen godkänner där till hörande exploateringsavtal.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/816

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som Gotlandshem AB
tagit fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i
enlighet med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2015-10-29. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse
i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Bilaga 1.
Bilaga 2a.
Bilaga 2b.
Bilaga 3a.
Bilaga 3b.

Exploateringsavtal
Genomförandeplan utvecklingsarbete
Genomförandeplan Gotlandshem AB
Köpekontrakt
Karta

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Bilaga 2a

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/469
13 september 2017

Anders Lindholm

Utvecklingsarbete med genomförandeplaner vid exploateringsprojekt
Visby Sergeanten 5

Regionstyrelseförvaltningen bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete med
införande av s.k. ”genomförandeplaner” vid exploateringsprojekt. Den
bakomliggande idéen är att exploatörerna i en genomförandeplan ska ges möjlighet
att i korta ordalag och med en fast mall som stöd redogöra för sina ambitioner och
åtaganden i aktuellt projekt. Exploateringsprojektet kan utgöras av ett
bostadsbyggnadsprojekt där exploatören ska anvisas mark som en följd av en tävling,
annan konkurrensutsatt markanvisning eller där exploatören ska direktanvisas mark
av särskilda skäl.
Avsikten är att genomförandeplanen ska bli en del av ett system som syftar till att
förbättra och förtydliga överenskommelser mellan regionen och exploatören vid
markanvisningar. Det är dock viktigt att påpeka att genomförandeplaner på intet sätt
kommer att ersätta nuvarande ordning med markanvisningsavtal, exploateringsavtal
och köpekontrakt som undertecknas av båda parter. I dessa bindande avtal regleras
redan många av de punkter som genomförandeplaner kan komma att innehålla.
Genomförandeplaner ska i stället ses som ett komplement till befintliga avtal, där
exploatören med egna ord får beskriva och berätta om hur planerat projekt ska
genomföras för att uppfylla ställda krav och förväntningar.
Genomförandeplanens första del kan förslagsvis utgöras av en checklista med ett
antal i förväg upprättade punkter som exploatören besvarar/redovisar. Här kan det
exempelvis handla om att redovisa följande:
- Tidplan för projektet - från start till inflyttning, etappindelning
- Antal bostäder och lägenhetsstorlekar som kommer att produceras
- Upplåtelseformer - hyresrätt/bostadsrätt, radhus etc
- Organisation/ansvarsfördelning i projektet - byggherre, entreprenör, finansiär mm
- Förvaltning efter genomförandet (hyresvärd/BRF etc)
- med mera…..
I genomförandeplanens andra del har exploatören att redovisa hur denne avser att
uppfylla de utfästelser som exploatören i ett tidigare skede har avgivit, t ex i samband
med en genomförd markanvisningstävling. Här får exploatören utveckla hur denne
avser att arbeta för att klara åtaganden kring social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet, som exempelvis:
- energianvändning, dagvattenhantering
- trafik- och parkeringslösningar
- laddplatser, bilpool
- miljömärkning/certifiering
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- tillgänglighet, barnperspektiv
- boendekostnader
- materialval
- kretsloppstänkande (avfallshantering, återbruk, odlingslotter mm)
I detta sammanhang har regionstyrelseförvaltningen uppmanat alla exploatörer i
pågående samhällsbyggnadsprojekt att inkomma med en genomförandeplan.
Eftersom inrättandet av genomförandeplaner fortfarande är på utvecklingsstadiet har
exploatörerna inte getts några detaljerade instruktioner om vad en sådan plan
förväntas innehålla. Det kan dock konstateras att Gotlandshem AB:s
genomförandeplan för Visby Sergeanten 5 omfattar delar av de parametrar som
framledes kan komma att tillämpas. Regionstyrelseförvaltningen avser att fortsätta
utvecklingsarbetet kring genomförandeplaner och vid behov återkomma för en
förnyad redovisning.

Anders Lindholm
Enhetschef
Hållbar tillväxt,
Regionstyrelseförvaltningen
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Gotlandshem AB (org.nr. 556066-0523), Jungmansgatan 1A,
621 83 VISBY, nedan kallad Köparen, har följande avtal träffats.
§1
Överlåtelse/
köpeskilling

§2
Tillträde

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Sergeanten 5. Köpeskillingen baseras på
den yta BTA som anges i erhållet bygglov och till priset
1450 kr/kvm BTA, d v s ÅTTAMILJONERNITTIOTVÅTUSENFYRAHUNDRAFEMTIO /8 092 450/ KRONOR.
Försäljningen avser fastigheten enligt bifogad kartbilaga.
Gotland Visby Sergeanten 5 överlåtes i befintligt skick med
formellt tillträde den dag när bygglov medges om den infaller efter det att regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Om bygglov har medgivits före beslut i regionfullmäktige
sker tillträdet den dag då regionfullmäktiges beslut vunnit
laga kraft. Köparens formella rätt till tillträde till fastigheten
förutsätter att köpeskillingen har betalats i sin helhet.
Regionfullmäktiges beslut avseende försäljningen vinner
laga kraft tre veckor efter den dag då regionfullmäktiges
justerade protokoll har anslagits i Regionens lokaler,
Visborgsallén 19.
Om Köparen önskar tillträde till området före det formella
tillträdet har denne att betala 10 % såsom handpenning
senast samma dag som överenskommelse har träffats om
förtida tillträde.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen betalas i sin helhet kontant senast på tillerläggande
trädesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland,
bankgirokonto 339-8328 (Nordea), med angivande av vad
köpeskillingen avser. Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter framställan från Regionen äger Regionen rätt att häva köpet.
Om överenskommelse om förtida tillträde träffas ska handpenning om 10 % eller 917 560 kronor betalas den dag som
sådan överenskommelse tecknas mellan Regionen och
Köparen. Resterande del av köpeskillingen betalas kontant
senast på den formella tillträdesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland i övrigt enligt ovan. Om Köparen inte
betalar köpeskillingen på tillträdesdagen har Regionen rätt
att häva köpet och behålla utbetald handpenning.
Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera sedvanlig dröjsmålsränta, diskonto eller motsvarande + 6 %, fr o m den formella tillträdesdagen t o m
dagen då köpeskillingen inbetalats på Regionens bankgirokonto.
KÖPEKONTRAKT för Gotland Visby Sergeanten 5
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Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
är helt betald.
§4
Köpebrev och
lagfart

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

§5
Inskrivningar
o dyl

§6
Avgifter o dyl

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

I köpeskillingen ingår inga anslutningsavgifter. Köparen
betalar avgifter för vatten-, spill-, dagvatten-, fjärrvärmeoch elanslutning enligt av GEAB fastställd taxa och VAtaxa för Region Gotland som tillämpas vid tidpunkten för
nybyggnaden på fastigheten.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörda fastigheter och som är hänförligt till ägandet av
fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
berörd fastighet.

§7
Försäkring

§8
Fastighetens
skick

Regionen förbinder sig att hålla Gotland Visby Sergeanten
5 försäkrad enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen.
Skulle ersättningsgill skada drabba fastigheten före tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas, mot att
Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas
av Regionen. Faran för fastigheten övergår på Köparen
om den inte har tillträtts p g a Köparens dröjsmål.

Köparen har att utöva sin undersökningsplikt vad gäller
fastigheten och tagit del av den information som framgår
av gällande detaljplan samt inhämtat information från de
utredningar o dyl. som har gjorts, vilka kan rekvireras av
Köparen hos Regionen. Regionen har därmed informerat
om vad den känner till om fastighetens skick. Köparen har
noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot
Regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även
om dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap
19 § jordabalken.
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§9
Detaljplanebestämmelser

§ 10
Exploateringsavtal

För berörd fastighet gäller detaljplan för bostadsändamål,
lagakraftvunnen 2016. Köparen har tagit del av detaljplanens intentioner samt planhandlingar med tillhörande beskrivning och bestämmelser som gäller för byggande inom
fastigheten jämte disposition av densamma.

Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan
samt ett mellan Regionen och Köparen upprättat exploateringsavtal vilket reglerar ett genomförande i nödvändiga
delar.

§11 Markåtgärder, Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört övermiljöansvar
siktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Utifrån dessa undersökningar har i förekommande fall sanering skett av marken liksom arkeologisk utredning/undersökning. Det har inte i övrigt framkommit något
som kan anses föranleda eller tyder på att ytterligare särskilda åtgärder fordras för byggnation inom berörd fastighet.
Köparen ansvarar därför för att utföra och bekosta eventuella ytterligare undersökningar om så anses nödvändigt
för byggande och att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst vidtas.
§ 12
Servitut e likn./ Regionen, Gotlands Energiverk AB (GEAB), Telia och
inskrivningsrätt fiberoperatör/förening medges rätt att inom Gotland Visby
Sergeanten 5 nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya
ledningar. Dessa rättigheter upplåts utan ersättning och
får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning i fastigheten i form av
servitut eller såsom nyttjanderätt.
§ 13
Köparens
garantier

§ 14
Villkor

Köparen lämnar följande garantier till förmån för Regionen. Garantierna avser förhållandena per avtalsdagen och
per tillträdesdagen. Köparen är behörig att ingå detta avtal
och fullgöra samtliga sina åtaganden enligt avtalet och
garanterar att erforderlig finansiering har ordnats för att
kunna fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt avtalet.

Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionfullmäktige för Region Gotland godkänner detta och att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner därtill hörande
exploateringsavtal. Om någon av dessa förutsättningar inte
uppfylls gäller inte detta köpeavtal.

KÖPEKONTRAKT för Gotland Visby Sergeanten 5

4(4)
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Visby den

/

2017

För Gotlandshem AB

..................................................
Mats Ågren

……………....................……...….
Elisabeth Kalkhäll

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

..................................................

Visby den

/

……………....................……...….

2017

För Region Gotland

...................................................
Meit Fohlin

……………….......………...............
Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

...................................................

……………….................………......

KÖPEKONTRAKT för Gotland Visby Sergeanten 5

Kartbilaga Gotland Visby Sergeanten 5

SERGEANTEN

Stora Törnekvior

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/808
13 september 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Järnvägen 4 - markanvisningsavtal
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten
Visby Järnvägen 4 med Gillöga AB.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14 att utse Gillöga AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheten Visby Järnvägen 4. Regionstyrelseförvaltningen
fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal.
Föreliggande markanvisningsavtal reglerar i huvudsak följande:
-

Visby Järnvägen 4, anvisas till exploatören till och med 2018-12-31 med
utgångspunkt i regionstyrelsens tilldelningsbeslut.

-

Nuvarande detaljplan anger användning parkering, men enligt
förutsättningarna för markanvisningstävlingen ska en ny detaljplan för den
aktuella tomten upprättas. Inriktningen för området är att möjliggöra
byggande av bostäder i form av radhus, kedjehus och flerfamiljshus med en
högsta byggnadsarea som ansluter till förutsättningarna i tävlingen.

-

Exploatören ska i anslutning till undertecknandet av markanvisningsavtalet
överlämna en genomförandeplan som i allt väsentligt redovisar
genomförandet av exploateringen. Om genomförandeplanens ambitioner
inte följs eller om bygglov inte sökts inom anvisad tid, har regionen rätt att
återta markanvisningen.

-

Genomförande och kostnadsansvar ska regleras i ett exploateringsavtal som
upprättas mellan parterna.

-

I kommande exploateringsavtal ska exploatören också förbinda sig att
genomföra olika hållbarhetsåtgärder som redovisats vid tävlingen, bl a
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RS 2017/808

certifiering för Miljöbyggnad Silver och bilpool, samt att redovisa bedömd
energiförbrukning, materialval, beräknad byggkostnad och boendekostnad.
-

Vid tävlingen lämnade exploatören anbud om per kvadratmeter byggrätt
BTA som innebär att den totala köpeskillingen för fastigheten kan beräknas
till 12 800 000 kronor.

-

Priset ligger fast till 2017-12-31 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med index.

Bedömning

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en
genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att
föreliggande markanvisningsavtal är upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut
om tilldelning av mark 2016-12-14 och förvaltningen föreslår att regionstyrelsen
beslutar att godkänna detsamma.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Markanvisningsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark och stadsmiljö

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/135
19 juli 2017

Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Motion. Rekrytering räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen anser att motionen besvarad med nedanstående svar.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har i en motion daterad 2016-02-22 yrkat att det undersöks vilka
möjligheter det finns att rikta rekryteringsinsatser mot nyanlända med
uppehållstillstånd.
I det handlingsprogram med riktlinjer som fastställdes av regionfullmäktige
2017-02-27 framhålls problemet med att rekrytera och behålla personal inom de tre
distrikt som räddningstjänsten Gotland är indelat i.
Denna problembild för mindre orter är nationell och Region Gotland kommer att
fortsätta arbeta aktivt för att avhjälpa den svåra bemanningssituation som råder.
Räddningstjänsten rekryterar löpande nya medarbetare till organisationen och
rekryteringsinsatserna riktar sig till alla som bor och arbetar på de berörda orterna.
Personer från alla målgrupper (t ex nyanlända med uppehållstillstånd, anställda inom
Region Gotland, kvinnor) är intressanta när man uppfyller de krav och villkor som
ställs på RIB-personal (deltidsbrandmän).
Vid rekrytering och urval av sökande görs tester innan utbildning och anställning
utifrån gällande kravprofil.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de rekryteringsinsatser som genomförs
inom räddningstjänsten riktar sig till alla målgrupper som uppfyller de krav och
villkor som erfordras utifrån behovet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Visby 2016-02-22

Motion:
Till:

Rekrytering räddningstjänsten
Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har stora problem med att rekrytera deltidsbrandmän. Vi ser idag, och
förväntar oss framöver, ett stort inflöde av nya gotlänningar som i många fall verkar vilja
stanna i de orter där de just nu placeras. Kanske kan detta vara en modell för att
rekrytera personal till deltidsbrandkåren.
Frågan är om detta kan vara en modell för Gotland.

Därför yrkar jag:
Att det undersöks vilka möjligheter det finns att rikta rekryteringsinsatser inom
räddningstjänsten mot nyanlända med uppehållstillstånd.

Anna Hrdlicka (M)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/438
19 juli 2017

Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Motion. Att säkra bemanningen inom räddningstjänsten för
framtiden.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen anser att frågan är belyst och beslutad i samband
med antagandet av nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019.

Sammanfattning

Karl-Johan Boberg (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige, daterad
20160220, där han yrkar att utreda hur man kan skapa de kombinationstjänster som
behövs för att trygga en bra räddningstjänstorganisation.
Sedan motionen skrevs har ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antagits
av regionfullmäktige (2017-02-27). I dess övergripande inriktning anges bl a att
”Region Gotland ska aktivt verka för att bibehålla, utveckla och säkra en bra
bemanning på hela Gotland där RiB-personal främst på landsbygden utgör en viktig
grund”.
I bilaga 1 (operativa riktlinjer) anges även som strategisk satsning:
- utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RIB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att långsiktigt
säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå. I detta ingår också
samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region Gotlands verksamheter
att agera som första insatspersoner på Gotland.
Frågan om kombinationstjänster har, både före och efter gällande handlingsprogram,
belysts i olika sammanhang bland annat i koncernledningsgruppen, tekniska
nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Intresset för RIB (deltidsbrandman) bör främjas vid anställning och även bland de
som redan är anställda inom Region Gotland.
Tekniska nämnden är ansvarig för uppföljning och beslut om förändringar av
gällande operativa riktlinjer.
För att tillgodose en del av behovet av personer som kan jobba skadeavhjälpande
(första insatsperson) har kontakt tagits med andra aktörer som skulle kunna utgöra
en viktig resurs över ytan. Bland annat har detta lyfts i samband med upphandling av
ny sotningsentreprenör.
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Bedömning

I samband med nytt handlingsprogram diskuterades frågan om bl a
kombinationstjänster och förutsättningarna för detta finns med i det nu gällande
programmet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/268
30 augusti 2017

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Sammanfattning

Motionens förslag är en omdisponering inom budget, av öppettiderna på öns
återvinningscentraler, ÅVC. En anpassning till medborgarnas behov, med fokus på
helg- och kvällsöppet yrkas. Tekniska nämnden hänvisar till sitt uppdrag och
förvaltningens kontinuerliga arbete med uppföljningar och prioriteringar. Tekniska
nämnden förslår att motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse samt att
teknikförvaltningen fortsätter att arbeta med att anpassa öppettider på de
återvinningscentraler utanför Visby som har mycket besök av fritidshusboende.
Ärendebeskrivning

I motionen yrkas en omdisponering av öppettiderna på ÅVC, anpassat till
medborgarnas behov, med fokus på helg och kvällsöppet och att öppettiderna ska
vara optimala för hushåll och privatpersoner, inte företag. Motionen hänvisar särskilt
till påsken 2016, då öns ÅVC:er var stängda.
Tekniska förvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse för de delar av det kommunala
renhållningsansvaret, där drift av ÅVC ingår. Bland annat beskrivs att verksamheten
kontinuerligt följs upp ifråga om besöksantal vid olika tider samt genom enkäter. Det
görs prioriteringar och anpassningar efter aktuella behov och resurser. Ansvaret följer
av nämndens reglemente.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömning, att uppdraget att
se till att öppettiderna på ÅVC är ändamålsenlig, redan åvilar teknikförvaltningen och
att ytterligare uppdrag från regionfullmäktige inte bedöms vara nödvändigt.
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Beslutsunderlag

Motion. Anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 4 april 2016
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, TN 2016/970, 7 juli 2017
Tekniska nämndens beslut, TN § 198, 23 augusti, 2017

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

M ot i on :

An p assa öp p et t i d er n a p å Åt er v i n n i n gscen t r al er n a

Ti l l :

Regi on f u l l m äk t i ge Got l an d

Ti d i gar e m ot i on er om at t an p assa öp p et t i d er p å ÅVC h ar av v i sat s m ed
h än v i sn i n g t i l l at t " d e som an v än d er ÅVC är n öj d a" . Det sv ar et är l ät t at t f å
om m an f r ågar d em som l y ck as t a si g t i l l ÅVC d å d et är öp p et .
Ty v är r t y ck s v er k l i gh et en i n t e gå i t ak t m ed d essa öp p et t i d er . Got l an d är en ö
m ed m ån ga som m ar st u gor . Dessa b esök s f ör et r äd esv i s d å m än n i sk or är l ed i ga
f r ån ar b et e och sk ol or - n at i on el l a h el gd agar , v eck osl u t , sem est r ar och sk ol l ov .
Äv en got l än n i n gar som äger som m ar st u gor b esök er d essa u n d er l ed i gh et er .
Det är d å v i v an l i ga m än n i sk or k an f å f ör oss at t sam l a i h op sak er som sk a t i l l
ÅVC och k ör a i v äg d em .
Det är h u sh ål l en som sk a an v än d a ÅVC, i n t e f ör et ag, f ör d em f i n n s an d r a
l ösn i n gar , m en öp p et t i d er n a är i n t e an p assad e f ör h u sh ål l u t an
v er k sam h et su t öv ar e m ed b eh ov av at t " åt er v i n n a" .
ÅVCs öp p et t i d er är en r i gi d h i st or i a som t y ck s r i k t a si g m ot f el m ål gr u p p .
Var f ör an n ar s är d et r egel m ässi gt st än gt p å sön d agar m en öp p et f r ån 0 7 :0 0 p å
v ar d agar . Var f ör är d et an n ar s som l än gst öp p et t i l l 1 8 och r i k t i gt t i l l b om m at
u n d er h el gd agar som p åsk en 2 0 1 6 ? St än gt l ån gf r ed agen , st än gt p åsk af t on ,
st än gt p åsk d agen och st än gt an n an d ag p åsk .
Kom m u n al ser v i ce t i l l sk at t eb et al ar e i ar b et sf ör ål d er m ed h el t i d sar b et e är
i n t e l ät t . På Got l an d h ar v i i n t e en s k om m i t p å t r i ck et .

Där f ör y r k ar j ag;

at t öp p et t i d er n a p å ÅVC an p assas t i l l m ed b or gar n as b eh ov , m ed f ok u s p å h el g
och k v äl l söp p et .
at t öp p et t i d er n a p å ÅVC t ar si k t e p å at t var a op t i m al a f ör h u sh ål l och
p r i v at p er son er i n t e f ör et ag.
at t en an p assn i n g av öp p et t i d er n a en l i gt ov an sk a sk e i n om or d i n ar i e b u d get .

An n a Hr d l i ck a ( M )

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 198

Motion. Anpassade öppettider på
återvinningscentralerna

TN 2016/970

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut med tilläggsyrkande att teknikförvaltningen fortsätter
att arbeta med att se över öppettider på återvinningscentraler utanför Visby enligt
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Region Gotlands återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar för
mottagning av avfall och ingår i insamlingssystemet för hushållsavfall. Verksamheten
ingår i det uppdrag som följer av tekniska nämndens reglemente.
Flera enkätundersökningar 2016 visar på relativt hög kundnöjdhet för regionens
ÅVC. Försök med extra öppethållande påskhelgen 2017 tyder inte på att det skulle
finnas ett stort behov av öppethållande under påskhelgen. Teknikförvaltningen följer
kontinuerligt upp verksamheten och gör prioriteringar och anpassningar efter
aktuella behov och resurser. Något ytterligare uppdrag från regionfullmäktige
bedöms inte vara nödvändigt.
Bedömning

Det åligger redan tekniska nämnden att genom teknikförvaltningen se till att
öppettiderna på ÅVC är ändamålsenliga utifrån det uppdrag som anges i reglementet
som regionfullmäktige beslutat om för tekniska nämnden. Något ytterligare uppdrag
från regionfullmäktige bedöms inte vara nödvändigt.
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt med kundnöjdhet och tillgänglighet. Det
sker till exempel genom att ta fram underlag från kundundersökningar, mäta
besöksfrekvenser, göra jämförelser med andra kommuner, följa upp avtal med
utförare, anpassa arbetsscheman samt göra ekonomiska kalkyler. Förvaltningen
uppfattar att tekniska nämndens uppdrag går vidare än det som yrkas i motionen.
Förvaltningen anser vid en samlad bedömning att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion. Anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 4 april 2016
TKF tjänsteskrivelse 7 juli 2017
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämnden anser att motionen är besvarad och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut med tilläggsyrkande att teknikförvaltningen fortsätter att

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

arbeta med att se över öppettider på återvinningscentraler utanför Visby enligt
tjänsteskrivelse.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2016/970
5 juli 2017

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avstyrker motionen och överlämnar den till regionfullmäktige
för beslut.

Sammanfattning

Region Gotlands återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar för
mottagning av avfall och ingår i insamlingssystemet för hushållsavfall. Verksamheten
ingår i det uppdrag som följer av tekniska nämndens reglemente.
Flera enkätundersökningar 2016 visar på relativt hög kundnöjdhet för regionens
ÅVC. Försök med extra öppethållande påskhelgen 2017 tyder inte på att det skulle
finnas ett stort behov av öppethållande under påskhelgen. Teknikförvaltningen följer
kontinuerligt upp verksamheten och gör prioriteringar och anpassningar efter
aktuella behov och resurser. Något ytterligare uppdrag från regionfullmäktige
bedöms inte vara nödvändigt.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har för yttrande översänt motionen ”Anpassa öppettiderna på
återvinningscentralerna”. Handläggning har skett av planerings- och
utvecklingsavdelningen på teknikförvaltningen. I motionen yrkas att öppettiderna på
ÅVC ska anpassas efter medborgarnas behov med fokus på helg- och kvällsöppet,
med sikte på optimala tider för hushåll (inte företag) och inom ordinarie budget.
Återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar för mottagning av främst
skrymmande hushållsavfall, så kallat grovavfall, och hushållens farliga avfall.
Mottagningen på ÅVC utgör ett komplement till den insamling av hushållsavfall som
sker vid fastigheter. Det finns sju ÅVC på Gotland, där två av dessa bemannas i egen
regi av regionens personal och övriga bemannas av en privat utförare på uppdrag av
regionen.
Öppettiderna på ÅVC skiljer sig mellan orterna och följer orternas indelning i
regioncentra, landsbygdcentrum och övriga serviceorter. Visby har som regioncentra
och största ÅVC öppet flest timmar med öppethållande alla dagar utom söndagar.
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Hemse och Slite ÅVC har öppet fem dagar per vecka. ÅVC på de övriga
serviceorterna (Fårösund, Klintehamn, Ljugarn och Burgsvik) har öppet tre dagar per
vecka. Öppettiderna på de övriga serviceorterna är även anpassade efter säsong så att
dessa ÅVC har öppet tre timmar mer per vecka under en sommarperiod på 18
veckor.
Regionfullmäktige har gett tekniska nämnden uppdraget att sköta regionens uppgifter
inom det kommunala renhållningsansvaret, där drift av ÅVC ingår (tekniska
nämndens reglemente 1§, p 4, 8-10). Det ligger på tjänstemannaorganisationen att
utföra eller se till att utförare finns för de uppgifter som enligt reglementet åligger
tekniska nämnden (5 §). I reglementet finns också ett angivet ansvar för tekniska
nämnden att kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer, anvisningar och
verksamhetsmål (6 §, p 2), liksom att nämnden ska verka för ett effektivt
resursutnyttjande inom förvaltningsområdet (5 §, sista stycket).
Öppettiderna för ÅVC har tidigare varit uppe för behandling i tekniska nämnden.
Tekniska nämnden gav 2013 ett uppdrag till teknikförvaltningen att anpassa
öppettiderna på ÅVC så möjlighet ges att lämna avfall även på annan tid än gällande
öppettider. Förändringar som innebär utökade öppettider sommarperioden samt
vardagar efter klockan 16 genomfördes från den 1 januari 2015.
Undersökningen Kritik på teknik genomförs tillsammans med Sveriges Kommuner
och Landsting och flera svenska kommuner. Den senaste undersökningen 2016 visar
på hög kundnöjdhet. 88 procent ansåg sig vara mycket nöjda eller ganska nöjda med
hur det fungerar att lämna avfall på ÅVC på Gotland. Genomsnittet för alla
deltagande kommuner låg på 77 procent. Andel svar missnöjd för Gotland var sex
procent jämfört med genomsnittet sju procent.
Under 2016 har dessutom en separat enkätundersökning genomförts med syfte att få
underlag hur kunderna upplever tillgängligheten till ÅVC. Resultatet presenterades i
tekniska nämnden i februari 2017 (TN § 51/2017). Enkäten genomfördes dels som
pappersenkät på Visby ÅVC, dels som webbenkät. Resultatet visar sammantaget att
kunderna är i stort sett nöjda med nuvarande öppettider.
Under påskhelgen 2017 hade återvinningscentralerna extra öppethållande. Visby,
Hemse och Slite ÅVC hade öppet påskafton. ÅVC på de övriga serviceorterna hade
istället öppet annandag påsk. Information till kunder skedde genom den
regiongemensamma annonsen och på regionens hemsida. Utfallet var 705 besökare
(fordon) på Visby ÅVC vilket är färre än en genomsnittlig lördag. Genomsnittet för
lördagar 2016 var cirka 820 besökare per dag (lägst 542 och högst 1 171 besökare).
Hemse och Slite ÅVC hade 250 respektive 150 besökare, viket är något fler än en
vanlig lördag. ÅVC på de övriga serviceorterna hade också något fler besökare än
vanligt. Slutsatsen är att det inte finns ett stort behov av öppethållande på Visby
ÅVC under påskhelgen. Extra öppet kan i stället övervägas för de övriga ÅVC som
har fler besök av fritidshusboende.
Bedömning

Det åligger redan tekniska nämnden att genom teknikförvaltningen se till att
öppettiderna på ÅVC är ändamålsenliga utifrån det uppdrag som anges i reglementet
som regionfullmäktige beslutat om för tekniska nämnden. Något ytterligare uppdrag
från regionfullmäktige bedöms inte vara nödvändigt.
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt med kundnöjdhet och tillgänglighet. Det
sker till exempel genom att ta fram underlag från kundundersökningar, mäta
besöksfrekvenser, göra jämförelser med andra kommuner, följa upp avtal med
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Tjänsteskrivelse
TN 2016/970

utförare, anpassa arbetsscheman samt göra ekonomiska kalkyler. Förvaltningen
uppfattar att tekniska nämndens uppdrag går vidare än det som yrkas i motionen.
Förvaltningen anser vid en samlad bedömning att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

Motion. Anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 4 april 2016
TKF tjänsteskrivelse 7 juli 2017

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Ärende RS 2016/866
13 september 2017

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Delrapport
Framtida kultur och fritidsverksamhet i Region Gotland
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Enligt tidigare beslut i regionstyrelsen (RS § 135) ska regionstyrelseförvaltningen
återkomma med fördjupade beskrivningar inom ett antal utredningsområden.
En första större rapport lämnades till regionstyrelsen 2017-08-31(RS § 185).
Denna rapport omfattar de återstående utredningsområdena.
Bidragshantering sociala föreningar
Kompetensen gällande de frågor och den målgrupp som de sociala föreningarna
arbetar med finns främst inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
och regionstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningens kompetens gäller
främst föreningsjuridik och fungerar både som en kontrollant och som stöd gällande
föreningens administrativa arbete. Kultur- och fritidsnämnden har varit beslutande
nämnd gällande fördelning av stödet. Som stöd finns en beredningsgrupp med
representanter från samtliga berörda förvaltningar.
Eftersom stödet till de sociala föreningarna omfattas av flera förvaltningars
verksamhetsområde så bör Regionstyrelsen vara den beslutande politiska nivån. Med
tydliga riktlinjer för stödets syfte och mål kan detta ske på delegation av
tjänstepersoner. Förslaget är därför att stödet ligger kvar organisatoriskt som idag
och därmed lyfts in i regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen i samband med
förändringen till årsskiftet.
Delegation och reglemente
Regionstyrelseförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att med anledning av ny
kommunal- och förvaltningslag ta fram ett förslag till nytt reglemente och
delegationsordning för samtliga nämnder och förvaltningar. Detta arbete kommer
också att omfatta kultur-, fritids- och ungdomsverksamheten. Detta ärende är
planerat till regionstyrelsen 2017-11-23 och regionfullmäktige 2017-12-18.
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Politisk organisering
Beredningsarbete är påbörjat och förslag planeras till regionstyrelsen 2017-10-26.
Ekonomi: budget 2018 samt totala ekonomiska besparingar
Arbete är påbörjat och underlag lämnas i samband med budgetavstämningen.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/780
19 september 2017

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Information. Process för remissvar - Nästa steg på vägen mot
en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47)
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Bakgrund

Regeringen beslutade 2015 om att tillsätta en kommission för jämlik hälsa. Uppdraget
var att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. 2016 lämnade
kommissionen delbetänkande ett, SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsaUtgångspunkter för Kommissionens vidare arbete. 2017 kom delbetänkande två,
SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska
ramverket. Regionstyrelsen har lämnat remissvar till delbetänkande två.
Nu är Region Gotland åter remissinstans till Kommissionens slutbetänkande, SOU
2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt
arbete för god och jämlik hälsa.
Beredning av remissvar
Remissvar på SOU 2017:47 ska vara hos Socialdepartementet 30 november 2017.
Inför regionstyrelsens möte 2017-11-23 kommer regionstyrelseförvaltningen bereda
förslag till remissvar.
Slutbetänkandet är brett och omfattande. Remissinstanserna är ombedda att inte ge
synpunkter på sådant som tagits upp i tidigare betänkanden och i andra utredningar,
exempelvis inom vilka olika delar insatser föreslås och förändringar i
folkhälsopolitiskt ramverk.
Flera av förslagen i slutbetänkandet är sådant som redan görs i Region Gotland eller
sådant som förvaltningarna lyft i det förslag till strategier för god och jämlik hälsa
som sär en del i underlaget för kommande regionala utvecklingsstrategi (RUS). Andra
delar är mer övergripande på regeringsnivå. I remissvaret kommer de delar i
betänkandet att beröras som mer direkt ses påverka Region Gotlands verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen vill med denna information underlätta för
förtroendevalda att med god framförhållning kunna ta del av utredningens förslag,
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innan förslag om remissvar presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2017-11-09
och beslut tas vid regionstyrelsens sammanträde 2017-11-23.
Region Jönköpings län har sammanställt en sammanfattning av slutbetänkandet som
används som stöd i arbetet. Samtliga betänkanden från kommissionen finns på
internet: http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer.

Beslutsunderlag

Remiss SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (missiv)
SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa
(http://www.regeringen.se/49ba4e/contentassets/3917644bbd69413bbc0c017647e5
3528/nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa-slutbetankande-avkommissionen-for-jamlik-halsa_sou2017_47.pdf)
Sammanfattning av SOU 2017:47, Region Jönköpings län
Remissvar Region Gotland SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling
av det folkhälsopolitiska ramverket

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Nästa steg på
vägen mot en
mer jämlik hälsa
Slutbetänkande av Kommissionen
för jämlik hälsa

Sammanfattning
• Betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor, kunskaper, arbete
och försörjning och inte bara levnadsvanor – men även se
det omvända.
• Lämna den traditionella politiska delningen – är det
individen som ska stödjas eller samhället som ska
förändras?
• Långsiktigt och systematiskt – inte få konkreta saker.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

”Eftersom de processer som genererar ojämlikhet är
självförstärkande, där de som har lite mer också kommer ha
större möjligheter att få lite mer, behövs ett pågående arbete
enbart för att hålla ojämlikheten i samhället konstant. Om
klyftorna ska minskas krävs alltså ytterligare ansträngningar”.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

Målområden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kompetenser, kunskaper och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

Stärka människors resurser och
handlingsutrymme
Sju centrala livsområden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det tidiga livets villkor
Kompetenser, kunskaper och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflygande och delaktighet

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

1. Skillnader i risker
2. Skillnader i sårbarhet och
mottaglighet
3. Skillnader i de sociala och
ekonomiska
konsekvenserna av ohälsa

Mer strategisk styrning och
uppföljning
1. Vikten av att ha medborgarnas behov och intressen i
centrum
2. Vikten av ett mer sektorsövergripande angreppssätt där
olika perspektiv hanteras och där samverkan och
ansvarsfördelning sker effektivt
3. En finansering och arbetssätt med fokus på förebyggande,
långsiktighet och metodutveckling
4. Ett kunskapsbaserat arbete med bättre uppföljning,
utvärdering, forskning och dialog.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

Utgångspunkter för förslag
1. Förebyggande åtgärder och tidiga insatser
2. Åtgärder riktade mot att stärka de resurser och det
handlingsutrymme som människor har att tillgå.
3. Åtgärder riktade på faktorer som bidrar till skillnader mellan
sociala grupper + de som bidrar till variationen mellan
dessa grupper
4. Existerande institutioner och strukturer

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

Sätt att minska ojämlikhet i hälsa
1. Stärka människors egna möjligheter att agera och
generera resurser
2. Att komplettera och addera till människors resurser när
deras egna inte räcker till – göra mer av sådant som
fungerar men otillräckligt och göra bättre/annorlunda där
insatserna inte fungerar.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

Ett uppdaterat ramverk för
folkhälsopolitiken (brister)
1.
2.
3.
4.

Otydlig målstruktur
Varierat genomslag för folkhälsopolitiken
Snävt begränsat antal målområden
Relevanta aktörer har otydliga uppdrag och saknar stöd
– Fh-mynd och Länsstyrelserna
– Se över behovet av en folkhälsolag för kommunernas
uppdrag.
5. Otillräckligt uppföljningssystem
Förslår en ny övergripande struktur

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

Inriktning och förslag för respektive
målområde

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

1. Inriktning för att skapa jämlika förutsättningar under det tidiga livet
Kommissionens bedömning:
Ojämlikhet i livsvillkor och möjligheter mellan olika familjer bidrar till att barn har skilda
förutsättningar att utvecklas under det tidiga livet. För att åstadkomma en god och jämlik
hälsa bör arbetet inriktas på att skapa, stötta och stärka en god start i livet och jämlika
uppväxtvillkor, så att alla barn får grundläggande förutsättningar att utifrån sina villkor
utveckla kognitiva, emotionella, sociala och fysiska förmågor. Viktiga förutsättningar för det
är:
– en jämlik mödra- och barnhälsovård,
– en likvärdig förskola av hög kvalitet, samt
– metoder och medel som sätter barnets bästa i centrum.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

1. Förslag för att skapa jämlika förutsättningar under det tidiga livet
En jämlik mödra- och
barnhälsovård

En likvärdig förskola av hög
kvalitet

Metoder och medel som sätter
barnets bästa i centrum

Kommissionens förslag:

Kommissionens förslag:

Kommissionens förslag:

Regeringen bör
– stödja en utveckling av nationell
kvalitetsuppföljning för att kunna
säkerställa att en jämlik barnhälsovård
erbjuds,
– utreda hur en sammanhållen barn-,
elev- och ungdomshälsovård kan skapas.

Regeringen bör
– arbeta för en garanti för heltid i
förskolan för alla barn,
– ge Skolverket i uppdrag att utveckla
nationella likvärdighetsmått,
– verka för att utöka antalet platser inom
förskollärarutbildningen.

Regeringen bör
– utveckla den nationella strategin för
föräldrastöd.

Landsting bör
– verka för ökad tillgänglighet av mödraoch barnhälsovården utifrån föräldrars
och barns olika behov,
– verka för att personalen inom mödraoch barnhälsovården har tillräckliga
kompetenser och förutsättningar för att
identifiera ohälsosamma levnadsvanor
och motivera till goda levnadsvanor.

Kommunerna bör
– verka för att öka deltagandet i förskolan
bland barn från
socioekonomiskt svaga förhållanden.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

Kommuner och landsting bör
– utveckla samverkansformer med barns
bästa i centrum, såsom familjecentraler,
– tillämpa utökat hembesöksprogram
riktat till nyblivna föräldrar,
där socialtjänsten involveras, så att de
omfattar alla nyfödda barn (och inte
enbart barn till förstagångsföräldrar)..

Syftet med en sammanhållen barn-, elev- och
ungdomshälsovård, enligt Kommissionen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Säkerställa en jämlik tillgång till hälsofrämjande insatser under hela uppväxten, i alla
åldrar, oavsett bostadsort, val av skola eller vårdgivare.
Skapa ett sammanhållet ansvar för att alla barn får del av de generella
hälsofrämjande och förebyggande insatser som samhället erbjuder.
Underlätta för föräldrar att stödja barnens hälsoutveckling.
Möjliggöra för barn att söka hjälp för sin hälsa oavsett föräldrarnas resurser genom
en lättillgänglig form av hälsostöd i barnens närmiljö.
Minska antalet övergångar mellan olika verksamheter.
Samla kunskap och kompetens kring metoder för att förverkliga proportionell
universalism, dvs. i verkligheten möta barnens behov av hälsoinsatser
Öka möjligheterna att möta olika barns behov utifrån deras utvecklingsnivå istället
för utifrån ålder.
Säkerställa att barn med behov av samordnade insatser från olika aktörer får rätt
stöd och att föräldrar slipper bli samordnare samt att de får del av även
hälsofrämjande insatser.
Öka möjligheterna till gemensam kompetensutveckling och forskning för att utveckla
ett hälsostöd som skapar jämlik hälsa..

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

2. Inriktning för att alla ska kunna utveckla kompetenser och kunskaper
och tillgodogöra sig en god utbildning
Kommissionens bedömning:
Skolan är en arena som når alla barn och unga och har därmed en grundläggande roll i arbetet för en
god och jämlik hälsa, både i sin roll som ansvarig för utbildning, och som plattform för ett hälsofrämjande
arbete. Inriktningen bör vara att skolan ska verka för att alla barn och unga kan tillgodogöra sig en
utbildning med hög kvalitet oavsett familjebakgrund och ursprungsland. Utbildningssystemet bör omfatta
strukturer som möjliggör ett livslångt lärande och som ger de grundläggande förutsättningarna för att
utveckla kompetenser och kunskaper under hela livet. Aktiviteter som innehåller olika former av ickeformellt och informellt lärande såsom fritidshem, olika fritidsaktiviteter och föreningsliv bör organiseras
med ett systematiskt jämlikhetsfokus, dvs. vara tillgängliga för alla oavsett socioekonomisk bakgrund och
kön. Åtgärder bör vidtas för att:
•
•
•

skapa en god lärandemiljö i skolan med utgångspunkt i det ömsesidiga sambandet mellan hälsa och
lärande. I detta ingår att använda skolan som en arena för ett hälsofrämjande arbete,
skapa ett likvärdigt utbildningssystem,
motverka skolmisslyckanden genom att tidigt identifiera elever som inte klarar kunskapsmålen eller
har andra svårigheter och tidigt erbjuda adekvat stöd för att säkerställa att barn och unga får
möjlighet att nå sin fulla potential i skolan.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

2. Förslag - alla ska kunna utveckla kompetenser och kunskaper och tillgodogöra sig en god utbildning
Skapa en god lärandemiljö i skolan
Regeringen bör
– vid beredning och implementering av
reformer på skolområdet ta fram
hälsokonsekvensanalyser utifrån ett jämlikhälsa perspektiv,
– inleda ett arbete för att återinföra
ämnesbetyg i gymnasieskolan i syfte att öka
andelen elever som slutför sina
gymnasiestudier och att minska elevers
upplevda stress.
Skolhuvudmännen bör
– utveckla skolan som hälsofrämjande arena
genom att arbeta främjande och förebyggande
med gemenskap och trygghet, måltiden som
en del av undervisningen, daglig fysisk
aktivitet och rörelse,
– använda skolan som en arena för att
introducera fritidsaktiviteter och föreningsliv
för barn och unga.

Folkhälsa och sjukvård
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Motverka skolmisslyckanden genom att tidigt identifiera
elever som inte klarar kunskapsnivån och tidigt erbjuda
stöd
Kommissionens förslag:
Regeringen bör
– införa en systematisk tidig kunskapsscreening för alla barn
med syfte att tidigt fånga upp barn som är i behov av stöd, samt
garantera att insatser vidtas. Förutsättningar för utvärdering av
skolhuvudmäns arbete med stöd bör förbättras genom nationell
insamling av resultat på individnivå från tidig screening samt av
obligatoriska bedömningsstöd,
– ge i uppdrag till lämplig skolmyndighet att följa upp
implementeringen av stödlagstiftning i skollagen avseende extra
anpassningar,
– ge i uppdrag till skolmyndigheterna att utforma riktlinjer och
kunskapsstöd för skolors arbete med närvaro, samt en strategi
för central uppföljning av detsamma. Skolhuvudmännen bör
säkerställa att ett aktivt, tidigt och systematiskt arbete bedrivs
för att främja närvaro och för att förebygga skolmisslyckanden.

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Kommissionens bedömning:
Sysselsättning och ekonomisk trygghet är viktigt för hälsan, och för de allra flesta är arbete den primära källan till
inkomster. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa bör arbetet inriktas på att stärka människors egna möjligheter till
sysselsättning och därmed möjligheter att agera och generera resurser. Det handlar om att öka sysselsättningsgraden och
minska arbetslösheten, att göra det lättare att byta arbete vid behov, samt att stärka arbetsmiljöpolitiken så att arbetsmiljön
är god och arbetslivet är hållbart över hela arbetsmarknaden för den som redan har ett arbete. För att åstadkomma
förbättringar för grupper i särskilt utsatta positioner är det centralt att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten i
dessa grupper. Åtgärder bör riktas mot att:
•
stärka humankapitalet, genom utbildningssatsningar, för personer födda utanför Europa men även inrikes födda som
saknar gymnasieutbildning, motverka diskriminering och minska inträdeshinder för att underlätta för särskilt utsatta
grupper att ta sig in på arbetsmarknaden,
•
pröva fler former av särskilda arbeten för dem som ändå inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden.
•
För att åstadkomma förbättringar för de breda grupper som redan är på arbetsmarknaden krävs en sammanhållen
arbetsmiljöpolitik med en god kompetensförsörjning, men också utökade möjligheter till arbetsbyte inom och utanför
pågående anställning och förstärkt kunskap om arbete och hälsa i rehabiliteringskedjorna.
Åtgärder bör riktas mot att:
•
stärka uppföljningen och utvärderingen av arbetsförhållanden och arbetsmiljö,
•
stärka kompetensförsörjningen (kunskapsförmedling, forskning, utveckling och utbildning) för att i större utsträckning
nyttiggöra befintlig kunskap ute på arbetsplatserna,
•
förstärka regelarbetet och tillsynen på arbetsmiljöområdet och öppna för fler flexibla lösningar vid behov av
arbetsanpassning och arbetsbyten.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

3. Förslag för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten, samt för goda arbetsförhållanden
och en hållbar arbetsmiljö
Utbildningssatsningar
Regeringen bör
– undersöka om det går att utöka utbildningarna
vid folkhögskolorna
i svenska och samhällsorientering för nyanlända i
övre tonåren och unga vuxna,
– öka det arbetsplatsförlagda inslaget i
yrkesprogrammen.
Minskade inträdeshinder
Regeringen och arbetsmarknadens parter bör
– fortsätta samtal för att underlätta för särskilt
utsatta grupper
att ta sig in på arbetsmarknaden,
– verka för att effektivisera formerna för
validering och därmed
ta bort onödiga kvalifikationskrav.
Regeringen bör
– renodla och förenkla formerna för
anställningsstöd.
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Särskilda arbeten
Regeringen bör pröva fler alternativa former för särskilda
(anpassade)
arbeten.
Förstärkt uppföljning och utvärdering
av arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Regeringen bör inrätta ett nationellt arbetsmiljöcentrum.
Arbetsmiljöcentrets huvudsakliga uppgift bör vara att:
1) med expertis och kunskapsförmedling i ökad utsträckning
anpassa och nyttiggöra befintlig kunskap, samt
2) I samverkan med arbetsmarknadens parter utveckla konkreta
målsättningar för den nationella arbetsmiljöstrategin.
Stärkt kompetensförsörjning – kunskapsförmedling,
forskning, utveckling och utbildning
Regeringen bör
– stärka forskning, utveckling och utbildning på arbetsmiljöområdet
genom att säkra kompetensförsörjning, forskning
och utveckling för företagshälsovården,
– stärka utbildningar i arbetsmiljö

3. Forts förslag för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten, samt för goda arbetsförhållanden
och en hållbar arbetsmiljö

Regelarbete och tillsyn
Regeringen bör
– inrätta en nationell mätdatabas för skadliga kemiska faktorer i arbetslivet,
– utreda gränsvärden för fysisk belastning,
– utvärdera effekterna av föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Flexibla lösningar vid behov av arbetsanpassning och arbetsbyten
Regeringen bör stimulera arbetsbyten och utnyttja positiva erfarenheter från
arbetsgivarringar.
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4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
Kommissionens bedömning: Människors ekonomiska och
sociala trygghet är viktig för hälsan. För att åstadkomma en god och
jämlik hälsa bör arbetet inriktas på att stärka mäniskors egna
möjligheter till sysselsättning och därmed möjligheter att agera och
generera ekonomiska resurser men också på att stödja människor när
deras egna ekonomiska resurser inte räcker till.
•

•

Det är centralt att få till stånd förstärkningar av de ekonomiska
resurserna för dem med knappa marginaler genom at lyfta grupper
längst ner i inkomstfördelningen.
Motverka utvecklingen mot ett grundtrygghetssystem på
socialförsäkringsområdet genom att slå vakt om
inkomstbortfallsprincipen som genom sin sammanhållande
karaktär mellan olika grupper i dessa system bidrar till en mer
jämlik hälsa.
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Förslag för att stärka de ekonomiska resurserna för
de sämst ställda
Regeringen bör:
• Indexera riksnormen i det ekonomiska biståndet med en årlig
ändring av inkomstindex.
• Dra bort barnbidraget från inkomstunderlaget för prövning för
ekonomiskt bistånd.
• Höja inkomstgränsen för prövning av bostadsbidrag till
170 000 kr per år
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5. Boende och närmiljö
Kommissionens bedömning: Att ha tillgång till en god och
ekonomisk överkomlig bostad i ett område som ger samhällelig
förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god
och jämlik hälsa. Samhällsplanering bör motverka segregation och
exponering för skadliga miljöprodukter.
För att åstadkomma en god och jämlik hälsa bör arbetet inriktas på:
• Förutsättningar för att alla ska ha tillgång till en fullgod och ekonomisk
överkomlig bostad.
• Bostadsområden som är socialt hållbara – motverkar
boendesegregation och främjar trygghet, tillit och en god och jämlik
hälsa.
• Sunda boendemiljöer på jämlika villkor; förbättrad luftkvalitet, minskat
trafikbuller och tillgång till grönstruktur samt likvärdig tillgång till en
god förskole- och skolmiljö.
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Alla ska ha tillgång till en fullgod och ekonomiskt
överkomlig bostad
Kommissionens förslag:
Regeringen bör:
• Ge länsstyrelserna i uppdrag
att se över rutinerna för hur de
allmännyttiga kommunala
bostadsbolagen årligen
rapporeterar sin ekonomi, för
att på ett tydligare sätt
efterfråga en redovisning av
effekter av samhällsuppdraget
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Kommuner bör:
• Verka för att tillgodose bostadsbehov
hos de med svag ställning på
bostadsmarknaden.
• Skärpa direktiv till kommunala
bostadsföretag gällande rollen som
allmännytta och bostadsförsörjare
• Ta fram strategier mot hemlöshet och
utestängning från arbetsmarknaden
• Intensifiera och effektivisera
vräkningsförebyggande arbete samt
stärka tillsynen för goda boendemiljöer

Bostadsområden som är socialt hållbara
Kommissionens förslag:
Regeringen bör:

Kommuner och landsting bör:

•

•

•

•

Tillse att relevanta myndigheter bidrar till
att lyfta utsatta områden, motverka
segregation och stödja kommunerna för
att främja socialt hållbara boendemiljöer
Verka för att sociala
konsekvensanalyser med indikatorer för
socioekonomiska aspekter på jämlik
hälsa används regionalt och nationellt
Ge boverket och Folkhälsomyndigheten uppdrag att sammanställa,
sprida kunskap och erfarenheter om
sociala konsekvensanalyser i
samhällsplanering på regional och
kommunal nivå
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•

•

Verka för likvärdig tillgång till privat
och offentlig service genom hela
livet såsom skola,
gemensamhetslokaler, butiker och
närhet till kultur- och fritidsutbud
Verka för blandade upplåtelseformer
och överbrygga barriärer i den
fysiska strukturen
Inkludera ett jämlik-hälsa perspektiv
i regionala utvecklingsstrategier och
utveckla sociala
konsekvensanalyser i regional och
kommunal planering

Sunda boendemiljöer på jämlika villkor
Kommissionens förslag:
Regeringen bör:

Kommunerna bör:

•

•

•

Låta utreda hur Boverkets allmänna
råd och friyta för lek och utevistelse
vid fritidshem och skolor kan få
starkare genomslag för att på så
sätt säkerställa tillgången till bra
utemiljöer för alla barn och unga
Ge länsstyrelserna ett tydligare
uppdrag att i sin regionala
miljöövervakning följa exponering av
riskfaktorer som buller och
luftföroreningar, men även
hälsofrämjande miljöer, med
koppling till socioekonomi
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•
•

I planarbete prioritera tillgång till, samt
underhåll av grönområden med god
kvalitet nära bostäder utan tillgång till
egen trädgård och där de boende har
begränsade resurser till kompensatoriskt
utnyttjande av andra utomhusmiljöer
Säkerställa att Boverkets allmänna råd
följs
I de större städerna följa exponeringen i
enlighet med länsstyrelsernas uppdrag
samt sätta mål och tidplan för insatser

6. Levnadsvanor
Hälsan påverkas direkt av våra levnadsvanor, som i sin tur influeras
av inlärda beteenden och sociala sammanhang. Därför är området
nära sammankopplat till andra områden som kommissionen pekat ut.
Arbetet bör inriktas på att stärka människors förmåga till att skapa
hälsosamma levnadsvanor. Åtgärder bör ta hänsyn till hur olika
sociala grupper påverkas av insatser, så att de inte riskerar att
befästa eller t.o.m. förstärka skillnader.
Kommissionen förslår åtgärder för att:
• begränsa tillgång till hälsoskadliga produkter
• öka tillgång till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter
• stärka hälsofrämjande och förebyggande arbete med
levnadsvanor i tex skola och hälso- och sjukvård för att minska
sociala skillnader i hälsa.
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Förslag: begränsa tillgänglighet till hälsoskadliga
produkter
Regeringen bör
• Höja skatten på tobak regelbundet utöver justeringen för KPI
• Införa exponeringsförbud för tobaksrelaterade produkter liksom
utökat rökförbud i vissa offentliga miljöer
• Överväga att återinföra årlig indexering av punktskatten på alkohol
• Ta initiativ till europeiskt arbete för en ramkonvention för att
begränsa alkoholens skadeverkningar
• Överväga att utforma en punktskatt på sockrade drycker
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Förslag: öka tillgänglighet till hälsofrämjande
produkter, miljöer och aktiviteter
Regeringen bör
• verka för att öka fysisk aktivitet i skolan genom att införa fler
timmar i idrott och hälsa.
Kommunerna bör
• utforma utomhusmiljöer för att främja rörelse. Det innebär tex
underlätta för cyklister och gångtrafikanter samt tillgång till
grönområden och idrottsanläggningar.
Skolhuvudmännen bör
• verka för regelbundna fysiska övningar för att bryta stillasittande
och fler pulshöjande aktiviteter under skoldagen.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

Förslag om levnadsvanor under andra områden
Det tidiga livets villkor
• Säkra kompetens och möjligheter på MVC/BVC att identifiera
ohälsosamma levnadsvanor
• Utreda sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård
Kunskaper kompetenser och utbildning
• Skolan som hälsofrämjande arena främja trygghet och
gemenskap, måltiden som del av undervisning och daglig rörelse
• Skolan som arena för att introducera fritidsaktiviteter och
föreningsliv för barn och unga
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• Hälso- och sjukvården bör få förutsättningar för förebyggande
arbete dels genom rådgivning till patienter, dels genom
uppsökande aktiviteter, tex hälsosamtal till olika åldersgrupper.
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7. Kontroll och inflytande och delaktighet
Kontroll över sitt eget liv, tillit till andra och delaktighet är faktorer som
samverkar med andra områden och kan få konsekvenser för hälsan
• Kontroll kan handla om bättre ekonomiska möjligheter som ger
större handlingsutrymme i olika situationer. Det kan handla om att
kunna påverka livet och slippa ekonomisk stress och oro.
• Inflytande och delaktighet handlar om ingå i sociala sammanhang
men också om att göra sin röst hörd, och att det finns kanaler för
påverkan på arbetsplatsen och i samhället i stort.
Möjligheter för kontroll, delaktighet och inflytande påverkas av
socioekonomi men kan även begränsas av diskriminering, våld och
hot och andra kränkningar av personer eller grupper. Främjande
insatser behövs men även insatser för att motverka faktorer som
begränsar enskildas inflytande över sina liv och samhället i stort.
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Kontroll och inflytande och delaktighet, inriktning
Kommissionen anser att insatser bör ske på en rad områden men att
särskilt fokus bör lägga på att:
•
•
•

•
•

främja ett mer jämlikt deltagande i demokratin,
främja ett mer jämlikt deltagande i det civila samhället,
stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna och motverka
diskriminering och annan kränkande behandling och främja frihet
från hot och våld,
främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR),
individer och grupper med mindre möjlighet till kontroll, delaktighet
och inflytande bör vara särskilt prioriterade målgrupper.
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Förslag för att främja ett mer jämlikt deltagande i
demokratin
Regeringen bör gå vidare med Demokratiutredningens förslag för ett
mer jämlikt deltagande i demokratin framförallt vad gäller:
• sätta ett nytt mål för demokratipolitiken ”En hållbar demokrati som
kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”
• utöka stödet för till organisationer i det civila samhället som
arbetar med att bredda det politiska deltagandet.
De politiska partierna bör
• genomföra åtgärder för att öka bättre representativitet av kvinnor,
utrikes födda, unga och äldre personer.
Kommuner och landsting bör
• verka för ett breddat och mer jämlikt medborgarinflytande
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Förslag för att främja ett mer jämlikt deltagande i det
civila samhället
Regeringen bör gå vidare med Utredningen för ett stärkt
civilsamhälle förslags för ett mer jämlikt deltagande i civila samhället
framförallt vad gäller:
• ge Myndighetens för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) i
uppdrag att utreda vad som hindrar underrepresenterade gruppers
deltagande i det civila samhällets organisationer.
• MUCF får i uppdrag att fördela bidrag till satsningar inom det civila
samhällets organisationer för att motverka strukturer och normer
som hindrar mångfald.

Folkhälsa och sjukvård
2017-09-21

Förslag för att främja ett stärkt arbete för mänskliga
rättigheter, motverka diskriminering kränkande
behandling och främja frihet från hot och våld
Regeringen har initierat flera viktiga processer inom området
Regeringen bör också
• genom Regeringskansliet samordna det strategiska och långsiktigt
förebyggande arbetet mot våld, hot, mobbning, diskriminering och
annan kränkande behandling.
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Förslag för att främja sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter i förhållande till kontroll, inflytande
och delaktighet
Regeringen bör
• Ge folkhälsomyndigheten i uppdrag att ansvara för regelbunden
och strukturerad uppföljning av ojämlikhet i hälsa för grupper i
särskilt utsatta situationer, däribland hbtq-personer.
Kommuner och landsting bör
• verka för icke-diskriminerande förhållningssätt i vård, skola,
omsorg andra relevanta offentliga verksamheter. Personal med
direktkontakt med patienter, elever, brukare bör få utbildas och
fortbildas i ett sådant förhållningssätt
• verka för att ungdomsmottagningarna får långsiktiga
förutsättningar att bedriva jämlik vård
• verka för att sex- och samlevnadsundervisningen utvecklas
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8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Kommissionens bedömning:
För att åstadkomma en god och jämlik hälsa bör arbetet inriktas på att vården
verkar förebyggande och hälsofrämjande och att behandling utgår från
patientens behov och möjligheter. Ett arbete för en jämlik vård och en
hälsofrämjande hälso- och sjukvård kännetecknas av en vård som har ett
systematiskt jämlikhetsfokus och inriktas mot:
• en förbättrad tillgänglighet för att motsvara olika behov
• vårdmöten som är hälsofrämjande och skapar förutsättningar för jämlika
insatser och resultat
• en förstärkning av hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete för
patienter och befolkning
• en tandvård som ses som en del av hälso- och sjukvården
• att landsting leder, styr och organiserar sin verksamhet i syfte att ge
förutsättningar för en jämlik vård.
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En förbättrad tillgänglighet för att motsvara
olika behov
Kommissionens förslag
Landstingen bör:
• öka hälso- och sjukvårdens tillgänglighet för att motsvara
patienters olika behov såväl fysiskt, kognitivt och kommunikativt
• – särskilt uppmärksamma hälso- och sjukvårdens tillgänglighet i
socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden.
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Vårdmöten som är hälsofrämjande och skapar
förutsättningar för jämlika insatser och resultat
Kommissionens förslag:
Regeringen bör:
• utveckla de nationella målen i
grund- och
specialistutbildningen samt
fortbildning för vårdens
professioner med tydligare
kriterier för bemötandefrågor.
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Landsting och kommuner bör:
• öka kunskapen hos beslutsfattare och
medarbetare om betydelsen av
bemötandet för vårdens insatser och
resultat
• utveckla patient- och personcentrerade
arbetssätt och arbeta systematiskt med
utvecklingsarbete och lärande om
bemötandets betydelse för en jämlik
vård och hälsa
• utveckla vården och omsorgens
organisering för att skapa kontinuitet för
patienter och brukare.

En förstärkning av hälso- och sjukvårdens
förebyggande arbete för patienter och befolkning
Kommissionens förslag:
Regeringen bör:
• utveckla de nationella målen i grund- och specialistutbildningen samt
fortbildning för vårdens professioner så att de ger tydligare kriterier
vad gäller kunskap om förebyggande arbete, om hälso- och
sjukvårdens roll samt vikten av att det bedrivs jämlikt.
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Landstingen bör:
• samla och tillämpa erfarenheter av åtgärder för att nå de personer som inte
kommer på screeninginsatser och vidta åtgärder för att de ska komma
• stärka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete dels
vad gäller rådgivning till patienter om levnadsvanor, dels vad gäller
uppsökande insatser till vuxna befolkningsgrupper i vissa åldersgrupper
• ge primärvården ett tydligt primärpreventivt uppdrag, med ansvar för att
arbeta förebyggande både genom individuella insatser och i samarbetet med
andra aktörer
• organisera hälsoundersökningar som når många av de nyanlända och
flyktingar och som också omfattar psykisk hälsa och tandhälsa.
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En tandvård som ses som en del av hälsooch sjukvården
Kommissionens förslag:
Regeringen bör utreda förutsättningarna för minskade patientavgifter
inom tandvården. Kommissionen menar att tandvården på sikt bör
ses som en del av hälso- och sjukvården.
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Landsting bör styra, leda och organisera sin
verksamhet mot en jämlik vård
Kommissionens förslag:
Regeringen bör:
• ge tilläggsuppdrag till utredaren för arbetet med att utveckla primärvården (dir.
2017:24) att tillsammans med landsting utveckla de bästa formerna för ett
återupprätta områdesansvar för befolkningens hälsa och hur detta bäst
kopplas till primärvården och andra aktörer
• tillämpa konsekvensanalyser, avseende effekter på jämlik hälsa, före alla
beslut om nya reformer i hälso- och sjukvården
• se över lagstiftningen för att möjliggöra att huvudmannen eller registerhållaren
kan koppla data från kvalitetsregister och andra hälsodataregister (inklusive
rapporterade vårdskador) och de klagomål som inkommer till
patientnämnderna till socioekonomisk situation som bas för
förbättringsarbete.
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Landsting bör:
• formulera tydliga, uttalade mål för en god och jämlik vård och hälsa
• inkludera en systematisk analys av skillnader mellan socioekonomiska
grupper i det ordinarie kvalitets- och förbättringsarbetet
• organisera uppföljningen så att skillnader i vårdens insatser och resultat följs i
syfte att bevaka att en god och jämlik hälsa nås
• utreda förutsättningarna för att skapa regionala kompetenscentra med ansvar
för löpande och systematisk, folkhälsobevakning och sjukvårdsanalys av
både jämlik hälsa och jämlik vård.
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Remiss – För en god och jämlik hälsa – En utveckling av
det folkhälsopolitiska ramverket(SOU 2017:4)
Region Gotland stödjer kommissionens analys av problemen inom området
och ställer sig i huvudsak bakom förslagen. Det är viktigt att belysa att ska vi
lyckas att påverka skillnader i hälsa och livsvillkor både på regeringsnivå och på
lokal nivå så krävs både tvärsektoriella strukturer och bred samverkan inom
samtliga politikområden.
Region Gotland önskar särskilt kommentera förslagen nedan

4.1.2 Dagens elva målområden blir åtta - Region Gotland ställer sig bakom
utredningens förslag att omvandla dagens elva målområden till åtta prioriterade
målområden för en god och jämlik hälsa. En god och jämlik hälsa är beroende
av insatser från många samhällsområden. Det finns behov av att se helheten av
vad som påverkar livsvillkoren, vilket blir tydligare när målen innefattar större
områden och blir mindre detaljerade.
Målområde 1 - Det tidiga livets villkor. Här bör ”Barn och unga” finnas med i
formuleringen så att målgruppen blir tydlig.
Målområde 6 - Levnadsvanor. Ett samlat begrepp för levnadsvanor har lättare
att knyta an till livsvillkor och därmed kan det underlätta det samlade
tvärsektoriella arbetet som görs inom många samhällsarenor. Strategier som
berör målområdet har ofta beröringspunkter inom kunskapen om
hälsofrämjande insatser och då ökar förståelsen för samarbete mellan olika
verksamheter .
Målområde 8 - En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Region
Gotland anser att begreppet om jämlik hälso- och sjukvård även bör innefatta
ämnesområdet vård- och omsorg. Motivationen till det är att omsorg och
äldrevård bör synas inför framtida utmaningar inom hela vårdsektorn.
4.3.1 Samordningen av folkhälsopolitiken i Regeringskansliet bör stärkas
Utredningens förslag om stärkta strukturer och utvecklad samordning inom
Regeringskansliet för att möjliggöra integrering av folkhälso/jämlikhetsperspektiv är positivt. Organisationen som, enlig förslaget, bland
annat ska bistå departementen med kunskap om att integrera ett folkhälso-
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/jämlik hälsa-perspektiv i deras arbete är angeläget. Denna organisation bör
dock inrättas innan den av kommissionen föreslagna GD-grupp ”En nationell
GD-grupp för en god och jämlik hälsa bör tillsättas” (kap.4.3.4) tillsätts. Det
breda folkhälsopolitiska greppet som då ska omfatta alla målområden blir
tydligare och förutsättningar för att nå målet om en god och jämlik hälsa
förbättras.
4.4.3 Folkhälsomyndigheten bör stödja kommuner, landsting och
regioner i deras arbete för en god och jämlik hälsa
Region Gotland ser positivt på att Folkhälsomyndigheten får ett tydligt
uppdrag inom hela folkhälsopolitiken. Kommissionens förslag till ökat stöd
från Folkhälsomyndigheten till kommuner, landsting och regioner är viktigt
och Region Gotland vill särskilt lyfta att det kan skapa förutsättningar för
mindre regioner, landsting och kommuner att utveckla folkhälsoarbetet. Ett
exempel är det kommissionen lyfter om folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.
För närvarande bekostar landsting och regioner själva eventuella tilläggsurval.
Region Gotland välkomnar diskussionen om att folkhälsomyndigheten kan öka
antalet enkäter så att resultaten ska vara möjliga att använda för djupare lokala
analyser. Exempelvis socioekonomiska faktorer i förhållande till hälsoutfall.
Denna åtgärd ger samtliga kommuner, landsting och regioner möjligheten att
bygga folkhälsoarbetet på tillförlitlig statistik.
4.7.3 Det bör tillsättas en statlig utredning för att analysera om lagstödet
för arbete för en god och jämlik hälsa kan utvecklas
Region Gotland framhåller vikten av att en utredning omkring lag och
ekonomiska incitament genomförs inom det folkhälsopolitiska området.
Resurstilldelning ökar förutsättning att minska skillnader i hälsa. Det är viktigt
att eventuellt kommande lagstöd eller beslut om ekonomiska incitament
utformas så att det ger långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar av som
bidrar till att stärka jämlika villkor mellan mindre och större
regioner/kommuner.
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